
HIGH PRIESTESS

The High Priestess may do 1 standard move. Whether she moves or not, you may then upgrade 1 common piece adjacent to her.

CHAMPION

You may destroy 1 adjacent 
enemy piece. If that piece was 
legendary, you also destroy the 
Champion and gain an action.

CHRONICLER

Upgrade 1 of your common 

pieces other than the Chronicler. 

Then that piece may do  

a standard move.

HIGH PRIESTESS

The High Priestess may do 1 standard move. Whether she moves or not, you may then upgrade 1 common piece adjacent to her.

CHAMPION

You may destroy 1 adjacent 
enemy piece. If that piece was 
legendary, you also destroy the 
Champion and gain an action.

CHRONICLER

Upgrade 1 of your common 

pieces other than the Chronicler. 

Then that piece may do  

a standard move.

MOUNTAIN TROLL

Destroy all common enemy pieces on adjacent squares. If you destroy at least 2 this way, gain an action.
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HILL GIANT

Destroy all non-legendary 
pieces on orthogonally 

adjacent squares.
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RITUAL KEEPER

If the Ritual Keeper was 

summoned on a green square, 

upgrade 1 of your common pieces; 

if on a red square, you may do 

1 combat move with 1 of your 

pieces.

FOREST MYSTIC

At the end of this turn,  draw 1 extra card from your deck and 1 extra card from the legendary deck.

UNICORN

Choose one:  
Either the Unicorn  

may do 1 combat move,  
or you gain 1 action.

You may choose up to 2 of  

your pieces adjacent to  

the Naiad and do 1 standard 

move with each.

NAIAD

A Tash-Kalar a mágikus harc ősi művészete, amelyet arénákban és küzdőtereken mutatnak be az ismert világon mindenütt.

Tash-Kalar a neve a legrégebbi és legismertebb arénának is, a helynek, ahol a játék elkezdődött.

És Tash-Kalar az izgalmas társasjáték is, ahol a játékosok azokkal a szellemi kihívásokkal szembesülnek, mint évszázadokon keresztül a párbajozó mágusok.

A játékot kettő-négy játékos játszhatja, csapatban vagy egyénileg. Mind a Haladó (High Form), mind pedig az Öldöklés (Deathmatch) verzió alapszabálya 
egyezik: a játékosok körönként mágikus köveket hoznak létre, hogy azokat különböző alakzatokba rendezve fantasztikus lényeket idézhessenek meg. 

Teremtményeitek körbe-körbe mozoghatnak az arénában, szétzilálhatják az ellenfél alakzatait, és új formációkat hozhatnak létre, amelyek segítségével még 
több lényt idézhettek meg.  

A pontszámítási rendszer, illetve a győztes meghatározása eltér a Tash-Kalar egyes változataiban.

A SZABÁLYOKRÓL

A NÉGY ISKOLA

Ez a SZABÁLYKÖNYVET úgy alakították ki, hogy megtanítson játszani. Három fő fe-
jezete van:
•  Az ÁTTEKINTÉS egy ősöreg mester szemszögéből mutatja be a játékot. Itt 

ismerkedhettek meg a játékelemekkel, és azzal, amit jelképeznek.
•  A HOGYAN JÁTSSZUNK rész egy Task-Kalar játékot ír le. A fejezetet olvasva 

lejátszhatjátok első Tash-Kalar játékotokat.

x  A TASH-KALAR VARIÁCIÓK játékvariánsokat mutat be. Ennek előfeltétele a 
„Hogyan játsszunk” rész áttanulmányozása.

A Tash-Kalar SZABÁLYÖSSZESÍTŐ egy kétoldalas nyomtatvány. Több egyszerű átte-
kintésnél: rendesen megtalálhatók rajta a játékvariánsok szabályai, valamint a kártyá-
kon használt kifejezések magyarázata. Ha kérdésed van valamelyik szabállyal kapcso-
latban, itt biztosan megtalálod rá a választ.

Ifjú varázslótanoncom, üdvözöllek Tash-Kalarban, az arénában, ahol a játék 
elkezdődött. Tudom, láttad már játszani a birodalomban mindenfelé, kisebb 
arénákban, de amíg nem láttad ezt itt – nem is láttad Tash-Kalart.

A Tash-Kalar Haladó variánsa a stratégiai 
pozíciók elmés összecsapása. Ugyanígy 
játszották az ősi időkben is, és a játéknak 

eme módozata bőven bizonyította létjogo-
sultságát az elmúlt évszázadok küzdelmeiben.

Élet és halál, teremtés és rombolás – egy 
idézőnek meg kell tanulnia, hogyan bánjon 

két ellentétes erővel.

Az Öldöklés játékváltozat nem más, mint 
versengés a pusztításban. Bár ősibbnek 

tűnik a Haladó módnál, később fejlesztették 
ki. Trago császár vezette be: közérthetőbbé akarta 
tenni a játékot a nép számára. A féktelen vérengzés 
elég látványos, de ne tévesszen meg – itt is szükség 
van ügyességre és ravaszságra.

Hagyományosan először a Birodalmi Iskolákkal 
ismerkedünk meg. Egyformának véled őket? Nos, ez igaz. 

A két iskola évszázadokon keresztül leste el egymástól a 
trükköket, s most ugyanolyan fogásokkal harcolnak. Jó fogások 
ezek, bölcsen teszed, ha elsajátítod őket.

Felteszem, elég összecsapást láttál ahhoz, hogy azonosítani 
tudd a különböző iskolákat.

Haladó variánsHoz és az első 
játékhoz használjátok ezt az oldalt

ÖldÖklés variánshoz  
használjátok ezt az oldalt

Bizonyos kártyákon utalást találhattok zÖld és piros 
négyzetekre.

Felvidéki iskola erdőmélyi iskola

déli Birodalmi iskola északi Birodalmi iskola

Érdemes először két játékossal kipróbálni a játékot, a birodalmai iskolák 
egy-egy pakliját használva.

Áttekintés

Ismertető
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LEVIATHAN

Choose one: Either downgrade 
a connected group of up to 3 
upgraded pieces or destroy a 
connected group of up to 4 

common pieces. (A group may 
have multiple colors.)

5
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Gain an action. 
 

You may do 1 standard leap with 
1 of your common pieces. 

You have at least 2 upgraded pieces on green 
squares, and at least 1 of them is legendary.

GREEN LEGENDS
You have at least 3 pieces on green squares,  

and at least 2 of them are upgraded.

GREEN CONQUEST

INFANTRY CAPTAIN

Do up to 2 combat moves,  
using your pieces other than  

the Infantry Captain.

FELVILLANÁSOKJELZŐK

TEREMTMÉNYEK

FELADATOK

PONTOZÓTÁBLÁK

LEGENDÁS LÉNYEK

Ezek a kalarit darabkái, a kőé, amely mágikus energia összesűrítésével 
keletkezett. Mivel vagy olyan arcátlan, hogy az én bölcsességemet 

követeld, felteszem, tisztában vagy vele, hogyan kell elkészíteni, önteni, 
átitatni a legendás teremtmények illékony eszenciájával. Talán egy napon 

még megérteni is elkezded...

Képzeld csak el, hogy ez a festmény egy Gyalogsági Kapitány a Déli 
Birodalomból. Érzed a kardot a markában? Érzed az elszántságát, 

amivel katonáit győzelemre akarja vezetni?
Amikor kiöntesz egy darabka kalaritot, egy szobor megformálásánál többet kell 
tenned. Be kell hatolnod a teremtmény valódi lényegébe, és megidézned azt a 
kőbe. Festmények, mint például ez itt, vezetnek majd.

Érdekes kérdés, kis varázslótanoncom. Nem, nem hiszem, hogy ami 
megtölti a kalaritot, lélek volna. Inkább valami pszicho-mágikus 

eszenciája mindazoknak a lényeknek, amit a festmény jelképez. Bármi 
legyen is az, pillanatok alatt elenyészik.

A legendás lények alakzatait igazi 
kihívás megalkotni. És, legalábbis 
amennyire én tudom, az elmúlt 

több mint egy évszázadban senki 
nem is fedezett fel újabb legendás formá-
ciót. A négy iskola fejlődik, de a legtöbb 
legendás technika változatlan a Tash-Kalar 
születése óta. Ők nem tartoznak semelyik 
iskolához. 

Ha azonban az Öldöklés játékvariációban találod magad, azon izgulj, 
hogy megnyered-e magadnak a közönséget. Pusztítást akarnak látni 
és legendás szörnyeket. Ahogy Trago Császár mondta: „Kenyeret, 

cirkuszt és sárkányokat.”.

Látom, a császári páholyt nézed, ahol az Aréna Urai ülnek. Az általuk 
kijelölt feladatok a kijelzőkön is megjelennek, így folyamatosan 
követni lehet, hogy állnak a versenyzők

Láttad már, mire képes egy titán? Akármelyik mágus tervei 
összeomlanak egy pillanat alatt. Azok az igazán nagy mesterek, akik 

a katasztrófát győzelemre tudják fordítani.
Hogyan? Különleges mágikus technika segítségével, a felvillanásokkal. Látod, 
kis mágustanoncom, a kalaritok egyensúlyra törekszenek. Ha az arénában 

az ellenfeled színe dominál, 
könnyen ellene fordíthatod 
az előnyét. Sajátítsd el 
ezeket a technikákat, tanuld 
meg őket jól. Még akkor is, 
ha az alakzataid romokban 
hevernek, a győzelem lehet 
karnyújtásnyira.

a játékosok a választott pakli színének megfelelő összes jelzőt magukHoz veszik.

A játékosok megpróbálnak alakzatot létrehozni a táblán, hogy lényeket idézhessenek meg.

legalacsonyabb rang          közepes rang                        legmagasabb rang

    17 kétoldalú közönséges/Hősi jelzős

közönséges jelző                Hősi jelző                         3 dB legendás jelző

egy lény megidézéséHez 
a jelzőidet egy Bizonyos 
alakzatBan kell elren-

dezned a táBlán.

a lény a Fehérrel 
keretezett négyzetBen 

fog megjelenni.

ez mutatja a lény 
rangját. amikor 
megidézed, a teremt-
mény egy a rangjának 
megfelelő jelzővel 
jelenítHeted meg az 
arénáBan.

az idézést követően a 
teremtmény végreHajt-
ja az akcióját, kifejti 
hatását.

Miután egy lény kifejtette hatását, mozdulatlan kődarabbá válik készen arra, hogy 
egy következő formáció eleme legyen. 

a legendás teremtmények pakli-
ján minden játékos osztozik.

Az első játék során nem 
fogjátok használni ezt a paklit.

a felvillanások pakliján minden játékos 
osztozik.

Hívj segítségül egy felvillanást, ha az ellenfeled jelzői túlsúlyba kerültek az 
arénában.

kezdő feladat                               Haladó feladat

Ezek a kártyák mutatják, hogyan szerezhettek pontokat. Csak a Haladó játékvariáns-
ban használjátok. Az első játékotok során csak kezdő feladatokat fogtok kapni.

ez a két táBla együtt szolgál a Feladatok táBlájaként a haladó játékvariánsBan. 
Használjátok őket az első játékHoz.

ez a két táBla együttesen alkotja a pontozótáBlát az ÖldÖklés párBaj verziójáBan.

az ÖldÖklés csata verziójáBan saját pontozótáBlára van szükségünk.
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GAME PLAY 
Players take turns. The STARTING PLAYER can take only 1 ACTION on his 
or her FIRST TURN. But for the remainder of the game, each player takes 
 2 ACTIONS PER TURN. An action can be either putting a common piece on the board 
or using pieces already on the board to summon a being. 

Placing the First Pieces
Players start with no pieces on the board, so the first player starts the game by 
placing one piece. The piece can go on any square. It should be placed with the  
symbol up. When that symbol is up, it is called a common piece.
After that, players have 2 actions per turn, so the second player can place 2 common 
pieces on the board. The only limitation is that each piece must be placed on an 
empty square. 
However, you will probably not want to scatter your pieces all over the board. You 
are trying to make patterns that will allow you to summon beings from your hand.

Summoning a Being
SWORDMASTER

You may destroy 1 common 
enemy piece on a diagonally 
adjacent square. If you do, 
upgrade the Swordmaster.

Each card in your deck represents a being you can 
summon. IF YOUR PIECES ON THE BOARD MATCH THE 
PATTERN SHOWN ON THE CARD, YOU CAN USE AN 
ACTION TO SUMMON THAT BEING.
Let's suppose you have the Swordmaster in your hand. 
Her pattern is easy to match. You just need two pieces in 
a row with one square between them. 
(The 4 red squares in the corners of the pattern 
illustrate this card's effect. They aren't requirements for 
summoning her.)

Let's say you're the first 
player. On your first 
turn, you place 1 piece:

Your opponent places 2 
on his first turn:

Now it's your turn. For 
your first action, you 
place a piece here:

And now you have matched the pattern shown on the card. For your second action, 
you can summon the Swordmaster.
Look at the symbol in the upper left corner of the card: 
That tells you the Swordmaster's rank. Look at the white-
framed square in the pattern: That tells you where she 
goes. TO SUMMON A BEING, PUT A PIECE OF THE CORRECT 
RANK ON THE SQUARE CORRESPONDING TO THE WHITE-
FRAMED SQUARE IN THE PATTERN. In this case, the 
Swordmaster will be represented by a common piece.
Of course, you could have used an action to put a common 
piece on this square even if you didn't have the card. But 
you didn't summon the Swordmaster just to get her piece 
on the board. EVERY BEING HAS AN EFFECT THAT OCCURS 
AS SOON AS THE BEING IS SUMMONED. 
The Swordmaster's effect allows you to destroy your 
opponent's common piece, if it is on a diagonally adjacent 
square (one of the 4 squares marked on the card). Your 
opponent does have a piece diagonally adjacent to the 
Swordmaster. So you remove it from the board (and 
return it to your opponent). In addition, the Swordmaster 
says that if you do destroy a piece, you upgrade the 
Swordmaster. Flip her piece over so that the  symbol is 
on top. Now you have a heroic piece on the board.

(If the card does not say something is optional, it is mandatory. The Swordmaster's 
effect says, "You may destroy..." That means you can choose to not do so. However, 
if you do choose to destroy a piece then you must upgrade the Swordmaster.)
This looks like a good play, but you could do something even nastier: A BEING CAN 
BE SUMMONED ONTO A SQUARE OCCUPIED BY A PIECE OF THE SAME OR LOWER 
RANK; THIS DESTROYS THAT PIECE.
So you could have played to form the pattern with your opponent's piece in the 
summoning square. Then, when you summoned the Swordmaster, she would have 
destroyed that piece. This is all part of the summoning, not the effect.
Next, you can apply the effect and destroy your opponent's other piece. If you do, 
then you must upgrade the Swordmaster:

  

Now let's consider some other examples: 
In this case, you cannot summon the Swordmaster. 
She can't be summoned onto the square between your 
pieces because Blue's heroic piece outranks her. 

 You are allowed to destroy 
your own pieces. In this 
situation, you can summon the 
Swordmaster. The summoning 
destroys your common piece in 
the middle. Then you can apply 
the Swordmaster's effect.

 Pieces in the pattern can be 
matched by higher-ranking 
pieces. In this case, your two 
pieces match the pattern 
and you can summon the 
Swordmaster. However, you 
cannot use her effect, because 
she can destroy only a common 
piece, not a heroic piece.

 This is another case where you 
can summon the Swordmaster 
but you can't use her effect. 
Even if you want to destroy your 
own diagonally adjacent piece, 
the text on the card specifies 
that the effect only applies to 
an enemy piece (that is, one of 
your opponent's pieces).
(You should always read the text carefully. If the card had said, "You may destroy  
1 common piece on a diagonally adjacent square," then you would have been 
allowed to destroy your piece. And if the card had said, "Destroy 1 common piece on 
a diagonally adjacent square," you would have been required to destroy your piece.)

After the Being's Effect
Once you have resolved the being's effect, put the card in your discard pile. The new 
piece on the board CEASES TO BE THAT BEING. It is now just another piece. Pieces 
can be either common, heroic, or legendary, but they don't "remember" whether 
they were summoned or just placed. And once a card's effect has resolved, you 
don't have to keep track of which piece belonged to that card.
If you summon any beings, draw new cards from your deck at the end of your turn 
so that you once again hold exactly 3.
(Even in the last example, where you would summon the Swordmaster without an 
effect, the summoning would still have consequences: At the end of your turn, you 
would draw a new card.) 

4

4

Place 1 common piece of your 

color on any empty square. 

Place 1 common piece of your 

color on any empty square. 
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Place 1 common piece of your 

color on any empty square. 

Gain an action.  

KNIGHT

The Knight may do up to  3 combat moves. You cannot destroy common pieces with these moves.

HIGH PRIESTESS

The High Priestess may do 1 standard move. Whether she moves or not, you may then upgrade 1 common piece adjacent to her.

CANNON

You may choose 1 of the 
indicated directions: Destroy 

all common pieces in that 
direction.

GUN TOWER

You may choose 1 of the 
indicated directions: Destroy the 

first 2 pieces in that direction. 
A legendary piece cannot be 

destroyed and stops the shot.

MASTER OF INTRIGUE

Do up to 3 moves: standard 
moves with the Master of 

Intrigue and/or combat moves 
using non-legendary pieces 

that were used to summon him.

CHAMPION

You may destroy 1 adjacent 
enemy piece. If that piece was 
legendary, you also destroy the 
Champion and gain an action.

CHRONICLER

Upgrade 1 of your common 

pieces other than the Chronicler. 

Then that piece may do  

a standard move.

ASSASSIN

Destroy any piece on the 

marked square. If the square 

was empty, the Assassin may 

move onto it.

You sum
m

oned at least 2 beings this turn,  
at least 1 on a green square.

GREEN SUM
M

ONING
You have at least 3 pieces on red squares,  

and at least 2 of them are upgraded.

RED CONQUEST

/

You have at least 5 pieces on the central squares  
in a + or × pattern.

CENTER CROSS

You have at least 6 pieces adjacent  
to the sam

e enemy piece.

IM
PRISONM

ENT 

AZ ELSŐ JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI

Most pedig, hogy végére értünk Tash-Kalar körutunknak, mutasd meg, mire vagy képes. 
Oda, abba a négyzetbe középen, hozz létre egy darabka közönséges kalaritot.

Hm... Nem rossz. Van tehetséged, kis varázslótanoncom. Természetesen a kalaritod nem 
elég stabil ahhoz, hogy egy összecsapást kibírjon végig, de a korodhoz képest illedelmesen viselkedsz.
Íme, a tanácsom: térj haza. Fejleszd a tudásod. Gyakorolj minden nap, míg a kalarit létrehozása olyan 
könnyedén megy, mint a levegővétel. Időnként találkozunk majd, hogy felbecsüljem az erődet és 
eldöntsem, mikor állsz készen a kiképzés következő fokára. Jól hangzik?
Nagyszerű. Ugyanitt találkozunk, pont ugyanezen a helyen, háromévente egyszer. Jó utat!

Ez a fejezet a Tash-Kalar alap játékmechanizmusát magyarázza el. Az első játékotokat lejátszhatjátok, ahogy olvastok.

Most búcsút veszünk ettől a bölcs mestertől és 
reményteli tanítványától. Szerencsére nektek már 
nem kell tanulmányoznotok a kalarit természetét és a 
fantasztikus lények pszicho-mágikus mibenlétét. Nem 
kell elzarándokolnotok egy messzi arénába sem. Ezekkel 
a játéktáblákkal, jelölőkkel és kártyákkal most rögtön 
megtanulhatjátok, hogyan kell játszani a Tash-Kalart.

Néhány szabályt leegyszerűsítettünk, így az első játékotok pörgős lesz. Ha elsőre 
is az egyszerűsítés nélküli szabályok szerint játszanátok, azokat megtaláljátok a 
„Szabályösszesítő” íven. Mindazonáltal ajánljuk, hogy először tanulmányozzátok át 
ezt a fejezetet, mert jól leírja, hasznos példákkal mutatja be ezeket a szabályokat.
A Tash-Kalart KÉT JÁTÉKOSSAL mutatjuk be, de ezen kívül még sok egyéb módon 
lehet játszani. Ha első alkalommal kettőnél többen szeretnétek játszani, olvassátok 
el a csapatjátékkal vagy az Öldöklés csata variációval foglalkozó részt. A különböző 
módokat a „Tash-Kalar variációk” című részében mutatjuk be.

A szerző megjegyzése: a Tash-Kalar egy játék egyszerű szabályokkal, amely 
ugyanakkor a lehetőségek és kombinációk széles tárházát kínálja. Ez a változatosság 
lelassítja a játékot, amikor a játékosok először ismerkednek a szabályokkal és a 
kártyák felirataival. Kifejlesztettünk néhány egyszerűsítést, hogy bemutathassunk 
egy-egy gyors játékot bemutathassunk összejöveteleken. Amikor láttuk, 
mennyire élvezik az új játékosok a játéknak ezt a változatát, úgy döntöttünk, 
hogy megjelentetjük a Szabálykönyvben. A teljes játék jobb elmélyülést és 
változatosságot kínál, de ezek a szabályok a legjobb és leggyorsabb módját 
kínálják a játék elsajátításának.

Az aréna
Helyezzétek az arénát középre, ezzel az oldalával felfelé.

Feladatok
Illesszétek össze ezt a két elemet, hogy megkapjátok 
a feladatok tábláját. Az első játék előtt nézzétek át a 
paklit, és vegyétek ki az összes olyan kártyát, melyen 
a  szimbólum látható, ezeket tegyétek vissza a 
dobozba.
A maradék feladatokat keverjétek össze, majd hármat 
tegyetek a táblára képpel felfelé, ahogy az az ábrán lát-
ható. Az első játékotokhoz ajánljuk, hogy ne bízzátok 
a véletlenre, inkább egy- és kétpontos feladatokat vá-
lasszatok. (A pontérték a jobb alsó sarokban látható.) 
Szintén érdemes úgy variálni a feladatokat, hogy a bal 
alsó sarokban látható szimbólumok különbözőek le-
gyenek. Ezek tehát az AKTUÁLIS FELADATOK.
A maradék paklit keverjétek meg, majd tegyétek képpel 
lefelé a feladatok táblájára, Fordítsátok fel a legfelső la-
pot, de hagyjátok a pakli tetején. Ez lesz a KÖVETKEZŐ 
FELADAT, miután valamelyik aktuális feladat teljesült.

A játékos paklija
Az első játék során a kék Északi és a piros Déli birodalmi iskola kártyáit válasszátok.

(Ennek a két iskolának a lapjai azonosak, míg a Felvidéki és az Erdőmélyi iskolák 
kártyái egyediek. Későbbi játékokban kipróbálhatjátok a különböző iskolákat 
egymás ellen, de ugyanúgy lehetőségetek lesz a szimmetrikus játékra is a Birodalmi 
iskolák azonos paklijával.)
Válasszátok ki a kezdőjátékost. Mindkét játékos megkeveri a paklijait, leteszi maga elé, 
majd húz három kártyát. Minden játékos húz egy Felvillanást is a közös pakliból. Lapjai-
tokat tartástok rejtve a másik elől.

AZTÁN A KEZDŐJÁTÉKOS BELEVÁGHAT A JÁTÉKBA...

Jelölők
Minden játékos elveszi a színének megfelelő jelölőket. Most csak azokat 

fogjátok használni, amelyek egyik oldalán , a másikon pedig  
látható. A három  szimbólumos jelölőt visszatehetitek a dobozba.

Dobott lapok
Minden paklihoz tatozó dobott lapokat külön gyűjtsétek.

Közös paklik
Keverjétek meg a 

felvillanások pakliját 
és tegyétek az aréna 

közelébe.

A legendás lények 
pakliját  az első 

játék során ne 
használjátok. 

Hogyan játsszunk
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SWORDMASTER

You may destroy 1 common 
enemy piece on a diagonally 
adjacent square. If you do, 
upgrade the Swordmaster.

  

A JÁTÉK MENETE
A játék körökre van osztva. A KEZDŐJÁTÉKOS az első kör során csak EGY AKCIÓT 
hajthat végre, de a játék hátralévő részében minden játékosnak KÖRÖNKÉNT KÉT 
AKCIÓRA van lehetősége. Az akció lehet egy újabb közönséges jelző elhelyezése a 
játéktáblán, vagy a már lent lévő jelzők használata egy lény megidézésre.

Az első jelzők elhelyezése
A játék elején a tábla üres, egyáltalán nincsenek rajta jelzők, az első játékos úgy kezdi 
a játékot, hogy elhelyez egyet a táblán. A jelző bárhová kerülhet, a  szimbólumos 
oldalával felfelé. Ha ez a szimbólum felfelé néz, a jelzőt közönséges jelzőnek nevezzük. 
Ezt követően a játékosoknak körönként két akcióra van lehetőségük, így a második 
játékos máris két közönséges jelzőt is elhelyezhet a táblán. Az egyetlen limit, hogy a 
jelző csak üres négyszögbe kerülhet.
De valószínűleg nem csak egyszerűen fel akarjátok szórni a jelzőiteket a táblára. Próbáljatok 
alakzatokat létrehozni, amik lehetővé teszik, hogy a kezetekből az egyik lényt megidézzétek.

Egy teremtmény megidézése
A pakli minden lapja egy-egy lényt jelképez, amelyet 
megidézhettek. HA A TÁBLÁN LÉVŐ JELÖLŐKET SIKERÜL 
OLYAN ALAKZATBA RENDEZNETEK, MINT AMI A KÁR-
TYÁN IS LÁTHATÓ, ELHASZNÁLHATTOK EGY AKCIÓT A 
TEREMTMÉNY MEGIDÉZÉSÉRE.
Tegyük fel, hogy a Kardmester lapja van a kezetekben. 
Az ő alakzatát nem nehéz kirakni. Csak két jelölőt kell 
letennetek egy sorba, köztük egy négyszög kihagyással.
(A 4 piros négyszög az alakzat sarkaiban a kártya 
által kifejtett hatás jelölésére szolgál. Nincs köze a 
teremtmény megidézhetőségéhez.)

Ezzel máris létrehoztad az alakzatot, ami a kártyán látható. 
Második akciódként megidézheted a Kardmestert.
A lap bal felső sarkában látható szimbólum a Kardmester 
rangját mutatja meg. A fehérrel szegélyezett négyzet az 
alakzatban: a hely, ahol megjelenik. EGY TEREMTMÉNY 
MEGIDÉZÉSÉHEZ TEGYÉL A TÁBLÁRA EGY MEGFELELŐ 
RANGÚ JELZŐT ARRA A HELYRE, AMELY MEGFELEL A 
KÁRTYALAPON AZ ALAKZATBAN MUTATOTT, FEHÉRREL 
SZEGÉLYEZETT NÉGYSZÖGNEK. Jelen esetben a 
Kardmestert egy közönséges jelölő ábrázolja az Arénában.
Természetesen felhasználhattál volna egy akciót arra, hogy 
egy közönséges jelölőt letegyél ide akkor is, ha nem volt 
a kezedben a Kardmester lapja. De ezzel még nem idézted 
meg. MINDEN TEREMTMÉNY AKKOR FEJTI KI A HATÁSÁT, 
AMIKOR MEGIDÉZTÉK.
A Kardmester tulajdonsága lehetővé teszi, hogy 
lerombold az ellenfeled közönséget jelzőjét, ha az a 
Kardmester jelölőjének négyzetével átlósan érintkezik. 
Ilyenkor leveheted a jelzőt a tábláról és visszaadhatod az 
ellenfelednek. Ezen felül a Kardmester azt is mondja, hogy 
ha lerombolsz egy jelzőt, fel kell fejlesztened a Kardmestert. 
Fordítsd át a jelzőjét úgy, hogy a  szimbólum kerüljön 
képpel felfelé. Ezzel van egy hősi jelződ a táblán.

(Ha a kártya nem mondja, hogy „lehetséges”, akkor az kötelező. A Kardmester hatása 
így szól: „Lerombolhatod...”, vagyis lehetőséged van rá, hogy ne hajtsd végre az akciót. 
Azonban ha úgy döntesz, hogy lerombolsz egy jelzőt, fel kell fejlesztened a Kardmestert.)
Ez jó játéknak tűnik, de csinálhatsz ennél gonoszabb dolgot is: EGY TEREMTMÉNY 
MEG LEHET IDÉZNI EGY VELE MEGEGYEZŐ VAGY ALACSONYABB RANGÚ JELÖLŐT 
TARTALMAZÓ MEZŐBE IS, AZ OTT TALÁLHATÓ JELÖLŐ MEGSEMMISÜL.
Úgy is kialakíthattad volna az alakzatodat, hogy az ellenfeled jelölője abban a négy-
zetben van, ahol a Kardmester megjelenik. Így a megidézett Kardmester lerombolja a 
négyzetben lévő jelzőt. Ez az idézés következmény, nem a Kardmester hatása.
Ezt követően ugyanúgy végre lehet hajtani a Kardmester akcióját, vagyis lerombolha-
tod az ellenfél másik jelölőjét. Ha megteszed, fel kell fejlesztened a Kardmestert:

 Most vegyünk egy másik példát.
Ebben az esetben nem idézheted meg a Kardmestert, 
mivel a Te két jelölőd közt ott van egy kék, hősi jelző, ami 
viszont rangban magasabb, így nem rombolhatod le.
Itt viszont lerombolhatod a saját 
jelzőidet. Ebben a helyzetben 
megidézheted a Kardmestert. 
Az idézéssel a saját közönséges 
jelződ megsemmisül középen. 
Ezután már végrehajthatod a 
Kardmester akcióját.
Az idézéshez szükséges alakzat 
akkor is létrejön, ha abban egy 
vagy több darab magasabb ran-
gú, mint a kártyán jelzett. Ebben 
az esetben például a két jelölő 
adja az alakzatot, így megidéz-
heted a Kardmestert. Azonban a 
hatását nem tudod érvényesíteni, 
mivel csak közönséges jelzőket 
rombolhat le, hősit nem.
Ez egy másik példája annak, 
hogy bár a Kardmestert megi-
dézheted, nem hajthatod végre 
az akcióját. Még ha meg is akar-
nád semmisíteni saját közön-
séges jelződet, amely átlósan 
érintkező mezőn található, nem teheted meg, mivel a kártya pontosan kimondja: az 
csak egy ellenséges jelölőn hajtható végre (vagyis az ellenfeled egyik jelzőjén).
(Mindig gondosan olvasd át az utasításokat. Ha a kártya azt mondta volna: „Le-
rombolhatsz egy közönséges jelölőt egy átlósan érintkező mezőn.”, akkor a saját 
jelződet is elpusztíthatnád. És ha a kártya azt mondta volna: „Semmisíts meg egy 
közönséges jelölőt egy átlósan érintkező mezőn.”, akkor köteles lennél elpusztítani 
a saját jelölődet.)

Az akció végrehajtása után
Miután teremtményed kifejtette hatását, a kártyát tedd a saját dobott lapjaidhoz. A 
táblán lévő új jelölő többé már NEM JELKÉPEZI AZT A LÉNYT, egyszerűen csak egy 
másik darab. A jelölők lehetnek közönségesek, hősi és legendás jelölők, de nem tud-
ni, hogy vajon megidézés vagy egyszerű lerakás útján kerültek a táblára. És miután 
egy kártyán lévő akció végrehajtatott, nem kell azt sem számon tartani, hogy melyik 
jelölő tartozott ahhoz a kártyához.
Ha bármilyen lényt megidézel, húzz új kártyákat a paklidból a köröd végén, hogy 
megint pontosan három lap legyen a kezedben.
(Még ha az utolsó példa szerint a Kardmestert úgy idézted meg, hogy nem fejtette ki 
hatását, akkor is van a cselekedetednek következménye: új lapot húzhatsz a köröd 
végén.)

Mondjuk hogy te vagy az 
első játékos. Az első kö-
rödben leraksz egy jelzőt.

Ellenfeled két jelzőt tesz 
le az első körében.

Most te jössz. Első 
akciódként leteszel egy 
jelzőt így:
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Let's look at an example: 

4

3

You may do 1 combat move or 
2 standard moves, using your 

non-legendary pieces.

Place 1 common piece of your 
color on any empty square. 

Blue has 2 more upgraded pieces 
than Red and 2 more pieces total. 
RED DOES NOT MEET EITHER 
CRITERION and cannot play this flare 
at this time.

Blue has 3 more upgraded pieces 
than Red. So RED MEETS THE UPPER 
CRITERION. Red can play this flare to 
place 1 common piece on any empty 
square. This does not cost Red an 
action.
Blue has 8 more pieces than Red, so RED MEETS THE LOWER 
CRITERION. Red can play this flare to do 1 combat move or 2 
standard moves. This does not cost Red an action.

Blue has 4 more upgraded pieces and 4 more pieces total. So 
RED MEETS BOTH CRITERIA. Red can play this card to get both 
effects. First, Red places a common piece on an empty square. 
Then Red can do 1 combat move or 2 standard moves. As 
always, this does not cost Red an action. (After Red uses the 
upper effect, Blue outnumbers Red by only 3 pieces. This 

does not matter. Red will get to use the lower effect because the criterion was met 
when the flare was played.)
(Note that order is important: In this last example, Red can place a common piece 
and then move it. But Red cannot move a piece and then place a common piece on 
the vacated square. The upper effect must be resolved first.)

6
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Upgrade 1 of your common 
pieces. Gain an action. 

Place 1 common piece of your 
color on any empty square. 

Here Red meets the lower criterion. If 
she invokes the flare at the start of her 
turn, she will gain an action, but she 
won't be able to use the "upgrade" part 
of the lower effect. However, she can 
use her first action to place a common 

piece. Blue's pieces still outnumber hers by 6, so she can 
invoke the flare to upgrade the common piece and gain an 
action. This leaves her with 2 actions (her usual second 
action plus the one she gained from the flare).
(When a card tells you to "gain an action", that just means you add 1 to the number 
of actions you have left this turn. For example, if Red had gained an action after 
using her second action of the turn, she would be able to take one more action 
before ending her turn.)
(Don't think of a flare as something weak players use when they have been out-
played. A flare is a game mechanic that clever players use to their advantage. If your 
opponent is focused on destroying your pieces, you may be able to use your flare to 
accomplish the tasks your opponent is ignoring.)

Take Backs
Suppose you use your first action to place a common piece so you can summon a 
being with your second action ... and then you realize that you can't summon the 
being, or that summoning the being wouldn't have the effect you were counting on. 
Unless you and your opponent have agreed to play by other rules, you can take back 
your action and do it differently. This applies even to decisions in more complicated 
situations, e.g., while resolving the effect of a being or a flare. 
(You might think that allowing take backs slows the game down. Actually, it makes 
the game move more quickly because you don't have to figure out everything in your 
head before you see how it plays out on the board.)
Of course, once you end your turn or start drawing cards or claim a task, it is too late 
to take anything back.

TASKS 
The task board always has 3 current tasks – these are the ones you can try to 
accomplish. You are also able to see the top card of the deck – the next task that will 
replace any task that is claimed.
YOU CAN CLAIM A TASK ONLY AT THE END OF YOUR TURN, after you are done using 
actions. The text on the card describes what you need to have done to claim the 
task. YOU CAN CLAIM ONLY 1 TASK PER TURN.
There are several types of tasks. (The type is identified by the symbol in the upper 
left corner.)

You have at least 3 pieces on green squares,  
and at least 2 of them are upgraded.

GREEN CONQUEST Some tasks can be accomplished by having pieces of yours 
on colored squares. If the task requires an "upgraded" 
piece, that means a heroic or legendary piece. (So 
"upgraded" just means "heroic" in your first game.)

You have at least 5 pieces on the nine central 
squares, and at least 2 of them are upgraded.

CENTRAL DOMINANCE Some tasks can be accomplished by having your pieces in 
a certain configuration on the board. Some of these also 
require upgraded pieces.

You have at least 6 pieces adjacent  
to the same enemy piece.

IMPRISONMENT Some tasks can be accomplished by getting into a certain 
configuration in relation to an opponent's piece. 
(To claim any of the 3 tasks above, you have to be in the 
correct configuration at the end of your turn.) 

You summoned at least 2 beings this turn,  
at least 1 on a red square.

RED SUMMONING  Some tasks can be accomplished by summoning beings. 
The "summon a being" action is the only way to summon a 
being. Pieces that come onto the board because of card 
effects or "place a piece" actions are just pieces, not 
summoned beings.

You destroyed at least 3 enemy pieces this turn,  
at least 1 of them upgraded.

HEROIC DESTRUCTION Some tasks can be accomplished by destroying your 
opponent's pieces. Pieces can be destroyed by summoning 
beings over top of them, by moving onto their squares, and 
by effects such as "destroy" and "convert". 

(If a task like this is among the current tasks, set destroyed pieces aside to help you 
keep track. Return them to your opponent at the end of your turn.)
If you meet the criteria of one of the tasks, you may claim it. If you meet the criteria 
of more than 1, you may claim only 1. (But you might be able to claim another one 
next turn.)
To claim a task, take the card and keep it in front of you, next to your deck. The 
number in the lower right corner tells you how many points you earned. Take the 
top task from the deck and put it in the empty space. It becomes one of the current 
tasks. Turn the new top card face up so that you can see what the next task will be.

ENDING THE GAME 
Your score is the TOTAL POINTS OF ALL THE TASKS you have claimed so far. 
The game ends when a player draws the last card from his or her deck, or when 
either player has 6 or more points. The winner is the player with the most points.

SUMMARY OF YOUR FIRST GAME 
×  Players take turns. The first player can take only 1 action on his or her first turn, 

but after that, each player has 2 actions.
×  Your possible actions are place a common piece on an empty square or summon 

a being.
×  When you use an action to summon a being, you put a piece of that rank on 

the board (destroying any piece that was already there), resolve the effect, and 
discard the card.

×  You can also invoke a flare if you meet one of its criteria. This does not cost an 
action. Resolve the effects of any criteria you meet and discard the card.

×  At the end of your turn, you may claim 1 of the current tasks, if you meet its 
criteria. 

×  Then draw cards, if necessary, so that you once again have 3 beings and 1 flare. 
After you draw, it is your opponent's turn.

×  The game ends when either player has 6 points or when either player draws the 
last card from his or her deck. 
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The Knight may do up to  
3 combat moves. You cannot 
destroy common pieces with 

these moves.

 

CANNON

You may choose 1 of the 
indicated directions: Destroy 

all common pieces in that 
direction.
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Place 1 common piece of your 
color on any empty square. 

Gain an action. 
 

További példák
Most már tudjátok, hogyan kerülhet hősi jelölő a 
táblára – egy közönséges jelölő került felfejlesztésre 
egy teremtmény ráhatására. Egy másik módja ennek, 
ha közvetlenül egy hősi lényt idézünk meg: olyat, amely 
lapjának bal felső sarkában  szimbólum látható.
Nézd meg ezt a Lovagot. Négy jelölő szükséges az 
alakzata létrehozásához. A jelölőknek valamilyen fajta 
L-alakzatba kell rendeződniük, ám az irány mindegy, sőt 
még a tükörkép is megfelelő.
Bármilyen L-formációt hozunk is létre, a Lovag a fehérrel 
keretezett mezőbe idézhető meg:

Az utolsó példán azt is megfigyelheted, hogy a kártyán üresként jelzett mezőknek a 
valóságban nem kell üresnek lenniük. Az alakzat létrehozásánál csak az a lényeg, hogy a 
kártyán mutatott jelölők mindegyikének meglegyen a párja a táblán is. Ne feledd, hogy a 
kártyán jelzett alacsonyabb rangú jelölőt a táblán magasabb rangúval is helyettesítheted.
Ugye emlékszel még arra is, hogy a teremtményedet megidézheted olyan mezőbe is, 
amelyen egy a sajátjával azonos vagy alacsonyabb rangú jelölő található. Ezért van az, 
hogy ezekben a példákban a Lovagot megidézheted olyan mezőkbe, ahol közönséges 
vagy hősi jelölők találhatók. Ezzel elpusztítod az érintett jelzőt és a sajátjaid közül egy 
újat helyezel el, mégpedig a  szimbólummal felfelé.

Nemcsak lehetséges, de néha kötelező is elpusztítanod 
saját jelölődet. Nézd meg az Ágyút. A megidézéséhez a 
fehérrel szegélyezett mezőben már rendelkeznek kell egy 
közönséges vagy hősi jelölőddel – ez az a mező, ahol az 
Ágyú megjelenik.
(Jegyezd meg, hogy a játék teljes változatában, ha a 
fehérrel szegélyezett négyszögben egy legendás jelölő 
volna, bár elméletileg megvan a megidézéshez szükséges 
alakzatod, mégsem hajthatnád azt végre, mivel egy lényt 
sem lehet egy nálánál magasabb 
rangú fölé teremteni.)

Ezen a képen három mező látható, ahová az Ágyút meg lehet 
idézni. Minden esetben, a jelzőt egy új hősi jelölő váltaná fel, 
majd végrehajthatnád az Ágyú hatását.
(Figyeld meg, mint mond az Ágyú lapján a szöveg: 
„Kiválaszthatod a mutatott irányok egyikét...”, vagyis ha úgy 
döntesz, hogy nem választasz egy irányt, abban az irányban 
nem is tudsz megsemmisíteni jelölőket. Más szóval választhatod azt is, hogy nem 
használod ki az Ágyú hatását. Mindazonáltal ha irányt választasz, abban az irányban 
minden jelölőt meg kell semmisítened, beleértve a sajátjaidat is.)

Mozgások és ugrások
Egyik akciódat sem használhatod arra, hogy a jelölőiddel lépj. MOZOGNI CSAK BIZO-
NYOS TEREMTMÉNYEK VAGY A FELVILLANÁSOK HATÁSÁRA LEHET.
Egy mozgás mindig a NYOLC CSATLAKOZÓ MEZŐ valamelyikére történik. A csatlako-
zás lehet ÁTLÓS – a sarkoknál – vagy MERŐLEGES – az oldalvonalak mentén.
Általában két fajta mozgás létezik: alapmozgás és harci mozgás.
AZ ALAPMOZGÁS NEM MÁS, MINT EGY OLYAN MEZŐ ELFOGLALÁSA, AMELY ÜRES 
VAGY RAJTA EGY ALACSONYABB RANGÚ JELÖLŐ TALÁL-
HATÓ. Ilyenkor az ott található jelző természetesen megsem-
misül. (A magasabb rangú egyszerűen eltapossa.) Saját és az 
ellenfeled jelölőjét is megsemmisítheted mozgással.
Ez az illusztráció két jelölő lehetséges alapmozgását ábrázol-
ja. Figyeld meg: a hősi jelző rámozoghat üres mezőre vagy 
olyanra, amelyen közönséges jelző található. Ezzel szemben 
a közönséges jelző csak üres mezőbe mozoghat, hiszen 

nincs nálánál alacsonyabb rangú jelző, amelyet eltaposhatna.
HARCI MOZGÁS ESETÉN OLYAN MEZŐT FOGLALHATUNK EL, AMELY ÜRES VAGY 
RAJTA EGY EGYEZŐ, VAGY ALACSONYABB RANGÚ JELÖLŐ TALÁLHATÓ. Vagyis a 
harci mozgás igazából ugyanaz, mint az alapmozgás, azzal a 
többlettel, hogy olyan mezőbe is léphetünk, amelyen azonos 
rangú jelző tartózkodik. Egy hősi jelzővel a lehetséges nyolc 
irány közül bármelyikbe mozoghatunk – kivéve azokat, ame-
lyeken legendás jelző van. Egy közönséges jelző, miközben 
harci mozgást hajt végre, üres mezőkre mozoghat, vagy 
olyanokra, ahol egy másik közönséges jelző található.
Két jelző nem tartózkodhat ugyanazon a mezőn. Ha egy 
foglalt mezőre mozgunk (akár alap-, akár harci mozgással), az 
ott lévő jelző megsemmisül. Saját és az ellenfeled jelzőjét is lerombolhatod így. Ha 
egy jelző megsemmisül, visszakerül a játékos készletébe.
Ha egy jelző egyszerre több lépést is tehet, akkor mindet egy körön belül kell megten-
nie, és annyi jelzőt lerombolhat, ahány foglalt mezőn áthalad.
Néhány kártya további korlátozásokkal él az általa lehetővé tett mozgástípusokon. 
Például a Lovag végrehajthat harci mozgást, ám nem rombolhat le közönséges 
jelzőket. Ez azt jelenti, hogy csak üres mezőkbe léphet, vagy olyanba, ahol hősi jelző 
van (bármilyen színben).
AZ UGRÁS OLYAN, MINT A MOZGÁS, DE NINCS A CSATLAKOZÓ MEZŐKRE KORLÁ-
TOZVA. Vagyis egy alapugrás végrehajtásához felveszed a jelölőt és leteszed bárme-
lyik más üres mezőre, vagy egy olyanra, amelyen alacsonyabb rangú jelző található. 
A harci ugrással pedig bármilyen mezőre tehetjük a jelzőnket, kivéve, amelyiken 
magasabb rangú jelző van. Ahogy a mozgások esetében, úgy itt is: az ugrást végre-
hajtó jelző megsemmisíti a jelzőt, amelyiken landol. (De nem rombolja le a közbeeső 
jelzőket, amelyek fölött „átrepült”, mivel nem mozgott rajtuk keresztül.)
Ahogy a mozgások esetében, úgy itt is: a kártyán esetleg további korlátozásokat 
találhatunk az ugrásra vonatkozóan.
Ezeket és a kártya más hatásait a Szabályösszesítőben részletesebben is elmagya-
rázzuk.

Egy felvillanás segítségül hívása
Minden játékosnak van a kezében egy Felvillanás. Ez a Fel-
villanás jelképezi az erőt, amelyet az ellenfél jelzőiből nyer-
hetsz ki, ha az Arénában hátrányba kerültél. Ha az ellenfél 
jelölői jelentős többségben vannak a tieiddel szemben, olyan 
lehetőségekhez jutsz, amelyekhez normál esetben nem.
Egy Felvillanásnak két lehetséges hatása van. AKKOR 
IDÉZHETED MEG, HA VALAMELYIK HATÁS FELTÉTELEI 
ADOTTAK.
A FELSŐ KRITÉRIUM akkor teljesül, ha az ellenfeled felfejlesz-
tett jelzőinek száma legalább annyival meghaladja a tieidét, 

mint a kártyára nyomtatott szám. (A legendás és hősi jelzők számítanak felfejlesztett 
jelzőknek. Természetesen az első játékban csak a hősi jelzőket számolhatod, mivel a 
legendásak nincsenek játékban.) Például ha az ellenfelednek legalább négy hősi jelzővel 
többje van a táblán, mint neked, kijátszhatod a kártyát az itt leírtak szerint.
Az ALSÓ KRITÉRIUM akkor teljesül, ha az ellenfeled összes jelzőinek száma legalább 
annyival több, mint a kártyára nyomtatott szám. Tehát a példaként bemutatott kártyát 
akkor játszhatod ki, ha az ellenfelednek legalább öttel több jelzője van a táblán, mint 
neked (rangtól függetlenül, minden jelzőt beleértve).
Minden kritériumnak saját hatása van. Ha a felső kritérium teljesül, kijátszhatod a 
kártyát, hogy élhess annak hatásával. Ha az alsó kritérium teljesül, kijátszhatod a 
kártyát, hogy élhess annak hatásával. Ha mindkét kritérium teljesül, mikor kijátszod a 
kártyát, mindkét hatást érvényesítheted, mégpedig előbb a felsőt, utána az alsót. (Ne 
aggódj, hogy a felső hatásra megváltozik a táblán lévő jelzők száma, mivel az alsó 
kritériumot még a felső hatás megvalósulása előtt ellenőrzöd.) HA EGYIK KRITÉRIUM 
SEM TELJESÜL, A FELVILLANÁST NEM LEHET MEGIDÉZNI.
A FELVILLANÁS MEGIDÉZÉSE NEM SZÁMÍT AKCIÓNAK. BÁRMILYEN AKCIÓ ELŐTT 
VAGY UTÁN megidézhetsz egy Felvillanást, de nem idézheted meg akció közben. Ki 
kell tenned az asztalra, végrehajtani egyik vagy mindkét hatását, majd a lapot kidobni 
a Felvillanások dobott paklijába. A köröd végén egy új Felvillanás kártyát húzhatsz a 
kijátszott helyett. (Vagyis a köröd elején mindig lesz a birtokodban egy Felvillanás, és 
a köröd során sosem játszhatsz ki egynél többet.)
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4

3

You may do 1 combat move or 
2 standard moves, using your 

non-legendary pieces.

Place 1 common piece of your 
color on any empty square. 

6

4

Upgrade 1 of your common 
pieces. Gain an action. 

Place 1 common piece of your 
color on any empty square. 

GREEN CONQUEST

You have at least 5 pieces on the nine central 
squares, and at least 2 of them are upgraded.

CENTRAL DOMINANCE

You have at least 6 pieces adjacent  
to the same enemy piece.

IMPRISONMENT 

You summoned at least 2 beings this turn,  
at least 1 on a red square.

RED SUMMONING  

You destroyed at least 3 enemy pieces this turn,  
at least 1 of them upgraded.

HEROIC DESTRUCTION

Nézzünk meg egy példát:
A kéknek kettővel több felfejlesztett, 
összességben is kettővel több jelzője van, 
mint a piros játékosnak. A PIROS JÁTÉKOS 
EGYIK KRITÉRIUMNAK SEM FELEL MEG, így 
nem tudja játékba hozni Felvillanását.
A kéknek hárommal több felfejlesztett 
jelzője van, mint a pirosnak, vagyis a PIROS 
MEGFELEL A FELSŐ KRITÉRIUMNAK. A 
piros kijátszhatja a Felvillanást, hogy egy 
közönséges jelzőt helyezzen el egy üres 
mezőbe. Ez a nem számít bele a piros két akciójába.
A kéknek nyolccal több jelzője van, mint a pirosnak, tehát a 
PIROS MEGFELEL AZ ALSÓ KRITÉRIUMNAK. A piros kijátszhatja a 
Felvillanását, hogy végrehajtson egy harci vagy két alapmozgást. 
Ez a cselekvés nem számít bele a piros játékos akcióiba.
A kéknek néggyel több felfejlesztett jelzője, illetve összes-
ségében nézve is néggyel több jelzője van a táblán. A PIROS 
JÁTÉKOS MINDKÉT KRITÉRIUMNAK MEG TUD FELELNI, így a 
kártyáját mindkét hatásért kijátszhatja. Először a piros letesz 
egy közönséges jelzőt egy üres mezőre. Ezt követően a piros 
végrehajthat egy harci vagy két alapmozgást. Mint mindig, ez 

nem számít akciónak a piros számára.
(Jegyezzétek meg, hogy a sorrend fontos: ebben az utolsó példában a piros előbb 
lerak egy jelzőt, aztán mozog. De nem teheti meg, hogy előbb mozog, majd a 
megürült helyre letesz egy jelzőt. Előbb mindig a felső hatást kell végrehajtani.)
Itt a piros az alsó hatáshoz szükséges feltételnek felel meg. Ha a köre elején idézi 

meg a Felvillanást, nyer egy akciót, de 
nem tudja használni az alsó hatás nyúj-
totta másik lehetőséget, hogy felfejlesz-
szen egy jelzőt. Azonban megteheti azt 
is, hogy előbb egy akció elhasználásával 
letesz egy közönséges jelzőt a táblára. 
Ekkor a kék játékosnak még mindig hattal 

több jelzője lesz a táblán, mint neki, így megidézheti a Fel-
villanást, hogy felfejlessze a letett közönséges jelzőt, illetve 
nyerjen egy akciót. Vagyis még két akciója lesz (az alapból 
is járó második akciója, illetve az extra, amit a Felvillanás 
hatásaként szerzett).
(Ha egy kártya utasítása szerint kaptok egy akciót, ez csak azt jelenti, hogy adjatok 
a körben még el nem használt akciótokhoz egyet. Ha például a piros azt követően 
szerzett egy extra akciót, hogy a másodikat – az alapban járó kettő közül – is 
elhasználta, akkor a köre vége előtt még egy akciót végrehajthat.)
(Ne úgy gondoljatok a Felvillanásra, mint a gyenge, elnyomott játékos eszközére. A 
Felvillanás egy olyan játékmechanizmus, amelyet az okos játékosok az előnyükre 
fordíthatnak. Ha az ellenfél a jelzőink lerombolására koncentrál, mi megpróbálhatjuk 
arra használni a Felvillanásunkat, hogy elvégezzük a feladatokat, amelyek teljesítésről 
az ellenfél nem vesz tudomást.)

Visszavonás
Tételezzük fel, hogy elhasználod az első akciódat, hogy letegyél egy közönséges 
jelzőt a táblára, mert szeretnél a második akcióddal megidézni egy teremtményt... 
aztán rájössz, hogy nem tudod megidézni azt a lényt, vagy hogy az idézéssel nem 
azt a hatást érnéd el, amire számítottál. Ha csak másban nem állapodtatok meg, 
visszavonhatod az akciódat, hogy mást csinálj. Ezt sokkal bonyolultabb szituációk-
ban is alkalmazhatjátok, mint például egy teremtmény vagy Felvillanás hatásának 
végrehajtásakor.
(Lehet, azt gondoljátok, hogy a visszavonásokkal a játék nagyon lelassul. Valójában 
azonban a játékot sokkal gyorsabbá teszi, mivel nem kell mindent előre fejben 
eltervezned még azelőtt, hogy látnád, hogy is működik az majd élesben a táblán.)
Természetesen, ha a körödnek vége vagy elkezdtél kártyát húzni vagy kifejtetted 
igényedet egy feladatra, már túl késő bármit is visszavonni.

FELADATOK
A feladatok tábláján mindig három aktuális feladat található – ezek azok, amelyeket 
megpróbálhattok teljesíteni. Ezen kívül a legfelső – következő – feladatot is láthatjá-
tok, mivel az képpel felfelé került elhelyezésre a pakli tetején.
CSAK A KÖRÖD VÉGÉN TARTHATSZ IGÉNYT EGY FELADATRA, miután végeztél az akci-
ókkal. A kártya szövege pontosan leírja, hogy mit kellett tenned ahhoz, hogy az adott 
feladatot felvehesd. KÖRÖNKÉNT CSAK EGY FELADATRA TARTHATSZ IGÉNYT.
A feladatok kategorizálhatók. (Típusukra a bal felső sarokban található szimbólum 
utal.)

Néhány feladatot úgy lehet teljesíteni, hogy jelzőid vannak 
az aréna színes mezőin. Ha a feladat fejlesztett jelzőt is 
igényel, az egy hősi vagy legendás jelölőt jelent. (Vagyis az 
első játékotok során ez csak hősi lehet.)
Néhány feladatot úgy teljesíthettek, hogy a jelzőitek bizo-
nyos alakzatban helyezkednek el a táblán. Néha itt is előírás 
a magasabb rangú jelölő.

Néhány feladatot úgy nyerhetsz el, ha a jelzőidet az ellenfél 
jelzőihez képest bizonyos alakzatba tudod rendezni.
(A fenti három feladat bármelyikét elvehesd, a köröd végén 
a jelzőidnek a megfelelő alakzatban kell lenniük.)

Néhány feladat úgy szerezhető meg, hogy teremtményeket 
idéztek meg. Lényt csak idézés akcióval lehet teremte-
ni. Azok a jelzők, amelyek különböző kártyák hatására 
kerülnek a táblára, csak jelzők, nem pedig megidézett 
teremtmények.
Néhány feladat úgy teljesíthető, hogy lerombolod az ellen-
fél jelzőit. Jelzőket le lehet rombolni úgy, hogy rájuk idé-
zünk teremtményeket, hogy a mezőjükbe mozgunk, illetve 
olyan hatásokra, mint a „rombolás” és az „átváltoztatás”.

(Ha ilyen feladat van az aktuálisak között, a lerombolt jelzőket a kör során gyűjtsük külön, 
így könnyebb a nyomon követés. A kör végén adjuk vissza a jelzőket az ellenfélnek.)
Ha valamely feladat kritériumának megfeleltek, igényt tarthattok rá. Ha egynél több 
feladat kritériumainak is megfeleltek, akkor is csak egyre tarthattok igényt. (De lehet, 
hogy a következő körben egy másikra is képesek lesztek igényt tartani.)
Ha igényt tartunk egy feladatra, vegyük el a kártyáját, tegyük magunk elé, közel a paklink-
hoz. A jobb alsó sarokban lévő szám mutatja, hány pontot szereztél. Vedd el a legfelső 
feladatkártyát, és tedd a megürült helyre. Ez egyike lesz az aktuálisan teljesíthető felada-
toknak. A pakli legfelső kártyáját fordítsd fel, hogy lássátok, mi lesz a következő feladat.

A JÁTÉK VÉGE
A pontjaitok az elvégzett feladatok pontjainak összesítéséből adódnak.
A játéknak akkor van vége, egy játékos felhúzza paklija utolsó lapját, vagy ha hat 
vagy több pontja gyűlik össze. Az a játékos nyer, akinek a legtöbb pontja van.

AZ ELSŐ JÁTÉK ÖSSZEFOGLALÁSA
x A játék körökre osztott. Az első játékos az első körében csak egy akciót hajthat 

végre, de ezt követően minden játékosnak két akciója van.
x Lehetséges akcióid: lehelyezni egy közönséges jelzőt egy üres mezőbe vagy 

megidézni egy teremtményt.
x Ha akciót használsz arra, hogy megidézz egy teremtményt, a rangjának megfelelő 

jelölőt kell a táblára tenned (lerombolva ezzel bármilyen, már ott lévő jelzőt), 
végrehajtanod a hatását, majd eldobnod a kártyát.

x Megidézhetsz egy Felvillanást is, ha megfelelsz az egyik kritériumának. Ez nem 
kerül akcióba. Hajtsd végre a teljesített kritérium a hatását, majd dobd el a kártyát.

x A köröd végén igényt tarthatsz az aktuális feladatok közül egyre, ha megfelelsz a 
feltételeinek.

x Húzz kártyákat, ha szükséges, hogy újból három teremtmény és egy Felvillanás 
legyen a kezedben. Miután húztál, az ellenfeled következik.

x A játéknak akkor van vége, ha valamelyik játékosnak hat pontja van, vagy felhúzza 
paklija utolsó lapját.
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KNIGHT

The Knight may do up to  3 combat moves. You cannot destroy common pieces with these moves.

CANNON

You may choose 1 of the 
indicated directions: Destroy 

all common pieces in that 
direction.

CHRONICLER

Upgrade 1 of your common 

pieces other than the Chronicler. 

Then that piece may do  

a standard move.

HIGH PRIESTESS

The High Priestess may do 1 standard move. Whether she moves or not, you may then upgrade 1 common piece adjacent to her.

CHAMPION

You may destroy 1 adjacent 
enemy piece. If that piece was 
legendary, you also destroy the 
Champion and gain an action.

ASSASSIN

Destroy any piece on the 

marked square. If the square 

was empty, the Assassin may 

move onto it.

MOUNTAIN TROLL

Destroy all common enemy pieces on adjacent squares. If you destroy at least 2 this way, gain an action.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
FOREST MYSTIC

At the end of this turn,  draw 1 extra card from your deck and 1 extra card from the legendary deck.

HILL GIANT

Destroy all non-legendary 
pieces on orthogonally 

adjacent squares.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT UNICORN

Choose one:  
Either the Unicorn  

may do 1 combat move,  
or you gain 1 action.

RITUAL KEEPER

If the Ritual Keeper was 

summoned on a green square, 

upgrade 1 of your common pieces; 

if on a red square, you may do 

1 combat move with 1 of your 

pieces.

You may choose up to 2 of  

your pieces adjacent to  

the Naiad and do 1 standard 

move with each.

NAIAD

SZABÁLYOK TELJES JÁTÉKHOZ
Eddig a játéknak azt a speciális változatát mutattuk be, amely alkalmas rá, hogy kezdő 
játékosok ismerkedjenek meg a játékkal. Még tapasztalt játékosoknak is azt ajánljuk: 
ezeket a szabályokat használják, mikor új játékosnak tanítják a játékot. Ebben a feje-
zetben bemutatjuk a különbségeket a leegyszerűsített és a teljes szabályokkal játszott 
játékvariációk között. Ezek a szabályok a Tash-Kalar minden variációjában közösek.

Játékosok paklijai és jelzői

A játék normál változatában a négy pakli bármelyikét választhatjuk. (Minden játékos 
választhat egyet magának, vagy véletlenszerűen is kioszthattok egyet.) A megfelelő 
színű összes jelző is játékba kerül, beleértve a három legendás jelzőt.
(Tanácsoljuk, hogy az első játékhoz a birodalmi paklikat használjátok, azok egyformák – 
és tradicionálisak! De játszhatjátok az első játékot különböző paklikat is, ha akarjátok.)

Legendák
A játék teljes verziójában legendákat idézhettek meg. A legendák pakliját a játékosok 
megosztják.
(Egy legendát megidézni nem könnyű, és az is előfordulhat, hogy a játékban egyet 
sem tudtok megidézni. Amíg csak tanuljátok a játékot, feladatokat teljesíteni, 
miközben megpróbáljátok kicselezni az ellenfelet, bőven elég kihívás. A játékot 
jelentősen le is lassíthatja, ha egyszerre próbáljátok a legendás lények formációit 
építeni. Ez az oka annak, hogy a leegyszerűsített változatból kihagytuk a legendákat.
Azonban ha az első játékotokat az Öldöklés verzióban tervezitek lejátszani, 
nyugodtan tegyétek be a legendákat is, ugyanis ilyenkor nincsenek feladatok.)

A LEGENDAKÁRTYÁK
Az előkészületek során keverjétek meg a legendák pakliját, majd 
tegyétek a Felvillanások közelébe. Minden játékos két legendakár-
tyát húz a játék elején.
Minden kör végén, amikor kártyát húztok, hogy kiegészítsétek a ke-
zeteket, végül három megidézhető teremtmény kártyája lesz nálatok 
a saját paklitokból, illetve két legenda és egy Felvillanás.

EGY LEGENDÁS LÉNY MEGIDÉZÉSE
 A legendák teremtmények. Egy legenda megidézése 
ugyanolyan, mint egy lényé, amit a paklidban találtál. 
Mindazonáltal a legendák megidézéséhez szükséges, 
hogy az alakzatban bizonyos mezőkön hősi jelzők legye-
nek. Ha a kártyán lévő alakzatban közönséges jelző van, 
azt bármilyen más jelölővel helyettesítheted, a hősi jelzőt 
viszont csak hősi vagy legendás jelző válthatja ki.

EGY LEGENDÁS LÉNY MEGIDÉZÉSE
Ha megidézel egy legendás lényt, tegyél egy legendás jelzőt a táblára. Ezek a jelzők 
magasabb rangúak, mint a hősi vagy közönséges jelölők.
A rangok felmérése fontos, amikor eldöntitek, vajon egy jelző rámozoghat-e vagy 
megidézhető-e egy adott mezőre, amely már foglalt. Például egy legendás lény 
alapmozgással beléphet egy hősi lény mezőjére, de egy hősi lény nem hajthat végre 
harci mozgást egy legendás lény mezőjébe.
Ha egy kártya NEM LEGENDÁS JELÖLŐRE tesz utalást, akkor az a hősit vagy közönsé-
gest jelent. Ha FEJLESZTETT JELZŐRE utal, az a hősi vagy legendás jelzőre vonatkozik.

Lapeldobás akció
Többnyire az akcióitokat arra fogjátok használni, hogy jelzőt tegyetek le, vagy megidéz-
zetek egy teremtményt. A teljes játékban azonban arra is felhasználhattok egy akciót, 
hogy eldobjatok a kezetekből egy lapot. Körönként egy lapeldobás akció hajtható végre.
(A lapeldobás akcióra ritkán van szükség. Kell ahhoz némi tapasztalat, hogy 
eldöntsétek, vajon a kártyátok van-e annyira felesleges, hogy megérjen egy akciót 
elhasználni az eldobására. Ez az oka annak, hogy az első, egyszerűsített szabályokkal 
játszandó játékból kivettük ezt a lehetőséget.)

A lapeldobás akcióhoz DOBJ EL EGY TEREMTMÉNYKÁRTYÁT, AMELYET A SAJÁT 
PAKLIDBÓL HÚZTÁL (nem a legendák paklijából). A lap a dobott lapjaid közé kerül.
Eztán EGYÉB LAPOKAT IS VISSZATEHETSZ A KEZEDBŐL A SAJÁT PAKLIJAIKBA 
(képpel lefelé). Ha egyszer több kártyától is meg akarsz szabadulni, megválaszthatod 
a visszarakás sorrendjét. Függetlenül attól, hogy hány lapot teszel vissza, az egy 
lapeldobás akciónak számít.
Példa: meg akarsz szabadulni három saját színű karakteredtől, egy legendás lénytől és 
egy Felvillanástól. Elsőként egy lényt kell visszatenned, amelyet a saját paklidból húztál 
fel. Ez a dobott lapok közé kerül. A másik két teremtménykártya a paklid aljára kerül 
abban a sorrendben, ahogy te szeretnéd. A Felvillanást és a legendát a megfelelő paklik 
aljára kell tenned, megtartva az általad választott legendát. Ez mind egy akció.
A köröd végén visszahúzol annyi lapot, hogy teljes legyen a kezed.

Hiány jelzőkből
A LEROMBOLT JELZŐK VISSZAKERÜLNEK TULAJDONOSUK KÉSZLETÉBE, de így is 
előfordulhat, hogy a sokadik kör után valamelyik típusú jelződ mindegyike a táblán lesz 
(minden hősi/közönséges jelződ vagy az összes legendás jelződ). Ebben az esetben 
NÉHÁNY KÁRTYA HATÁSÁT NEM LEHET KIVITELEZNI. (Beleértve az átváltás, fejlesztés, 
leminősítés és a jelzőlerakás hatását. Lásd bővebben a Szabályösszesítőben.) Azonban 
LEHETŐSÉG VAN EGY LEHELYEZÉS VAGY IDÉZÉS AKCIÓ VÉGREHAJTÁSÁRA akkor is, 
ha a megfelelő típusú jelzőből egy sincs felhasználható. A jelzőhiányról bővebben lásd a 
Szabályösszesítőben a lehelyezés akció és az „Egy teremtmény megidézése” részeket.
(Ez nagyon ritkán fordul elő, és általában a legendás jelzőket érinti, így a jelzőhiány 
bemutatása nem szükséges az első játék lejátszásához.)

A játék vége
Az első játéknak vége van, ha valakinek hat pontja lesz, vagy felhúzza az utolsó lap-
ját a paklijából. Ha az összes szabályt alkalmazzuk, a játék végét valamilyen kiváltó 
ok idézi elő.
A Tash-Kalar változataiban ezek a kiváltó okok különbözőek, de egy hasonlóság van 
bennük: HA A JÁTÉK VÉGÉT KIVÁLTÓ OK ELŐADÓDIK, MINDEN JÁTÉKOSNAK VAN 
MÉG EGY TELJES KÖRE, MIELŐTT A JÁTÉK VALÓBAN VÉGET ÉR.
Általában egy játékos idézi elő ezt a körülményt azzal, hogy elér egy bizonyos pont-
számot, vagy kihúzza a paklijából az utolsó lapot. Néhány helyzetben a játék végét 
úgy is kikényszeríthetjük, hogy elérjük: az ellenfelünk a saját körünkben túllépje a 
lehetséges ponthatárt. Igazából az nem is számít, milyen ok váltja ki a játék végét, 
csak az, hogy AZ A JÁTÉKOS, AKINEK A KÖRÉBEN VAGY KÖRE VÉGÉN ELŐADÓDOTT 
A KÖRÜLMÉNY, LESZ AZ UTOLSÓ JÁTÉKOS is.
Amikor a játék végét kiváltó ok bekövetkezett, ezek történnek sorrendben:
1.  A játékos befejezi a körét, és bejelenti, hogy a játéknak a következő körrel vége. 

Ő lesz az utolsó játékos is.
2.  A játék a szokott rendben folytatódik úgy, hogy minden játékos lejátszhat még 

egy utolsó kört. (Két játékos esetén ez csak annyit jelent, hogy az utolsó játékos 
ellenfele lejátszhat még egy kört.)

3.  Az utolsó játékos is lejátszik egy kört.
4.  A játékosok összehasonlítják a pontszámaikat a játékvariáns szabályainak 

megfelelően.
Természetesen ha mindenki egyetért abban, hogy az utolsó kör nincs kihatással a 
győztes személyére, az utolsó kör el is maradhat, csak a győztesnek való gratuláció 
van hátra. De néha az utolsó kör meglehetősen izgalmassá válik, mikor megfordul 
valaki szerencséje.
(A Haladó változatban ezek a fordulatok általában legendás teremtmények 
megidézését és elpusztítását is jelentik. Ez az oka annak, hogy ez a szabály is 
kimaradt az első játékból.)

Döntetlen
A Tash-Kalar minden változatában ugyanolyan módszerek léteznek a döntetlen 
helyzetek feloldására. (Bár az Öldöklés csata verziójában minden más előtt néhány 
speciális módszerrel próbálják a döntetlent elbillenteni valamelyik fél javára.)
Ha a játékosok döntetlenre állnak, az nyer, akinek több felfejlesztett jelzője van a 
táblán. Ha így is döntetlen az állás, az nyer, akinek több jelölője van a táblán.
Ha még ezek után is döntetlenre állnak a játékosok, a játék végeredménye: döntetlen. 
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 HALADÓ (KÉT FŐ VAGY CSAPAT)
Az első játékotok után a legtöbb szabállyal már tisztában lesztek ahhoz, hogy a 
Tash-Kalar Haladó változatát is kipróbáljátok. A Haladó változat abban különbözik az 
Öldöklés verziótól, hogy feladatokat is teljesíthettek benne.

Előkészületek a Haladó változathoz
A táblának ezt az oldalát használjátok, ahol a 
játéktér közepét szürkére színezett mezők jelzik. 
Ezek bizonyos feladatoknál bírnak jelentőséggel. 
Az arénában nem lesznek jelzők, mikor a játék 
kezdődik.

Feladatok
Állítsátok fel a feladatok tábláját, ahogy azt az első játéknál is tettétek.
Keverjétek meg az összes feladatkártyát, még a haladókat is, amelyeken  
szimbólum látható.
A teljes változatra két korlátozás vonatkozik: NEM LEHET HALADÓ FELADAT AZ 
ELSŐ HÁROM AKTUÁLIS KÖZÖTT, illetve sOSEM LEHET EGYSZERRE HÁROM VAGY 
TÖBB AZONOS KATEGÓRIÁJÚ FELADAT képpel felfordítva (lásd a szimbólumot a 
kártya bal felső sarkában). Ennek biztosítására:
Amikor az első HÁROM FELADATKÁRTYÁT felfordítjátok, dobjátok ki bármelyiket, 
ha haladó, hogy mindhárom aktuális feladat ne haladó legyen. Ha mindhárom típus 
egyféle kategóriába tartozik, dobjátok el a harmadikat, és addig húzzatok, amíg nem 
találtok egy nem haladó, eltérő kategóriába tartozó feladatot.
Aztán minden ily módon kidobott lapot keverjetek vissza a pakliba. Így három képpel 
felfelé fordított, nem haladó szintű, minimum két különböző kategóriába sorolható 
feladatotok lesz. Fordítsátok fel a legfelső feladatkártyán a pakliból, hogy lássátok, mi 
lesz a KÖVETKEZŐ FELADAT. Ez lehet akár haladó szintű is, nem számít. A szabályok 
csak azt akadályozzák meg, hogy az első három feladat között haladó legyen.
Mindazonáltal ha a következő feladat kategóriája egyezik a már felcsapott lapok kö-
zül kettővel, új feladatkártyára lesz szükségetek. Ezt a lapot (képpel lefelé) tegyétek 
a pakli aljára, és fordítsátok fel a legfelső kártyát. Addig ismételjétek ezt, míg olyan 
feladat lesz a „következő”, amely kategóriája nem egyezik meg az „aktuális” három 
feladat kategóriái közül kettővel. Ezt a metódust kövessétek a játék során minden 
alkalommal, mikor új következő feladatkártyát fordítotok fel.

A játék vége
A Haladó variációban csak a játékosok körei végén kell ellenőrizni, hogy ADOTT-E A 
JÁTÉK VÉGÉT KIVÁLTÓ OK.
Adjátok össze a MEGSZERZETT FELADATPONTJAITOKAT, illetve EGYET MINDEN 
LEGENDÁS JELZŐÉRT, amely a táblán található. Ez adja a pontszámotokat.
Ha bármelyik játékosnak kilencnél több pontja van, az maga után vonja a játék végét, 
ahogy az is, ha valamelyik játékos felhúzza paklija utolsó lapját.
Ha bármelyik feltétel bekövetkezik, a korábban már elmagyarázottak szerint minden 
játékosnak van még egy teljes köre. Mivel legendás lények semmisülhetnek meg, az 
is előfordulhat, hogy végül a játékosok kevesebb mint kilenc ponttal zárják a játékot. 
Ez nem számít. A játék így is, úgy is véget ér.
Az a játékos nyer, akinek több pontja van. A döntetlen helyzetek feloldásáról a 7. 
oldalon már írtunk.

ÖLDÖKLÉS PÁRBAJ (2 FŐ VAGY CSAPAT)
A Tash-Kalar másik két játékos verziója az Öldöklés párbaj mód. Ezek a szabályát 
akár egy új játékos első játéka alkalmával is használhatjátok. Az Öldöklésnek megle-
hetősen egyszerű pontozási rendszere van.

Az Öldöklés párbaj előkészületei
JÁTÉKTÁBLÁK

 A táblának azt az oldalát használjátok, amelyen az 
így jelölt mezők láthatóak: .
Nincsenek feladatkártyák a játékban, illetve a fel-
adatok tábláját se használjátok. Ehelyett vegyétek 
elő a másik két pontozótáblát, és illesszétek össze 
őket úgy, hogy megkapjátok az Öldöklés párbaj 
verziójához szükséges pontozótáblát, 0-21 pon-
tértékkel. Ezen a táblán jelzik, mennyire nyerte el a 
nézősereg tetszését az arénabeli teljesítményetek.

Játékosok
Minden játékos leteszi egy jelzőjét a pontozótábla nullás mezőjére. Minden alka-
lommal, amikor a játékos pontot szerez, előreléphet az új, összesített pontszámát 
mutató mezőre.
Az Öldöklés során a játékosok egy jelzőjükkel az arénában kezdenek. Válasszátok ki 
a kezdőjátékost. A másik játékos egy-egy közönséges jelzőt helyez minden színből a 

 szimbólummal jelzett mezőkbe. Mint mindig, a kezdőjátékos egy akciót hajthat 
végre az első körben, majd ezt követően minden játékosnak két akciója van.
(A kezdő mezők kiválasztása igazából szinte csak formalitás. Ugyanakkor a 
Magashegyi Iskola teremtményeire hatással lehet, mivel bizonyos képességeik piros 
vagy zöld mezőktől függnek.)

A játék menete
A játék során a következőképp szerezhettek pontokat:

ELPUSZTÍTOTT JELZŐKÉRT JÁRÓ PONTOK
Ahelyett, hogy feladatokat teljesítenének, a játékosok az ellenfél jelölőinek lerombo-
lásával szereznek pontokat. A nép azért jött, hogy pusztítást lásson!
A köröd során gyűjts minden lerombolt ellenséges jelzőt a tábla mellett. (Egy ellensé-
ges jelző saját színedre történő átváltása is lerombolásnak számít.) A kör végén add 
vissza a jelzőket az ellenfelednek, és számold ki, hány pontot szereztél a megsemmi-
sített jelzőkért:
x 2 pont minden legendás jelzőért,
x 1 pont minden hősi jelzőért,
x 1 pont minden pár közönséges jelzőért.
Ha páratlan számú közönséges jelzőt rombolnál le, a pár nélküli jelzőért nem kapsz 
pontot.
Csak az ellenfeledhez tartozó jelölőkért jár pont. Sem te, sem az ellenfeled nem kap 
pontot azokért a saját jelzőidért, amelyeket magad rombolsz le a saját köröd során.

LEGENDÁK MEGIDÉZÉSÉÉRT JÁRÓ PONTOK
Ha megidézel egy legendás lényt, egy pontot kapsz. A tömeg imádja az elementálokat 
és sárkányokat.
Ebben különbözik a Haladó játéktól, ahol a táblán lévő legendás teremtményekért 
kapsz pontot. Az Öldöklés párbaj verziójában a pont azért jár, hogy olyan teremtmé-
nyeket idézz meg, amelyek kártyáján a szimbólum látható. Azon legendás lényekért, 
amelyek más módon kerülnek fel a táblára, nem jár pont. Hasonlóan nem veszítesz 
pontot akkor sem, ha legendás jelzőid semmisülnek meg (bár az ellenfeled pontokat 
szerez lerombolásukért, ahogy azt feljebb már elmagyaráztuk).

A TAsh-KAlAr válTozATAi
A Tash-Kalar minden variációja az előző fejezetben elmagyarázott szabályokkal játszandó. Amiben eltérnek, az a pontozás, illetve néhány különleges 

szabály.
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KNIGHT

The Knight may do up to  
3 combat moves. You cannot 
destroy common pieces with 

these moves.

5

2

Gain an action. 
 

You may do 1 standard leap with 
1 of your common pieces. 

FELVILLANÁSOKÉRT JÁRÓ PONTOK
A tömeg imádja a Felvillanásod látványát. Azonban a tapsuk nem neked, hanem az 
ellenfelednek szól – a népet elkápráztatja, ahogy a felesleges mágikus energia kicsap 
az ellenfeled kalaritjából, és tudják, hogy csak azért döntöttél úgy, hogy életre hívsz 
egy Felvillanást, hogy ellensúlyozd ellenfeled elnyomó többségét.
Mindahányszor egy Felvillanást idézel meg, az ellenfeled szerez egy pontot. Az, hogy 
a Felvillanásnak egy vagy két hatását használtad-e ki, nem számít.
(Talán hátrányosnak tűnik megidézni egy Felvillanást és így pontot adni az ellenfélnek, 
ám gyakran mégis szükséges. Az biztos, hogy ellenfeled kevesebb pontot szerezhet, ha 
neked kevesebb jelződ van a táblán, de te lehet, hogy egyáltalán nem is szerzel pontot. 
Jobb életre hívni a Felvillanásodat és ismét játékba kerülni. Talán megfordíthatod az 
erőviszonyokat, és az ellenfeledet is rákényszerítheted, hogy Felvillanást idézzen meg.)

A játék vége

A játék végét kiváltó ok az, ha valamelyik játékos tizenhét pontot ér el. Megfigyelhet-
jük, hogy a tizennyolc és az annál magasabb számok árnyékolása más, hogy könnyen 
megkülönböztethessük őket a többitől. A tizenhét és tizennyolcas számok közti 
oszlopon pluszban jelölések is láthatók.
(Az oszlopon két jelölés van, mert ez jelzi a két játékos és két csapatos játék végét is. 
A három vagy négy játékossal játszott Öldöklés csata verziójában más típusú játék 
végét kiváltó okok vannak.)
Az is a játék végét kiváltó ok, ha valamelyik játékos felhúzza paklija utolsó lapját.
Miután minden játékos megcsinálta az utolsó körét (lásd korábban leírtak), az nyer, 
akinek több pontja van. A döntetlenre vonatkozó szabályokat szintén lásd korábban.

CSAPATJÁTÉK
Négy játékos játszhat két csapatban is, akár a Haladó változattal, akár az Öldöklés 
párbaj verziójával. A legtöbb szabály egyezik a két játékos verzió szabályaival.

A csapatjáték előkészületei
JÁTÉKTÁBLÁK
A táblák kiválasztása attól függ, hogy a Haladó vagy Öldöklés párbaj verzióval 
akarunk-e játszani.

JÁTÉKOSOK
A csapattársak egymással szemben üljenek. Minden játékos választ magának egy 
iskolát,de csak két szín fog játékba kerülni: egy komplett készlet minden csapatnak.
(Azt tanácsoljuk, hogy a két Birodalmi Iskola ne játsszon egy csapatban.)
Mindenki keverje meg a pakliját, majd az alsó hat lapot forgassa el kilencven fokban.
(A játék végét kiváltó ok az, amikor valamelyik játékos felhúzza az utolsó, még 
nem elforgatott lapját. Minden csapatnak kétszer annyi lapja van, mint egy szimpla 
játékosnak, ám ezzel a módszerrel megelőzhető, hogy a játék túl hosszúra nyúljon.)
Válasszatok kezdőjátékost. Mindenki három kártyát húz a paklijából, és egy Felvillanást.
A legendákat a csapattársak megosztják egymás között. Az a csapattag, aki előbb kö-
vetkezik, húz két legendakártyát. A másik játékosnak várnia kell, hogy láthassa őket.
Ha a játék egy Öldöklés párbaj, akkor a kezdőjátékostól jobbra ülő játékos az, aki a 
táblán  jelzett mezőkbe helyez egy-egy jelölőt minden színből.

A játék menete
A játékosok körei egymás után következnek, az óramutató járásával megegyezően. 
Mivel a csapattagok egymással szemben ülnek, ugyanaz a csapat sosem kerül sorra 
két körben egymás után.
Amikor a te köröd következik, úgy használd a csapatod jelzőkészletét, mintha a 
sajátjaidat használnád két játékos módban. Nem számít, melyik csapattag teszi a 
jelölőket a táblára. Csak a kezedben lévő lapokat használhatod fel. Nem tudhatsz róla, 
hogy milyen lapok vannak a csapattársad kezében.

Mindazonáltal van rá mód, hogy a csapattársaddal összedolgozzatok.

AZ IRÁNYÍTÁS ÁTADÁSA
Bármely az akció előtt vagy miközben egy kártya hatását fejted ki, lehetőséged van 
rá, hogy a köröd irányítását passzold a csapattársad javára. Ezt jelentsd be, majd add 
át a csapat legendáit a csapattársadnak.
A csapattársad minden megmaradt akciót arra használhat el, hogy közönséges jelzőket 
tesz le üres mezőkre. Ez az egyetlen módja annak, hogy a csapattársad a te körödben 
akciót hajtson végre. Nem használhatja az akcióidat hogy lapot dobjon el vagy teremt-
ményt idézzen meg (legendás lényt sem). A csapattársad Felvillanást sem vethet be.
(Miért passzolnád a köröd irányítását a csapattársad javára? Ha semmi más terved 
nincs, mint jelzőket lerakni, talán jobb, ha a csapattársad teszi le azokat. Végül is, a 
csapattársadnak lesz rá esélye, hogy megidézzen egy teremtményt, mielőtt te tennéd.)
Ha épp egy teremtmény vagy Felvillanást hatásának kifejtése közben adott át a kö-
rödet, azt a csapattársad fogja befejezni helyetted. (És ezt követően a csapattársad 
minden megmaradt akciót közönséges jelölők lerakására használhatja el.)
Ha átadtad az irányítást, nem idézhetsz meg többet Felvillanást. Csak akkor kapod 
vissza az irányítást, ha a csapattársad elvégezte a ki nem fejtett kártyahatásokat és 
felhasználta a megmaradt akciókat.
Példa:

Az első akcióddal lehelyeztél 
egy közönséges jelölőt. Második 
akciódként megidézed a Lovagot a 
fehérrel szegélyezett négyzetbe. A 
Lovag legfeljebb három harci mozgást 
hajthat végre. Első mozgásával 
elpusztítod az ellenfeled hősi jelzőjét. 
De aztán nem igazán tudod, mi mást 

csinálj még. Mivel nem tudod, hogy a csapattársad számára 
melyik a legideálisabb mező, ahová a Lovag hősi jelzőjét el 
kéne juttatnod, átadod az irányítást neki.
Csapattársad végrehajtja a kártya biztosította további 
két harci mozgást, viszont mást nem csinálhat, mivel a két akciódat már mind 
felhasználtad.
(Átadhatod az irányítást azelőtt is, hogy belevágnál a hatás kifejtésébe. Vagyis 
ha megbízol a csapattársadba, mindhárom mozgás végrehajtásának lehetőségét 
meghagyhatod neki. A csapattársad tudja, hogy egy hősi jelölő elpusztítása jó lépés, 
és ha mégsem teszi ezt meg, arra nyilván nagyon jó indoka van. Hogy mennyire bízol 
meg a csapattársad ítélőképességében, csak rajtad múlik.)
(A Lovagot másik mezőbe is megidézhetted volna. De nincs lehetőséged, hogy meg-
idézd a Lovagot, és akkor add át az irányítást, amikor még nem döntötted el, melyik me-
zőn jelenjen meg. Ez az folyamatának a része, nem pedig a kártya hatása. Az irányítást 
csak egy akció előtt, illetve kártya hatásának végrehajtása közben adhatod át.)
Példa: Köröd kezdetén megidézed ezt a Felvillanást, és 
kihasználod a felső hatást. Mivel ebben a körben semmiképp 
sem idézhetsz meg egy teremtményt, még az alapugrást 
követően sem, átadod az irányítást a csapattársadnak. A 
csapattársad dönti el, hogyan használja ki a lehetséges 
alapugrást, és aztán elhasználja a megmaradt két akciódat is, 
hogy közönséges jelzőket helyezzen el a táblán. Ezt követően te 
befejezed a körödet.

A KÖRÖD BEFEJEZÉSE
 Akár átadtad az irányítást, akár nem, mindig te fejezed be a 
saját körödet.
A Haladó változatban ezen a ponton igényt tarthatsz egy feladatra. Tartsátok a 
társaddal közös kupacban a megszerzett feladatokat.
Az Öldöklés párbaj verzióban számold össze a jelölőkért járó pontokat, amiket a csa-
patod megsemmisített. A csapatjelölőt mozgasd a pontozótábla megfelelő mezőjére.
Nem számít, melyik játékosnál volt az irányítás, mikor a feladat feltételei teljesültek 
vagy egy jelző megsemmisült. Bármelyik játékos szerezte is a pontokat, azok mind-
kettőtökhöz tartoznak. Csapatként játszotok.
A pontszámítás után húzz annyi lapot, hogy legyen a kezedben három teremtmény-
kártya a paklidból és egy Felvillanás. Ha még nem adtad át a csapattársadnak a 
legendakártyákat, most tedd meg. Ezt követően a csapattársadnak annyi legendás 
lény lapot kell húznia, hogy kettő legyen a kezében.
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(Néhány kártya az Erdőmélyi iskola paklijában lehetővé teszi, hogy további kártyákat 
húzzatok. Ha ez egy extra teremtménykártya a paklidból, most húzd fel azt. Ha extra 
legendakártya, akkor a csapattársad húzza fel.)
A köröd végeztével a játékot a tőled balra ülő játékos folytatja, még akkor is, ha a 
köröd közben az irányítást átadtad a csapattársadnak.

A játék vége
A játék végét kiváltó pontértékek megegyezzenek a két játékos verzió pontértékeivel. 
A játék végét kiváltó ok az is, ha valami felhúzza az utolsó, nem elforgatott kártyáját. 
(Az elforgatott kártyákról bővebben a következő alfejezetben olvashattok.)
Ha egyszer megvan a kör végét kiváltó ok, minden játékosnak van még egy teljes 
köre, ahogy azt már korábban is magyaráztuk. Ez annyit tesz, hogy minden játékos-
nak van még két további esélye, hogy a végeredményt befolyásolja.
A végső pontszámokat úgy kell kiszámolni, mint a két játékos módban. A csapattársak 
egy személyként, csapatban nyernek vagy veszítenek (vagy játszanak döntetlent).

Az elforgatott kártyák
A hat elforgatott kártyának azért több szerepe van, mint helyet elfoglalni az asztalon. 
Megvan rá a lehetőség, hogy ezek is játékba kerüljenek, mégpedig kétféle módon:
HÚZHATSZ EGYET AZ ELFORGATOTT KÁRTYÁKBÓL. A játék végét kiváltó ok az, ha 
felhúzod az utolsó nem elforgatott kártyádat, de attól még az elforgatott kártyák ott 
vannak, hogy húzhass belőlük. Ha például két lapot kell húznod, és már csak egy el nem 
forgatott kártya van, akkor a másik lapod az elforgatott lapok közül a legfelső lesz.
AZ ELFORGATOTT KÁRTYÁK VISSZAKERÜLHETNEK A TÖBBI NEM ELFORGATOTT 
KÖZÉ, MIKOR LAPOT TESZÜNK VISSZA A PAKLI ALJÁRA. Biztosan emlékszetek még 
rá, hogy egyik akcióként visszatehettek egy, a teremtmény paklitokból származó 
lapot a pakli aljára, illetve további akárhány lapot a megfelelő paklik aljára. Ha egy 
lap visszakerül ilyen módon a pakliba, a hat elforgatott lap egyikévé válik. Ennek is 
elforgatva kell állnia a többi laphoz képest, viszont a legfelső elforgatott lapot vissza 
kell forgatni a pakliba, hogy pontosan hat darab kártya legyen továbbra is elforgatva.

Kommunikáció
A csapattársak nem beszélhetik meg egymással a stratégiájukat. Csak a játék bizto-
sította lehetőséggel kommunikálhatnak, vagyis átadhatják egymásnak az irányítást. 
Rajtatok múlik, mennyire veszitek szigorúan ezt a szabályt. A játékosoknak nem kell 
tökéletes csöndben ülniük; a játék társasági program. De a játékosoknak nem szabad 
a lapjaikat megmutatniuk egymásnak, sem pedig titkos párbeszédet folytatniuk.

Visszavonás
Ha egyszer átadtad az irányítást a csapattársadnak, nem vonhatsz vissza egyetlen 
döntést sem, amelyet a körben korábban hoztál.

ÖLDÖKLÉS CSATA (HÁROM-NÉGY JÁTÉKOS)
Ez a változat lehetővé teszi, hogy három vagy négy fő játssza a Tash-Kalart úgy, hogy 
mindenki mindenki ellen van. A cél: megsemmisíteni az ellenfél jelzőit, mégpedig arra 
törekedve, hogy erőinket kiegyensúlyozottan vessük be mindegyikük ellen.
A játéknak ez a formája eredetileg három játékos számára lett kifejlesztve. Ha 
négyen játsszátok, tapasztalhatjátok, hogy a játék hosszabb, a küzdelem nehezebb 
– mire rátok kerül a sor, lehet, hogy az összes jelölőtöket lesöpörték a tábláról. Ha ez 
nem zavar, vágjatok bele, és élvezzétek ezt a fordulatokkal teli, vad küzdelmet.

Előkészületek
JÁTÉKTÁBLÁK

A táblának ugyanazt az oldalát használjátok, mint 
az Öldöklés párbaj verzió esetén.
Sem a feladatok táblájára, sem a közös pontozó-
táblára nincs szükségetek. Ehelyett mindenkinek 
saját pontozótáblája van.

JÁTÉKOSOK
A játékosok iskolát választanak, majd ma-
gukhoz veszik a megfelelő színű kártyákat, 
jelzőket és pontozótáblát.

Mindenki vegyen el a többi játékostól egy-egy hősi jelzőt, és tegye a pontozótábla 
nullás értékű mezőjére. Fontos, hogy a jelölőnek a hősi oldala legyen képpel felfelé.
(A játék során az ellenfelek jelzői közül a megfelelő színűt fogjátok mozgatni, mikor 
pontot szereztek adott ellenféllel szemben. A játék végén a végső pontszámot 
az határozza meg, melyik színből szereztétek a legkevesebb pontot. Vagyis 
törekednetek kell a kiegyensúlyozott pontszerzésre az egyes színekből.)
Válasszátok ki a kezdőjátékost, majd húzzatok kártyákat a szokásos módon.
A kezdőjátékostól jobbra ülő játékos – az, akinek az első köre akkor következik, 
mikor mindenki más már lejátszott egyet – elhelyez a kezdőjelzőket a táblán:
x A három fős játékban egy közönséges jelző kerül minden színből a táblára. A jel-

zőket úgy kell elhelyezni, hogy mindegyik egy másik  szimbólummal érintkező 
mezőre kerüljön.

x Négy játékos esetén a játékos ugyanígy teszi le a jelzőket azzal a különbséggel, 
hogy a másodikként következő játékost kihagyja. (Vagyis még egy négy fős 
játékban is csak három kezdőjelző lesz a táblán.)

Tehát minden  szimbólumnál a játékos két mezőből választhat, hová teszi le a 
jelölőt. Minden  szimbólum pontosan egy jelölővel fog érintkezni.
(Abban az esetben, ha csodálkoznátok, hogy ez miért is van így: ez a szabály 
kompenzálja azt a hátrányt, amit az utolsónak játékba kerülés jelent. Egy három fős 
játékban az első játékos előnye, hogy elsőként kezdi a játékot, a másodiké pedig, 
hogy ő használhat két akciót elsőként. A harmadik játékosnak azzal kedveznek, hogy 
ő helyezheti le a kezdőjelzőket.
Négy játékos esetén az első játékos előnye, hogy ő kezdhet. A második 
játékos befejezheti úgy a körét, hogy ugyanannyi jelzője lesz a táblán, mint a 
kezdőjátékosnak, azzal a különbséggel, hogy mindkettő helyét ő választhatja meg. 
A harmadik játékosnak, akárcsak a másodiknak, a két akció jelent előnyt, illetve az, 
hogy egy jelzője már lent van a táblán. A negyedik játékos előnye a harmadikkal 
szemben, hogy ő választja ki a kezdőjelzők helyét.
Gyakorlatban a legkisebb előny is hamar eltűnik a játék hullámzásában, de mégis 
úgy szeretjük, ha a szabályok egyenlő feltételeket biztosítanak mindenkinek – és 
egyébként is, valakinek el kell döntenie, hol lesznek a kezdőjelzők.)

A játék menete
A játékosok megpróbálnak minden ellenfelük színében pontokat szerezni.

A MEGSEMMISÍTETT JELZŐKÉRT JÁRÓ PONTOK
A köröd során hagyj minden megsemmisített jelzőt a tábla mellett. (Az ellenfél jelző-
jének átalakítása is megsemmisítésnek számít.) A köröd végén add vissza jelzőket, 
és számold ki a pontokat, amiket a lerombolt jelzőkért kaptál:
x 2 pont minden legendás jelzőért,
x 1 pont minden hősi jelzőért,
x 1 pont minden pár közönséges, azonos színű jelzőért.
A pontokat színenként külön kell követni. Használjátok a pontozótáblán lévő jelölőt 
a nyomon követésre.

Példa: A piros játékos ezeket a 
jelzőket pusztította el a köre során. 

Három pontot kap kék, két pontot pedig zöld színben. A páratlan közönséges jelzőért 
nem kap pontot.
Előfordulhat, hogy miután párosítottad a közönséges jelzőidet, marad két vagy há-
rom különböző színű közönséges jelződ. Ilyenkor válassz egy színt, és adj magadnak 
még egy pontot abból.

Példa: a piros egy pontot szerez a 
kék, egyet pedig a sárga jelzőkért. 

Így egy zöld és egy kék közönséges jelzője marad páratlanul. A piros választhat, hogy 
szerez-e plusz egy zöld vagy kék pontot.
(A játékosok természetesen azt a színt választják pontszerzésre, amelyikből 
a legjobban le vannak maradva. Ugyanakkor a Tash-Kalar magasabb szintű 
művelésének egyik eleme, hogy megtanuljuk kiismerni a játék folyását; megjósolni, 
melyik színt lesz a későbbi körökben a legnehezebb beérni.)
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5

2

Gain an action. 
 

You may do 1 standard leap with 
1 of your common pieces. 

You may destroy 1 common 
enemy piece on a diagonally 
adjacent square. If you do, 
upgrade the Swordmaster.

WAR SUMMONER

Gain an action. For the pattern 
of the next being you summon 

this turn, you may use one 
enemy piece as though it were 

yours.
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CANNON

You may choose 1 of the 
indicated directions: Destroy 

all common pieces in that 
direction.

CHAMPION

You may destroy 1 adjacent 
enemy piece. If that piece was 

legendary, you also destroy the 
Champion and gain an action.
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of mastering Tash-Kalar is learning to predict the course of the game and recognize 
which color will be hardest to score on later turns.)

POINTS FOR SUMMONING LEGENDS
As in the deathmatch duel, you get 1 point for summoning a legend. You choose the 
color in which you score this point.
(Summoning a legend allows you to score a point in a color that would otherwise be 
difficult to score points in. Use this power wisely.)

POINTS FOR OPPONENTS' FLARES
When a flare is invoked, THE INVOKER DECIDES WHICH OPPONENT is compared 
against. This determines whether the invoker can use the upper effect, the lower 
effect, or both. (If the invoker doesn't meet either criterion, the invoker can't choose 
that opponent.)
The player compared against SCORES 1 POINT in the invoker's color.
Example:  

5

2

Gain an action. 
 

You may do 1 standard leap with 
1 of your common pieces. 

Red can invoke her 
flare only against 
Blue. If she does, she 
resolves both effects 
and Blue gains 1 
point.

Example:
In this situation, Red 
can invoke her flare 
against either Blue 
(upper criterion) or Green (lower criterion). 
Red may choose either opponent. She can 
base her choice on which effect she wants 

to use or on which player benefits less from a point in her color. She cannot choose 
them both and use both effects.
(And one more thing to consider: Sometimes, giving someone a point in your color 
has advantages. An opponent who has a lot of points in your color will be more 
focused on destroying other players' pieces.)
The choice of opponent determines which effects the invoker can use and who gets 
the point for the invoker's flare. It does not limit choices that can be made when 
resolving effects. For example, if an effect allows the invoker to do something to 
"an enemy piece", the invoker may choose any opponent's piece, regardless of who 
was chosen for comparison.

IMPROVISED SUMMONING
In a deathmatch melee, you have the (limited) possibility of using an opponent's piece 
in your summoning pattern. Each opponent's color can be used once per game.
When summoning a being, you can choose one opponent's piece and use it as 
though it were your piece of the same rank. If you do, flip the piece in that color 
on your score board from  to . This shows that you have used that color. You 
cannot use it again during the game. 
Example:  

SWORDMASTER

You may destroy 1 common 
enemy piece on a diagonally 
adjacent square. If you do, 
upgrade the Swordmaster.

Red has not yet done any 
improvised summoning, so all the 
pieces on her score board are 
heroic side up. Red would like to 
use an opponent's piece to help 
her summon the Swordmaster. 

She can use the lower common green piece and summon 
the Swordmaster on the green-framed square, but she 
decides to use the blue piece and summon the 
Swordmaster on the blue-framed square. On her score 
board, she flips over the blue piece so that it is common 
side up. She uses the effect to destroy a green piece and 
upgrade the Swordmaster.
(Red cannot summon the Swordmaster on the squares marked with  because 
improvised summoning does not allow her to use more than one enemy piece.)
You can summon any being (even a legend) with improvised summoning. You can 
use improvised summoning more than once on the same turn, but each summoning 

can use only 1 enemy piece. And don't forget that each color can be used only once 
per game. 

WAR SUMMONER

Gain an action. For the pattern 
of the next being you summon 

this turn, you may use one 
enemy piece as though it were 

yours.
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(Improvised summoning can be used cumulatively 
with a card's effect. The War Summoner allows you 
to use one enemy piece as though it were yours. 
Combining this with an improvised summoning would 
allow you to use 2 enemy pieces, and only one would 
count against your "once per game" limit.)
Some patterns require a piece on the square where the being is summoned. Even in 
this situation, you may do an improvised summoning. 
Example:  

CANNON

You may choose 1 of the 
indicated directions: Destroy 

all common pieces in that 
direction.

Red can use the common green 
piece to summon the Cannon on 
the green square or the heroic 
blue piece to summon the 
Cannon on the blue square. Red 
chooses the blue square and the 
summoning destroys the heroic 
blue piece.
(Note that the Cannon cannot 

be summoned on the square with the legendary green 
piece. Heroic beings can never be summoned on squares 
with legendary pieces, regardless of color.) 
An enemy piece used in an improvised summoning does not change sides. During 
evaluation of the effect, it is still an enemy piece.
Example:  

CHAMPION

You may destroy 1 adjacent 
enemy piece. If that piece was 

legendary, you also destroy the 
Champion and gain an action.

With improvised summoning, Red can 
summon the Champion onto the 
green-framed square. The Champion's 
effect allows Red to destroy the heroic 
green piece. Even though it was used 
in summoning, it is still an enemy 
piece.

(On the card, only 5 adjacent squares are marked, but 
that does not prevent the Champion from destroying 
the green piece. The card says "1 adjacent enemy piece" 
and the card's text has precedence over the illustration. 
However, if the card had said "1 piece on one of the 
marked squares", then the Champion could not have destroyed any piece used to 
summon it because those squares are not marked.)

Ending the Game
Each score board has two marked pillars. In a 3-player game, the end-of-game pillar 
is the one with 3 marks (the last pillar, after space 11). In a 4-player game, the end-
of-game pillar is the one with 4 marks (after space 9). 
The end of the game is triggered when any player crosses the end-of-game pillar 
with any opponent's color. 
(In a 4-player game, the end is triggered if any player gets 10 points in any color. In 
a 3-player game, the end is triggered if any player gets 12 points in any color, which 
moves that piece off the end of the board.)
The end of the game is also triggered if any player draws the last card from his or 
her deck.
Once the end of the game has been triggered, each player gets one more complete 
turn, as explained on page 7.

SCORING
Your score is determined by the color in which you have the fewest points. If players 
are tied, break the tie according to their second-lowest colors. If players are still tied 
(in a 4-player game) break the tie by considering the remaining color. If there is still 
a tie, break it as explained on page 7.
The number of points you can score in a color is not limited by the size of the score 
board. If a piece moves off the end, keep track of each additional point scored.
(Of course, most of the time, it doesn't matter because the final score is determined 
by lower-scoring colors.)
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enemy piece as though it were 
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CANNON

You may choose 1 of the 
indicated directions: Destroy 

all common pieces in that 
direction.

CHAMPION

You may destroy 1 adjacent 
enemy piece. If that piece was 

legendary, you also destroy the 
Champion and gain an action.
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2

Gain an action. 
 

You may do 1 standard leap with 
1 of your common pieces. 

You may destroy 1 common 
enemy piece on a diagonally 
adjacent square. If you do, 
upgrade the Swordmaster.

WAR SUMMONER

Gain an action. For the pattern 
of the next being you summon 

this turn, you may use one 
enemy piece as though it were 

yours.
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all common pieces in that 
direction.

CHAMPION

You may destroy 1 adjacent 
enemy piece. If that piece was 

legendary, you also destroy the 
Champion and gain an action.
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Gain an action. 
 

You may do 1 standard leap with 
1 of your common pieces. 

You may destroy 1 common 
enemy piece on a diagonally 
adjacent square. If you do, 
upgrade the Swordmaster.

WAR SUMMONER

Gain an action. For the pattern 
of the next being you summon 

this turn, you may use one 
enemy piece as though it were 

yours.
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CANNON

You may choose 1 of the 
indicated directions: Destroy 

all common pieces in that 
direction.

CHAMPION

You may destroy 1 adjacent 
enemy piece. If that piece was 

legendary, you also destroy the 
Champion and gain an action.

LEGENDÁK MEGIDÉZÉSÉÉRT JÁRÓ PONTOK
Ahogy az Öldöklés párbaj verzióban, úgy itt is egy pont jár egy legenda megidézésé-
ért. Te választhatod ki, melyik színben szeretnéd megkapni a pontot.
(Legendás teremtmény megidézése lehetővé teszi, hogy olyan színből szerezz pontot, 
amiből egyébként meglehetősen nehéz volna. Használd bölcsen ezt a lehetőséget.)

AZ ELLENFELEK FELVILLANÁSAIÉRT JÁRÓ PONTOK
Ha Felvillanást idéznek a játékba, idézője dönt róla, MELYIK ELLENFÉLLEL VETI ÖSSZE 
aktuális jelzői számát. Ez meghatározza azt is, hogy az idéző a felső, az alsó, vagy 
mindkét hatást ki tudja-e használni. (Ha az idéző egyik kritériumnak sem tud megfe-
lelni, nem választhatja azt az ellenfelet.)
A játékos, akivel az idéző összeméri erejét, EGY PONTOT KAP az idéző színében.
Példa:

A piros megidézhet 
egy Felvillanást a kék 
ellen. Ha így tesz, 
mindkét hatást ki tudja 
használni, és a kék egy 
pontot kap.

Példa:
Ebben a helyzetben a 
piros akár a kék (felső 
kritérium), akár a zöld 
(alsó kritérium) bevetheti a Felvillanását. 
A piros bármelyik játékost választhatja. 
Választását alapozhatja arra, hogy melyik 

hatást akarja használni, vagy arra: melyik játékos profitál legkevésbé abból, ha pontot 
szerez a színében. Nem választhatja mindkettőt és használhatja mindkét hatást.
(És még egy dolog, amit érdemes megfontolni: néha előnyös lehet, ha hagyod, 
hogy valaki a te színedben szerezzen pontot. Az ellenfél, aki sok pontot ért el a te 
színeddel, sokkal jobban fog mások jelzőinek az elpusztítására koncentrálni.)
Az ellenfél kiválasztása határozza meg, hogy a Felvillanás életre keltője melyik 
hatásokat tudja használni, illetve ki kapja a pontot a megidézett Felvillanásért. Nem 
korlátozza azon választásokat, amelyekről a hatások kifejtésekor kell dönteni. Például 
ha egy Felvillanás hatására az idéző tehet valamit „egy ellenséges jelzővel”, akkor az 
idéző akármelyik ellenfele jelzőjét választhatja, tekintet nélkül arra, hogy a jelölők 
összevetésére kit választott.

RÖGTÖNZÖTT IDÉZÉS
Az Öldöklés csata verziójában megvan a (korlátozott) lehetőséged rá, hogy az ellenfél 
jelzőjét felhasználd az idézéshez szükséges alakzatodban. Minden ellenséges színt 
egyszer lehet használni a játék során.
Amikor megidézel egy teremtményt, választhatsz egyet az ellenfeled jelzői közül, és 
felhasználhatod úgy, mintha az a te ugyanolyan rangú jelződ volna. Ha megteszed, a 
pontozótábládon a megfelelő szín jelölőjét fordítsd át  hősiből  közönséges 
rangra. Ebből is látszik, hogy már használtad azt a színt. A játék során még egyszer 
már nem használhatod.
Példa:

A piros még nem használta a 
rögtönzött idézést, így a pontozó-
tábláján minden jelző a hősi felével 
felfelé van. Szeretné használni 
ellenfele egyik jelzőjét, hogy 
megidézhesse a Kardmestert. Ehhez 

felhasználhatja az alsó közönséges zöld jelzőt, és akkor 
a Kardmester a zöld keretes mezőben jelenik meg, de úgy 
dönt, hogy inkább a kék jelzőt használja fel, és a Kard-
mestert a kékkel keretezett mezőbe idézi meg. A ponto-
zótábláján átfordítja a kék jelzőt, hogy annak közönséges 
oldala legyen képpel felfelé. A kártya hatását kihasználva 
elpusztít egy zöld jelzőt, és felfejleszti a Kardmestert.
(Nem idézheti meg a Kardmestert az -szel jelölt mezőkbe, mivel a rögtönzött 
idézés nem teszi lehetővé az ellenfél egynél több jelölőjének a használatát.)
Akármilyen teremtményt megidézhettek (akár legendás lényt is) a rögtönzött idé-
zéssel. Élhetsz ezzel a lehetőséggel akár egynél többször is a kör során, de minden 

idézéshez csak egy ellenséges jelző használható fel. És ne felejtsétek el azt sem, 
hogy minden színt csak egyszer használhattok fel ilyen 
módon a játék során.
(A rögtönzött idézés halmozottan is használható egy 
kártya hatásával. A Csataidéző hatása, hogy úgy használd 
ellenfeled egy jelzőjét, mintha a sajátod volna. Ezt egy 
rögtönzött idézéssel, két ellenséges jelzőt használhatsz egyszerre, és ebből csak egy 
számít bele a „minden színt csak egyszer használhatsz fel a játék során” szabályba.)
Néhány formációnál követelmény, hogy abban a mezőben is legyen egy jelző, ahová 
idézni fogtok. A rögtönzött idézés ebben a helyzetben is használható.
Példa:

A piros használhatja a közönséges 
zöld jelzőt, hogy megidézze az 
Ágyút a zölddel szegélyezett 
négyzetbe, vagy a kék hősi jelzőt, 
hogy megidézze az Ágyút a kékkel 
szegélyezett mezőbe. A piros úgy 
dönt, hogy a kék jelzőt használja, és 
lerombolja a hősi kék jelzőt.

(Figyeljétek meg, hogy az Ágyút nem lehet megidézni abba 
a mezőbe, amelyiken a legendás zöld jelző található. Hősi 
teremtményeket sosem lehet legendás jelzőket tartalmazó 
mezőkre idézni, függetlenül a színüktől.)
A jelző, amelyet a rögtönzött idézés során használtatok, nem változtatja meg a 
színét. A hatás kifejtésekor ő még mindig egy ellenséges jelző.
Példa:

Rögtönzött idézéssel a piros játékos 
megidézi a Bajnokot a zöld szegélyes 
mezőbe. A Bajnok hatása lehetővé teszi a 
piros számára, hogy lerombolja a hősi zöld 
jelölőt. Bár használták az idézés során, 
attól az még egy ellenséges jelölő marad.

(A kártyán öt érintkező mezőt jelöltek, ám ez nem akadá-
lyozza meg a Bajnokot, hogy megsemmisítse a zöld jelzőt. A 
kártya utasítása: „egy érintkező ellenséges jelző”, a kártya 
szövege mindig felülbírálja az illusztrációt. De ha a kártya 
azt mondaná, hogy „egy jelző a jelölt mezők valamelyikén”, 
akkor a Bajnok nem pusztíthatott volna el semmilyen jelzőt, 
amit felhasználtak az idézéshez, mert azokat a kártyán lévő illusztráció nem jelzi.)

A játék vége
A pontozótáblákon két jelölt oszlop látható. Egy három fős játékban a játék végét 
jelző oszlop az, amelyiken a három rovátka látható (az utolsó oszlop a tizenegyes 
mező után). Négy játékos esetén a játék végét jelző oszlop az, amelyiken a négy 
rovátka látható (a kilences mező után).
A játék végét kiváltó ok akkor következik be, ha bármelyik játékos átlépi a játék végét 
jelző oszlopot valamelyik színű jelzőjével.
(Egy négy fős játékban a játék végét az jelzi, ha bárki tíz pontot ér el valamelyik 
színnel. Három fő esetén a játék végét kiváltó ok az, ha valamelyik játékos tizenkét 
pontot ér el valamelyik színnel, vagyis azzal a jelzővel lelép a pontozótábláról.)
A játék végét kiváltó ok akkor is bekövetkezik, ha bármelyik játékos felhúzza paklija 
utolsó lapját.
Ha a játék végét kiváltó ok bekövetkezett, minden játékosnak lehetősége van még 
egy teljes kör végrehajtására, ahogy azt már korábban elmagyaráztuk.

PONTOZÁS
A végső pontszámaitokat az a szín határozza meg, amelyikkel a legkevesebb pontot 
értétek el. Döntetlen esetén a játékosok második legalacsonyabb pontszámot elért 
jelölőit kell összevetni. Ha a játékosok még mindig döntetlenre állnak (négy fő esetén), 
a döntetlent úgy oldhatjátok fel, hogy a maradék színt is ellenőrzitek. Ha még mindig 
döntetlen az állás, kövessétek a korábban leírt utasításokat a feloldás érdekében.
Az egy adott színnel elért pontok száma nincs korlátozva. Ha egy jelölő lelépne a 
pontozótábláról, a további megszerzett pontokat is tartsátok számon.
(Természetesen ennek többnyire nincs jelentősége, hiszen a végső pontszámot a 
leghátul végzett jelölő határozza meg.)



The Knight may do up to  
3 combat moves. You cannot 
destroy common pieces with 

these moves.

You may choose 1 of your pieces 
other than the Cavalry Captain: 

You may do up to 1 combat move 
and up to 2 standard moves with 

it (in any order).

INFANTRY CAPTAIN

Do up to 2 combat moves,  
using your pieces other than  

the Infantry Captain.

CENTAUR CHIEFTAIN

The Centaur Chieftain may do  
1 combat move. If he does,  

you may do up to 3 combat moves 
in the same direction, using other 

pieces of yours.

WARLORD

Do up to 3 combat moves, 
using your pieces. If you do 
all 3, at least one has to be 

with the Warlord.
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WOLF RIDER

The Wolf Rider may do up to 
2 combat moves.
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The Centaur Spearman  
may do 1 combat move.  

If he does, destroy the next  
piece in the same direction, 

unless it is legendary.

GRYPHON RIDER

The Gryphon Rider may do  
a combat leap. If she does, you 

may then downgrade her and place 
1 common piece of your color on  

an empty adjacent square.

Példa:

Ebben a négy fős játékban a piros játékos tíz pontot ért el a sárga jelzővel. Ez a játék 
végét kiváltó ok. A piros játékos befejezi a körét. A kék, a sárga, a zöld és a piros (újra) 
játékos mind lejátsszák az utolsó körüket, a képen látható eredménnyel.
A sárga játékos nyer. Hat pontja van a legutolsó helyen álló jelzőjének.
A kék és a piros öt pontot érnek el a legalacsonyabb értékű jelzőikkel. A következő 
színeket összehasonlítva láthatjuk, hogy a kék második, a piros pedig harmadik 
helyen végez a játékban.
A zöld az utolsó. Igaz, hogy összességében ő érte el a legmagasabb pontszámot, de ez 
nem számít. A leghátul végzett színével csak négy pontot szerzett.
(Figyeljétek meg, hogy a játékos, akinél a játék végét kiváltó ok bekövetkezett, 
harmadik helyen végzett. A játék végét kiváltó okot a színével a legtöbb pontot elérő 
játékos váltja ki, ám a legalacsonyabb értéken álló szín számít a végelszámolásban. Ha a 
piros pontot tudott volna szerezni a zöld vagy kék jelzőjével az utolsó körben, második 
helyen végezhetett volna. Ha mindkettővel pontot szerzett volna, ő lenne a győztes.)
(Jegyezzétek meg, hogy annak sincs jelentősége, hogy egy jelző a hősi vagy 
közönséges felével van-e felfelé. A pontozásnál ez nem számít.)

Az alakzatok
Néhány játékosnak problémát okozhat a kártyákon látható 
alakzatok összepárosítása a táblán lévőkkel.
A tanácsom az, hogy közvetlenül ne hasonlítsátok össze a kár-
tyát a táblán lévő szituációval. Ehelyett figyeljétek meg a kártyát, 
elemezzétek ki az alakzatot, így aztán könnyen memorizálható. 
Például a Lovaghoz négy token szükséges L-alakzatba rendezve. 
Sokkal könnyebb egy L- vagy tükrözött L-alakzatba rendeződött 
jelzőcsoportot találni, mint egy csoportot, ami egyezik bizonyos 
fajta formációval.

Ha így vizsgáljátok a kártyákat, azt is észrevehetitek, hogy sok alakzatban rejlik logi-
ka. Néhány grafikus és könnyű meglátni. Néhány nehezebben megfogható. Például a 
hegyi teremtményeknél a Farkaslovas formációja ugyanolyan L, mint a Lovagé. Éppen 
csak ő a farkas „fejéhez” közelebb idéződik meg, míg a Lovag lovának háta közepén 
ülve lovagol. A Dárdás 
Kentaur, aki az Erdei 
Iskola paklijában a leg-
közelebb áll a lovashoz, 
alakzata is hasonló, 
a Grifflovasnak pedig 
átlós L-formációja van, 
és közvetlenül a madara 
nyaka tövében ül.

Ha elgondolkodtok rajta, hogy a Lovaskapitány alakzatának miért nincs semmi köze 
a többi lovas egységhez, talán észreveszitek, hogy a katonai vezetők alakzatai az 
egységük formájára emlékeztetnek: a Lovaskapitány a lovasság élén lovagol.

Ti magatok is megpróbálhattok magyarázatokat találni, de ellátogathattok a www.
tash-kalar.com oldalra is, ahol stratégiai tippek mellett konkrét lények alakzatairól, 
hátteréről, hatásukról, illetve velük kapcsolatos érdekes tényekről tudhattok meg 
többet.

A paklik
Mi itt a CGE-nél nagyon intenzíven teszteltük a paklikat. Bármely pakli nyerhet vagy 
veszíthet, ami igazán fontos, az az ügyességed, jártasságod.
Észreveheted hogy az összes pakli hátoldala azonos, annak ellenére, hogy a paklikat 
soha nem lehet összekeverni. Ez a jövőbeli fejlesztések és játékmódok kedvéért van 
így. Néhányat már a www.tash-kalar.com oldalon meg is tekinthettek!

VLAADA CHVÁTIL 
JÁTÉKA

 ILLUSZTÁCIÓK: DAVID COCHARD
 GRAFIKUS TERVEZŐ: FILIP MURMAK
 GRAFIKA: RADIM PECH
 ANGOL FORDÍTÁS: JASON HOLT
 VEZETŐ TERVEZŐK: VÍT VODIČKA
    PETR MURMAK
 MAGYAR FORDÍTÁS:  DANKÓ ÉVA
 SZERKESZTETTE:  NARGOTH
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TESZTELŐK: Vitek, Kreten, Vodka (gratulálunk a tesztelők bajnokságának megnyeréséért), Rychlik, Filip, Eshu, 
Tuko, Vytick, Paul, Alne, Marcela, Jirka Bauma, Hrabinho, Aneken, Roneth, Elwen, Mín, Juraj, Danielka, Eklp, Plema, 
Tomáš, Ondra, Dita, Jana Isabella, Honza, Radka, Jacob, Matúš, Dan, Alča, Peťa, Rumun, R.A., Lefi és a többiek a 
Brno Board Game club és a sok játékos, akivel találkoztunk különféle cseh és külföldi játékrendezvényeken.
KÖSZÖNET: Miloš Procházkának aki szervezte az online tesztelést, Paul Grogannek a nemzetközi támogatásért és 
a bemutatókért, Jason Holtnak a nagyszerű nevekért, David Cochardnak a nagyszerű rajzokért és az összes CGE 
dolgozónak, hogy a játékomat ebben a nagyszerű formában sikerült megvalósítani..
KÜLÖN KÖSZÖNET: Feleségemnek, Marcelának a dupla támogatásért (morlális támogatás és az online teszetés 
programozás J)
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