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Ideje feltűrni a varázslóköpeny uj ját, és felkészülni 
néhány varázslatra! Feltörekvő mágusként új 

varázslatokat kell tanulnotok, és a varázsigéket 
a megfelelő pillanatban kell elmondanotok, hogy 

minél nagyobb legyen a hatás!

108 varázslatkártya
     36  minden fordulóban

102  erőforrásjelző

84    győzelmi pont jelző  
             

10    holdjelző

6      játékostábla

1       varázslástábla

1         húzózsák

1

Költs el 3 vért: kapsz 2 aranyat.

3  2
A fájdalom alkimista tanai

3
1
3

Költs el 1 erőforrást:  
kapsz 1 vért és 1 GyP-t.

 1  1  1

Az átalakítás vére

:2
Ha van 1+ alkímiakártyád,  

kapsz 2 bűbájt.

1
3

Az átalakítók bűbája

Alkatrészek

2
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Minden játékos vegyen el egy játékostáblát.

Tegyétek az erőforrásjelzőket és a győzelmi pont 
jelzőket az asztalra úgy, hogy mindenki elérje őket.

Minden játékos tegyen egy-egy erőforrásjelzőt  
a játékostáblája öt színes mezőjére. 

Tegyétek a varázslástáblát az asztal közepére. 

Tegyétek a 10 holdjelzőt a húzózsákba.

A zsákból véletlenszerűen húzva töltsétek fel a hold-
jelzőkkel a varázslástábla mind a 10 fehér mezőjét.

Válogassátok szét a varázslatkártyákat a hátlapjuk 
alapján. Az első forduló kártyáit keverjétek meg képpel 
lefelé, majd osszatok ebből a varázslatpakliból minden 
játékosnak 6 lapot. A maradék kártyákat tegyétek félre. 

1

2

3

3

4

5

4

5

6

6

7

előkészületek

2
2

1

3

Előkészületek
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A Mágusok kora lényege, hogy a lehető leg jobb kártyákat  
a lehető leg jobb pillanatban játsszuk ki a három forduló során.

Minden forduló 6 körből áll. A játékosok minden körben 
egyszerre választanak egyet a náluk lévő varázslatkártyák 
közül, és eldöntik, hogy kijátsszák azt a lapot, ezzel előkészítve 
a varázslatot, vagy varázsolnak, és a lapot eldobva aktiválják  
a kijátszott lapjaik egy részét. A lapválasztás és/vagy varázslás 
után a játékosok a maradék kártyáikat képpel lefelé tovább-
adják a szomszédjuknak, és a másik oldali szomszédjuktól 
kapnak új lapokat. Ekkor vegyétek le a varázslástábláról  
az adott körhöz tartozó holdjelzőket, és tegyétek vissza őket a 
húzózsákba. 

Az első és a harmadik fordulóban a játékosok a kártyáikat 
balra, a második fordulóban pedig jobbra adják tovább. 
A forduló akkor ér véget, ha a játékosok az összes kártyát 
felhasználták. 

A győztes az a játékos, aki a harmadik forduló végén a legtöbb 
győzelmi ponttal rendelkezik. 

Egy varázslat előkészítéséhez vá-
laszd ki a kívánt kártyát, fizesd ki  
a költségét, majd tedd a kártyát 
magad elé. 

A varázslatok költsége a kártya bal 
oldalán látható. Minden kártyáért 
kétféleképp lehet fizetni: felül egy 
kedvezményes, alul egy általános ár 
látható. A kedvezményes ár általában 
alacsonyabb, de konkrét erőforrásból 
kell kifizetni, míg a általános ár 
magasabb, de erőforrások tetszőleges 
kombinációjával fizethető. Ha egy 
kártyán nem látható költség, akkor az 
ingyen van.
 

Ez a kártya vagy 1 aranyba, vagy 
3 tetszőleges erőforrásba kerül. 

Egy körben minden játékos eldöntheti, hogy előkészít egy 
varázslatot, vagy varázsol. 

Egy kör menete

1. lehetőség: egy varázslat előkészítése

:2
Ha van 1+ vérmágiakártyád,  

kapsz 2 bűbájt. 

1
3

A bűnösök bűbája

4

A játék menete
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Egyszer használatos 
varázslatok, amelyek 

előkészítésük után 
azonnal életbe 
lépnek. Ezután 

dobjátok el őket 
képpel lefelé  

a játékostáblátok  
bal oldalára. 

Az előkészített 
varázslatokat 
csúsztassátok  

a játékostáblátok 
alá az adott 

varázslatiskola 
oszlopába. 

Az előkészített 
ereklyéket tegyétek 

képpel felfelé  
a játékostáblátok 

jobb oldalára. 

A játékban 5 varázslatiskola található, mindegyiknek 
megvan a maga erőforrása: bűbáj, növény, vér, bájital és 
arany. Az erőforrásokat a jelzők segítségével tarthatjátok 
számon, ezeket a játékostáblák erre kijelölt mezőin kell 
tárolni. Ha egy adott erőforrást szerzel/költesz, akkor  
az adott mezőre tegyél fel, vagy onnan vegyél le jelzőket. 

ESEMÉNYEK VARÁZSLATOK EREKLYÉK

2 2
Természetes hatalom

3
3

Kapsz 2 növényt és 2 GyP-t.

2
Kapsz 2 GyP-t minden  

növénytankártyádért.

2
4

Levelek könyve

2+

2 2
Természetes hatalom

3
3

Kapsz 2 növényt és 2 GyP-t.

2
Kapsz 2 GyP-t minden  

növénytankártyádért.

2
4

Levelek könyve

2+

3

Varázsolj el egy varázslatot  
háromszor, majd dobd el azt  

a lapot. 

Miután ezt megtetted,  
dobd el ezt a kártyát is.

5

A hatalom triumvirátusa

Az előkészített varázslataidat iskolánként 
külön tedd magad elé. 

5
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A Mágusok kora világában minden varázslatiskola erejét az öt hold 
egyike adja. A varázslástáblán láthatjátok, mely holdak vannak 
épp felkelőben, ez megmondja, mely varázslatok a legerősebbek 
éppen, azaz hogy miket lehet varázsolni.

Varázslat előkészítése helyett a játékosoknak lehetősége van 
varázsolni. A varázslás segítségével a játékosok aktiválhatják a 
megszerzett varázslataikat, hogy ezzel erőforrásokat és győzelmi 
pontokat szerezzenek. Amikor egy játékos varázsol, aktivál 
bizonyos varázslatiskolákat (kártyaoszlopokat). Azt, hogy az adott 
körben melyik varázslatok aktiválódnak, a varázslástábla mutatja.

Ha varázsolni szeretnél, válassz egyet a kezedben lévő kártyák 
közül, és dobd el képpel lefelé. (Ne feledd: mindig eggyel kevesebb 
kártyát kell továbbadnod, mint amennyit kaptál!) Ezután 
nézd meg az adott körhöz 
tartozó holdjelzőket, ezek 
mutatják, mely két iskola 
varázslatait aktiválhatod.  
A játékostábládon balról 
jobbra haladva használhatod 
az érvényes varázslatiskolákat. 
Aktiváld az ezekben lévő 
varázslatokat fentről lefelé 
haladva – akkor is, ha a varázslat nem 
ebbe az iskolába tartozik. (A varázslatok 
mozoghatnak – lásd a szövegdobozban!) 
Miután egy iskola varázslatait aktiváltad, 
folytasd a következő érvényes iskolával. 

Ne feledd: minden kör végén tegyétek vissza az adott körhöz 
tartozó holdjelzőket a zsákba! 

A varázslás a fordulók utolsó körében egy kicsit másként működik. 
Ekkor azok, akik varázsolnak, nem két iskolát aktiválnak, hanem 
minden iskola legalsó (legutóbb odakerült) varázslatát. Ez lehet 
a kezdővarázslat is, ha az adott iskolából még nem játszottál 
ki varázslatkártyát. Ne feledjétek, hogy balról jobbra kell  
a varázslatiskolákat aktiválnotok.

2. lehetőség: varázslás

Megjegyzés: egyes események a varázslatokat átmozgathatják 
egy másik varázslatiskola alá. Ez megváltoztatja a varázslat 
típusát (vagyis ha pl. egy bűbájkártya átkerül a bájitalok közé, 
az onnantól fogva bájitalnak számít). 

A kézben tartott 
lapok számából 
m egm o n d h ató, 
melyik rész aktív 
éppen. 

Példa a varázslástáblára két kör után. 

6
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Amikor egy játékos varázsol, végrehajtja az adott 
varázslatkártya alsó részén látható képességet. Egy varázslat 
végrehajtása nem kötelező (vagyis a játékos dönthet úgy, 
hogy a kártyát nem aktiválja). 

Meg jegyzés: egyes varázslatkártyák azt írják, tegyél rájuk 
egy nyersanyag jelzőt, majd a hatásuk attól függ, mennyi 
jelző van rajtuk. Ezeknek a nyersanyag jelzőknek csak  
a számolásban van szerepük, nem számítanak semmilyen 
típusú nyersanyagnak. 

A játék akkor ér véget, amikor a harmadik forduló 
utolsó kártyáit is végrehajtottátok. Győzelmi pont jár az 
ereklyekártyákért, valamint az erőforrásjelzőkért. 
Ne feledjétek: minden egyes vér erőforrásjelző -1 győzelmi 
pontot (GyP) ér a játék végén. A győztes az, akinek a legtöbb 
győzelmi pontot sikerül elérnie. 

Ha ez a harmadik forduló volt, a játék véget ér. 
Folytassátok A játék vége résszel.

Ellenkező esetben töltsétek fel újra a varázslástáblát.

Keverjétek meg a következő forduló varázs-
latkártyáit, és osszatok minden játékosnak 6 lapot. 

A játék vége

Kapsz 1 vért és 1 GyP-t. 

1   1

2
4

A tudás vére

1

A mohóság vére

3

Tegyél egy jelzőt erre a kártyára, 
majd kapsz minden kártyán lévő 

jelző után 1 vért.

1

Az áradat bájitala

1
3

Kapsz 3 bájitalt. Dobd el ezt a kártyát, 
ha van már rajta jelző, vagy tegyél  

rá egy jelzőt, ha nincs.

3
:  |2

Kapsz 2 bűbájt.

2
3

Bájoló aura 1

Költs el 2 bűbájt:  
kapsz 2 aranyat.

2  2
A vágy alkimista tanai

3

2

Költs el 3 bájitalt:  
kapsz 3 aranyat.

3  3
Ital alkímiai átalakítása

4

Példa a varázslásra. A vérmágia és az alkímia kártyákat lehet 
sorrendben aktiválni.

1

2

3

Egy forduló vége

7
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Bájital
A bájitalvarázslatok gyakran nagyon erősek, 
ám csak korlátozott számú alkalommal 
használhatók. 

3 bájital = 1 GyP (a játék végén)

A jobbra látható szimbólumokkal rendelkező 
bájitalkártyákat két használat után el kell 
dobni. Amikor a játékos első alkalommal 

varázsolja az adott varázslatot, arra fel 
kell tenni egy erőforrásjelzőt. A második 
alkalommal az erőforrás lekerül, a kártyát 
pedig a dobópaklijába kell tennie. 

Az áradat bájitala

1
3

Kapsz 3 bájitalt. Dobd el ezt a kártyát, 
ha van már rajta jelző, vagy tegyél  

rá egy jelzőt, ha nincs.

3
:  |

A tudás elixírje

2
6

4
:  |

Kapsz 4 GyP-t. Dobd el ezt a kártyát, 
ha van már rajta jelző, vagy tegyél 

rá egy jelzőt, ha nincs.

Bűbáj
A bűbájvarázslatok gyakran működnek együtt 
más iskolák varázslataival, így fejtve ki komoly 
hatást. 

3 bűbáj = 1 GyP (a játék végén)

Sok bűbájvarázslatnak nagyon erős a hatása, 
de csak akkor, ha a játékos egy adott iskolából 
elegendő varázslattal rendelkezik. Ezek  

a varázslatok akkor is előkészíthetők, ha az aktiválásuk feltételei 
nem teljesülnek, de ilyenkor ha ezeket varázsolja a játékos, 
semmi nem történik. A kezdővarázslatok nem számítanak  
a feltétel teljesülésébe (csak a kijátszott kártyák). 

:2
Ha van 1+ alkímiakártyád,  

kapsz 2 bűbájt.

1
3

Az átalakítók bűbája

Alkímia 
Az alkímia varázslatai az aranykészítésről, vagyis 

a a legértékesebb erőforrás előállításáról szólnak. 

1 1 arany = 1 GyP (a játék végén)

Az alkímiai varázslatok során a játékosok más 
erőforrásokat váltanak aranyra.  Varázsláskor a 
teljes mennyiséget ki kell fizetni (nem 

lehet csak egy részét). Függetlenül attól, hogy egy játékosnak 
mennyi erőforrása van, egy varázslat aktiválásakor csak egyszer 
használható az adott képesség. Csak aranytól eltérő erőforrást 
lehet aranyra váltani.

1

Költs el 3 vért: kapsz 2 aranyat.

3  2
A fájdalom alkimista tanai

3

8

A varázslatiskolák
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Növénytan
A növénytan varázslatai a növekedést 
szolgálják. A hatásuk gyakran egyre 
erősödik, vagy más holdak esetén is 
aktiválódik. 

3 növény = 1 GyP (a játék végén)

A hold szimbólummal  rendelkező növény-
tan varázslatok „örökzöldek”, vagyis minden 

alkalommal aktiválódnak, amikor a tulajdonosuk varázsol, még 
akkor is, ha az adott körben a növénytan holdja nincs felkelőben. 
Azokban a körökben, amikor az egyik vagy mindkét felkelő hold 
a növénytané, ezek a varázslatok a többi varázslathoz hasonlóan 
viselkednek. 
Egyes növénytanvarázslatok annál erő-
sebbek, minél többször varázsolják el őket.  
A jobbra látható szimbólumokkal rendelkező 
növénytankártyára minden elvarázslásakor 
felkerül egy erőforrásjelző, majd a játékos minden, a kártyán 
lévő jelző után kap 1 növényt. Az első varázsláskor a kártya  
1 növényt termel, a második alkalommal kettőt, majd hármat,  
és így tovább. Egyes vérmágia kártyák hasonló hatással bírnak. 

Egyszerű növekedés

1
Kapsz 1 növényt.

Vérmágia
A vérmágiában rengeteg lehetőség rejlik, 
de ha túlzásba viszi valaki, halálos lehet. 
A játék végén minden megmaradt vér 
mínuszpontot jelent majd.

1 1 vér = -1 GyP (a játék végén)

Előfordul, hogy a vérmágia alkalmazása 
során más típusú erőforrásokat kell vérre 

váltani. Az aranyhoz hasonlóan az árat teljesen meg kell 
fizetni, és nem lehet hozzá vért használni. A jobbra látható 
szimbólumokkal rendelkező vérmágiakártya segítségével 
a játékos elvarázsolhat egy tetszőleges varázslatkártyát.  
Ez bármelyik, már kijátszott kártyája 
lehet (akár olyan is, amit ebben  
a körben már elvarázsolt).  

A balra látható szimbólumokkal rendelkező kártya 
akkor biztosít előnyöket, ha a játékos készletében 
van elegendő vér (ebben az esetben 6 vagy több). 
A növénytan varázslatai között vannak hasonlók 

(amelyek alapja a növények mennyisége). 

3
6

Ha van 6+ véred, kapsz 3 GyP-t. 

 6 :
3

A sötét istenek megidézése

2
4

Költs el 4 erőforrást:  
kapsz 4 vért, és aktiválj  
egy másik varázslatot.

 4  4  1

A hatalom szertartása

1

A mohóság vére

3

Tegyél egy jelzőt erre a kártyára, 
majd kapsz minden kártyán lévő 

jelző után 1 vért.

1

Gyorsuló növekedés

1
1

Tegyél egy jelzőt erre a kártyára, 
majd kapsz minden kártyán lévő 

jelző után 1 növényt.

1

9
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:2
Ha van 1+ bájitalkártyád,  

kapsz 2 bűbájt.

1
3

Az elixírkészítők bűbája

4
6

Kapsz 3 vért és 3 GyP-t.

3   3
A tudás megidézése

2

Költs el 3 bűbájt:  
kapsz 3 aranyat.

3  3
Érzelmek alkímiai átalakítása

4

Kapsz 1 vért és 1 GyP-t. 

1   1

2
4

A tudás vére Az emlékek elixírje

2
6

Ha legalább 7 kártya van  
a dobópaklidban, kapsz 3 GyP-t. 

7 :3
Kitartó növekedés

2
2

Kapsz 1 növényt. Ez a kártya minden 
varázslásodkor aktiválódik.

 1

A varázslatkártyák közül vedd ki a következőket: 
Rózsák könyve, Levelek könyve, Csontok könyve, Az 
üveg könyve, Az arany könyve, A főmágus könyve, 
Gondolatkeltés, Emlékfelidézés

Ezeken a kártyákon a 2+ szimbólum található. 

Minden forduló a következőképp kezdődik:

Keverd meg a soron következő forduló 
varázslatkártyáit. Építs a kártyákból piramist az 
alább látható módon:

• A páratlan számú sorok kártyáit képpel lefelé  
   tedd ki.
• A páros számú sorok kártyáit képpel felfelé  
   tedd ki. 

A varázslástáblát töltsd fel a többszemélyes játék 
szabályai szerint. Készen állsz a játékra.

1

2

3

1

Költs el 2 bájitalt:  
kapsz 2 aranyat.

2  2
A folyadék alkimista tanai

3

2 :3

2
4

Ha van 2+ alkímiakártyád,  
kapsz 3 GyP-t.

Az átalakítók uralása

Kapsz 1 vért.

1
A bőség vére Bőséges növekedés

2
2

2
Kapsz 2 növényt. 

3
Kapsz 3 GyP-t minden  

bájitalkártyádért.

2
4

Az üveg könyve

2+

2 :2   2

1
3

Ha van 2+ bájitalkártyád,  
kapsz 2 bűbájt és 2 GyP-t.

Az elixírkészítők megbabonázása

10

Az egyszemélyes játék előkészületei
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Minden forduló a többszemélyes játékhoz hasonlóan zajlik. 

Minden körben választanod kell az elérhető kártyák közül 
egyet. Ezt vagy előkészítheted, ezzel kijátszod magad elé, vagy 
eldobhatod és varázsolhatsz, aktiválva az adott kör holdjainak 
megfelelő varázslataidat. 

Válassz egy kártyát a piramis legalsó sorából, és döntsd el, hogy 
kijátszod magad elé, vagy eldobod azt, és varázsolsz. 

Az akció végrehajtása után a piramis adott sorának többi 
kártyáját tedd félre, ezek kikerülnek a játékból. Ha a következő 
sor kártyái képpel lefelé vannak, azokat fordítsd fel. 

Addig ismételd ezt az akciót, új kártyákat szerezve vagy lapokat 
eldobva és varázsolva, amíg a piramis összes kártyája el nem 
fogy. 

Ezután építs új piramist a következő forduló varázslatkártyáiból. 

A harmadik forduló végén számold össze a pontjaidat, és 
értékeld a teljesítményedet az alábbi táblázat alapján:

1 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 +

Láthatóan még csak tanonc vagy, de van benned 
potenciál. Tanulmányozd tovább a mágia művészetét. 

Képzett varázsló vagy. Tudásod lenyűgöző.

A mágia mestere vagy. Képességeid híre messzi  
földekre elér. 

Közelítesz a felemelkedéshez. Hamarosan eggyé 
válhatsz az univerzum mágikus energiáival.

Leráztad magadról a halandóság béklyóját. Mágikus 
képességeidnek hála istenné váltál.

PONTSZÁM
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Készítők

Az ereklyéket csak a játék végén kell pontozni.

Az örökzöld varázslatok minden alkalommal aktiválódnak, 
amikor egy hatás azt mondja, „varázsolj”. 

Költs: dobd el az adott mennyiségű  
és típusú erőforrást.

Kapsz: vedd el a készletből az adott 
mennyiségű erőforrást, és tedd a 
játékostáblád megfelelő mezőjére.

Alakíts át: dobd el az adott 
mennyiségű és típusú erőforrást,  
majd vedd el a készletből, és tedd  
a játékostáblád megfelelő mezőjére  
az adott mennyiségű erőforrást.

Aktiválj: hajtsd végre egy másik 
varázslatkártya képességét. 

Örökzöld: az örökzöld varázslatok 
mindig életbe lépnek, amikor 
bármelyik varázslatiskola bármelyik 
varázslatát elvarázsolod.

Bűbáj

Növény

Vér

Bájital

Arany

Ereklye

Esemény

Bármely erőforrás

Bármely varázslat

Győzelmi pont

Erőforrásjelző

Örökzöld

kulcsszavak

emlékeztető

szimbólumok

Tervező: 
Tim Armstrong

Tesztelők: 

Fejlesztésvezető: 
Joshua Lobkowicz

Illusztrációk: 
Yaroslav Radetskyi

Grafika: 
Tyler Myatt 

Christian Strain

Tördelő: 
Sarah Lafser

Szerkesztő: 
Travis D. Hill  
Donny Behne

Tommy O’ Brien, Matt Roberts, Joshua Rankin, Chuck Miccer, Chris Burke,  
Casey Boyett, Skwirral Osborne, Jon Beckett Schreiber, Jillian S., Harry Gee,  

Amy Hacker-Ott, Michelle, Jeff Santos, Bo Wen Liu, Jerry Lillie,  
Joel Kerbleski, Bidiak, Lindsey Van Gieson, Jam Jam, Anthony Dang,  

Benjamin Eisen, Sean Fisher, Matthew S. Beasley, Benjamin Van Gieson,  
Sean Fisher, Matthew Beasley, Stephen Duff, James Dunn és Shane Myerscough

12

Összefoglaló

Arcana Rising_HUN_20210615_HL_NL_BD.indd   12Arcana Rising_HUN_20210615_HL_NL_BD.indd   12 2021. 06. 15.   15:23:332021. 06. 15.   15:23:33


