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A  JÁTÉK  ÁTTEKINTÉSE 
Ezer év telt el a Birodalom legutolsó háborúja óta. A Birodalmi Hadsereg számtalan győzelmet tudhatott maga mögött a katonai precizitás és a 
sárkányokkal való soha nem látott szövetség eredményeként, és csak igen kevés vereséget. A Birodalom egészen addig növekedett, terjeszkedett, 
amíg a legfőbb ellenségei már nem a keleti barbár törzsek lettek, hanem önnön kezelhetetlen mérete. A frontok, a győzelmek és terjeszkedés 
folyamatos ciklusát a lázadások és leigázás váltotta fel. 
 

A hosszú csatározásban kimerült Császár egy merőben új stratégiával állt elő: béke a kereskedelem által. Egyszáz és hetven évvel ezelőtt 
parancsot adott Thandar, a független határmenti kereskedelmi állomás megépítésére, a négy nagy folyó találkozásánál.  
 

Bár sokan vallották, hogy soha nem lehet béke a vad törzsekkel, a kereskedelem mégis virágzásnak indult, és az apró kereskedelmi állomás 
hamarosan kisvárossá, majd még nagyobbra növekedett. 
 

A Hero Realms (Hősök Birodalma) társasjáték az egyre terjeszkedő Thandar nagyvárosban játszódik. Ez a városállam manapság otthont ad az 
ismert világ valamennyi fajának és népének. Bár Thandar kereskedelme elhozta a rég áhított békét a népek között, a kereskedelem által generált 
gazdagság végtelen politikai- és - sajnos - fizikai konfliktusokat generál annak lakosai közt. 
 

Az  alapok: 
A játék dobozában megtalálod ezt a szabálylapot, valamint 144 kártyát (a részletes listát lásd a füzet végén). Minden játékos egy-egy saját 
kártyacsomaggal kezd, mely erőforrásokat, felszereléseket, akciókat és a saját bajnokait tartalmazza. Minden fordulóban az épp kezedben lévő 
kártyákat fogod kijátszani, hogy élvezhesd azok arany, támadás, életerő és egyéb hatásait. 
 

 Az arany szimbólumok szolgálnak új kártyák piacról való megvásárlására, hogy lapokat adhass a paklidhoz. Ezek a kártyák reprezentálják 
 azokat az akciókat, amikkel új bajnokokat toborozhatsz az oldaladra. 
 

 A támadás a többi játékos és ellenséges bajnok megtámadására szolgál. 
 

 Az életerő egy pontszám. Minden játékos 50-50 életerővel kezdi el a játékot. Akinek az életereje 
 nullára csökken, kiesik a játékból. Az utoljára állva maradó játékos győz! 
 

A  saját  paklik  és  az  életerő  nyilvántartása: 
Minden játékos egy-egy saját paklival kezd, ami egy rövidkardot (Shortsword), egy tőrt (Dagger), egy 
rubint (Ruby) és 7 aranyat (Gold) tartalmaz. Az életerődet nyilvántarthatod egy papír és ceruza, vagy 
bármilyen más módon, de kényelmi szempontokból a játékhoz mellékeltünk „életerő nyilvántartó” 
kártyákat is. Ezek használatához egyszerűen az „egyeseket” tartalmazó kártyát a megfelelő pozícióban az 
aktuálisan érvényes „tízes” oldal alá kell csúsztatni. Például ha 30 életpontod volt, és 3-at sérültél, akkor 
a 27 életerődet a jobb oldalt látható módon jelölheted: 
 

A  JÁTÉK  ELŐKÉSZÍTÉSE 
Keverd össze a piac-paklit és tedd képpel lefelé az asztal közepére. Csapd fel az 5 legfelső lapot egy sorba, a piac-pakli mellé. Ez az 5 kártya lesz 
maga a piac. Az utolsó piaci kártya mellé tedd egy kupacba a 16 db „Fire Gem” kártyát, szintén képpel felfelé. Hagyj egy kis helyet a piac-pakli 
másik oldalán a feláldozott lapoknak is. Minden játékos keverje meg a saját pakliját, és tegye azt képpel lefelé maga elé. Hagyjatok mellette 
helyet a dobott lapoknak is. Valahogy döntsétek el, hogy ki kezdje a játékot. Ez a játékos 3 kártyát húz a saját paklijából, a másik játékos pedig 
5-öt (minden játékos csak a saját paklijából húzhat lapokat a játék során). 
 
 2. játékos 
 
 
 
 
 
  dobott lapok helye húzópakli a 2. játékos kezében lévő 5 kártya 
 
 
 
 
 
 
 
 16 Fire Gem piac piac-pakli feláldozottak 
 

 1. játékos 
 
 
 
 
 
 az 1. játékos kezében lévő 3 kártya húzópakli dobott lapok helye 
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A  JÁTÉK  MENETE 
A játékosok felváltva követik egymást, a kiválasztott kezdőjátékostól kezdve, az óramutató járásával megegyező irányba haladva. Minden egyes 
játékos saját köre 3-3 fázisból áll: 

• főfázis 

• dobófázis 

• húzófázis 
 

A  főfázis: 
Amikor rajtad a sor, a főfázisod alatt az alábbi akciók közül tetszőleges sorrendben, tetszőleges számút végrehajthatsz: 

• kijátszol egy kártyát a kezedből 

• használod egy már játékban lévő kártyád költséggel járó, szövetségest és/vagy feláldozást igénylő képességét 

• aranyat használsz, hogy új kártyákat vegyél a piacról 

• támadáspontokat használsz egy ellenséged és/vagy egy ellenséges bajnok megtámadásához 
 

Kártya  kijátszása: 
A kártyák kijátszásának nincs külön költsége: egyszerűen tedd a kívánt kártyát képpel felfelé a kezedből az előtted lévő játékterületedre. 
Háromféle kártyával találkozhatsz a paklidban: akciók, tárgyak és bajnokok. 
 

Akciók  és  tárgyak: 
Ha kijátszol egy akciót, vagy egy tárgyat, annak elsődleges képessége azonnal működésbe lép. Ha egy akció, vagy tárgy szövetségest és/vagy 
feláldozást igénylő másodlagos képességgel is rendelkezik, akkor ezen másodlagos képességét bármikor felhasználhatod a főfázisod során (persze 
csak akkor, ha teljesíteni tudod az erre vonatkozó követelményeit). Az akciókat és tárgyakat tartsd magad előtt egészen a dobófázisodig, amikor 
is tedd őket képpel felfelé a dobott lapjaid közé. 
 

Minden kártyának van egy neve (pl.: „Spark”), és egy kártyatípusa: akció (Action), bajnok (Champion), vagy tárgy (Item). Számos kártyának van 
altípusa is (pl.: „Spell”). A kártyák neve, típusa és altípusa nem befolyásolja a játékot közvetlenül, de néhány kártya képessége esetén ezen szavak 
bizonyos bónuszokat biztosíthatnak. 
 a kártya neve, típusa és altípusa 
 � 

 
 a kártya frakciója �  a kártya költsége 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a kártya elsődleges képessége � 
 
 a kártya szövetségest igénylő másodlagos képessége � 
 
 
 

Bajnokok: 
Az akciókkal és tárgyakkal ellentétben, egy kijátszott bajnok kártyáját nem kell eldobnod, ehelyett a játékban marad, amíg el nem kábul, vagy 
feláldozásra nem kerül. Minden bajnok kártyát úgy kell „függőleges” (normál) állásban a játéktéren elhelyezni, hogy a kártya az őt kijátszó 
játékos felé nézzen. Az ilyen helyzetben lévő kártyákat „pihent” kártyáknak hívjuk. A legtöbb bajnok rendelkezik valamilyen a kártya kimerítését 
megkövetelő képességgel (     ). Egy ilyen képesség használatához a kártyát el kell forgatnod 90°-al „kimerült” állásba, melyet a főfázisod során 
bármikor megtehetsz. 
 

Minden bajnok rendelkezik egy védőértékkel (egy pajzsba írt számmal), ami jelképezi azt a sérülés mennyiséget, amit egy játékkör alatt 
elszenvedve, a bajnok elkábul. Az elkábult bajnokok kártyái azonnal a tulajdonosuk dobott lapjai közé kerülnek. A bajnokok nem viszik át az 
elszenvedett sérüléseiket a következő játékkörre. 
 

Egyes bajnokok őrzők. Ezeknek a kártyáján a védőértéket fekete pajzs jelzi, valamint e felett a „Guard” szó olvasható. Minden őrző 
megoltalmazza a játékost és a többi bajnokát is. Mindaddig, amíg akár egyetlen őrző képességű bajnok található a játéktereden pihent állásban, 
az ellenfeleid nem célozhatják meg a többi bajnokodat, vagy téged. 
 

Megjegyzés: az általad kijátszott őrzők csak a te bajnokaidat és téged képesek védelmezni. Nem képesek védelmezni más játékos bajnokait, vagy 
egy másik játékost, még akkor sem, ha amúgy egy csapatban játszol vele. Minden bajnokod „pihent” állásba fordul a köröd végén (lásd a 
dobófázis leírását). 
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Kártyák  képességeinek  használata: 
A kijátszott akció-, vagy tárgy kártyák elsődleges képessége azonnal működésbe lép. Minden más képességet a döntésedtől függő sorrendben 
aktiválhatsz, ha akarsz, a saját főfázisodban. Ha egy képesség aranyat, vagy támadást ad, akkor ezek egy elméleti erőforrás-gyűjtőbe kerülnek, 
ahonnan bármikor felhasználhatod a kívánt, összegyűjtött erőforrásaidat a főfázisod során. Ha egy képesség életerőt ad, azt azonnal add hozzá 
az aktuális életerődhöz. Néhány képesség lehetővé teszi, hogy több hatás közül választhass. Ilyen esetben világossá kell tenned a többiek 
számára, hogy a lehetségesek közül melyik hatást választottad. 
 

A  kártya  kimerítését  igénylő  képességek: 
Az ilyen képesség pontos részleteit a     szimbólum melletti szövegdoboz tartalmazza. Az ilyen 
képességek használatához a kártyádat el kell forgatnod 90°-al „kimerült” állásba. Egy „pihent” 
állásban lévő kártyád ilyen képességét bármikor használhatod a főfázisod alatt, beleértve azon 
köröd főfázisát is, amikor a kártyát kijátszottad. Előfordulhat, hogy egy már „kimerült” kártyádat 
ismét „pihent” állásba tudod forgatni egy másik kártyád képességének hatására. Ekkor ezt a 
kártyádat ismét használhatod a főfázisodban! A jobb oldalt példát láthatsz egy bajnokra, a 
kimerítést igénylő képességének használata után. 
 

Szövetségest  igénylő  képességek: 
Az ilyen képesség pontos leírását a kártya másodlagos képességénél szereplő frakció-szimbólum utáni szövegdoboz tartalmazza. Az ilyen 
képességeket akkor tudod használni, ha legalább egy másik, megadott frakciójú kártyád is van már játékban. Nem számít a kártyáid 
kijátszásának sorrendje. Amint két vagy több kártyád van kijátszva ugyanabból a frakcióból, használhatod a szövetségest igénylő képességeiket. 
Bármikor használhatod őket a főfázisod alatt, de mindegyiket a játékkörödben csak egyszer. 
 

Feláldozást  igénylő  képességek: 
Az ilyen képesség pontos részleteit a     szimbólum melletti szövegdoboz tartalmazza. Ilyen képességet a csak egyszer használható mágikus 
tekercseken találhatsz, vagy azon bajnokokon, akik egy önfeláldozó hősies cselekedettel megmentik az életedet. Ha egy kártyát feláldozol, azt 
tedd a piac-pakli másik oldalán lévő áldozatok közé, képpel felfelé. Ha egy kártyát más ok miatt áldozol fel, mint a feláldozást igénylő 
képességének használata, akkor az nem „kapcsolja” be magát a képességet. Ha egy „Fire Gem” kártya kerülne bármilyen okból a feláldozott 
lapok kupacába, akkor azt inkább ehelyett tedd képpel felfelé a „Fire Gem” kártyakupac tetejére.  
 

Új  kártyák  szerzése  a  piacról: 
Néhány kártya képessége aranyat ad neked. Ha aranyat kapsz, az erőforrás-gyűjtődbe kerül, amit bármikor felhasználhatsz a főfázisod során. Új 
kártyákat a felcsapott piac kártyák közül vásárolhatsz, illetve vehetsz „Fire Gem” kártyákat is. Minden kártya költségét annak jobb felső sarkában 
találod meg. Egy kártya megvásárlásakor vond le annak árát az erőforrás-gyűjtődben lévő aranyak számából, majd tedd az új kártyát a dobott 
lapjaid közé. Ezután azonnal csapj fel egy új lapot a piac-pakliból a megvásárolt kártya helyére. A kártya megvásárlása nem számít a kártya 
kijátszásának, így az nem is jön játékba, és nem aktiválódnak a képességei sem. Ha még maradt aranyad az erőforrás-gyűjtődben, akkor további 
kártyákat vásárolhatsz a főfázisod során. 
 

Támadás: 
Néhány kártya képessége valamennyi támadást ad neked. Minden megszerzett támadópont az erőforrás-gyűjtődbe kerül, ahonnan elköltheted 
őket bármikor a főfázisod során. Az összegyűjtött támadópontjaidat felhasználhatod bármelyik ellenfeled, vagy ellenfeled bármelyik bajnokának 
megtámadására. Egy bajnok megtámadásakor vonj le tetszőleges mennyiségű támadópontot az erőforrás-gyűjtődből, és a célpont bajnok ennyi 
sérülést szenved el. Ha a sérülések száma nagyobb, vagy egyenlő, mint a bajnok védőértéke, akkor azonnal kábulttá válik, és a tulajdonosa 
dobott lapjai közé kerül.  
 

Néha egy kártya arra utasít, hogy kábítsd el célpont bajnokot (Stun target champion). Ebben az esetben a célpont bajnokot támadópont 
elköltése nélkül tudod elkábítani. Fontos emlékeztető: nem célozhatsz meg mindaddig nem őrző képességű bajnokot, vagy ellenfelet, amíg akár 
egy őrző (Guards) képességű bajnoka is „pihent” állásban játékban van! 
 

Egy ellenfeled megtámadásához vonj le tetszőleges számú támadópontot az erőforrás-gyűjtődből, majd csökkentsd ellenfelet életerejét 
ugyanennyi ponttal. Ha ellenfeled életereje nullára csökken, azonnal kiesik a játékból. Nem támadhatsz ellenfeledre, amíg van előtte akár egy 
őrző (Guards) képességű bajnoka is „pihent” állásban. Először át kell küzdened magad az őrein, hogy megtámadhasd őt. 
 

Megjegyzés: sok bajnoknak van olyan kimerülést igénylő képessége, ami valamennyi támadást ad. A bajnok elforgatása (kimerítése) során nyert 
támadás-pontok ugyanúgy az erőforrás-gyűjtődbe kerülnek, azaz nem a bajnokod támad közvetlenül egy másik bajnokra. 
 

Dobófázis: 
Amikor eldobsz egy kártyát, vagy egy új lapot veszel a piacról, az a dobott lapjaid közé kerül. Bármelyik játékos bármikor végignézheti bárki 
dobott pakliját. A dobófázisod alatt hajtsd végre az alábbiakat: 

• elveszíted az erőforrás-gyűjtődben megmaradt összes aranyadat 

• elveszíted az erőforrás-gyűjtődben megmaradt összes támadáspontodat 

• tedd a főfázisodban kijátszott összes akció és tárgykártyádat a dobott lapjaid közé 

• tedd a kezedben esetleg megmaradt kártyáidat is a dobott lapjaid közé 

• forgasd „pihent” állásba az összes bajnokodat 
 

Húzófázis: 
Húzz 5 új kártyát a saját húzópaklidból, majd ezzel a játékköröd véget is ér. 
 

Megjegyzés: ha bármikor lapokat kellene húznod a játékköröd során, de a húzópaklidban már nincs több lap, azonnal keverd meg a dobott 
lapjaidat képpel lefelé, egy új húzópaklit képezve belőlük. Például ha a húzófázisod elején már csak 3 kártya van a húzópaklidban, azokat húzd 
fel a kezedbe, keverd meg a dobott lapjaidat, és húzz még 2 kártyát az új húzópaklidból. 
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A  JÁTÉKBAN  HASZNÁLT  KIFEJEZÉSEK 
• kimerítés - a kártya elforgatása 90°-al 
• kimerült - egy olyan kártya, amelyik épp 90°-al elforgatott helyzetben van 
• pihenté válás - a kártya normál állásba való visszaforgatása 
• pihent - egy olyan kártya, amelyik éppen normál (álló) helyzetben van 
• elkábult - a bajnok kártya a tulajdonosa dobott lapjai közé kerül (néhány képesség közvetlenül el tud kábítani egy bajnokot, 

egyébként pedig akkor lesz kábult, ha legalább annyi sérülést szenved el, mint amekkora a védőértéke) 
 

SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE 
 

 frakció szimbólumok 
 

Ezeket a szimbólumokat a legtöbb kártya bal felső sarkában megtalálod, és az adott kártyák frakcióit jelölik. Ha egy ilyen szimbólum a kártya 
alsó szövegmezőjében található, akkor az egy szövetségest igénylő képességet jelent. 
 

 Céh frakció 
 

Thandar városán áthaladó kereskedelmi termékek nagy része a magát csak „Céh” néven emlegető bűnöző szindikátus kezén megy keresztül. 
 

 Necros frakció 
 

A démonimádó Necros-kultuszok a város elhanyagoltabb részein tenyésznek, befogadva hajléktalanokat, elfeledetteket, illetve mindenki mást, aki 
hajlandó a küldetéseikben részt venni. 
 

 Birodalmi frakció 
 

A Birodalom továbbra is ragaszkodik a katonai hagyományaihoz. Magasan képzett katonák, valóság-hajlító varázslók és halálos sárkányok 
alkotják e világ legerősebb harci szervezetét. 
 

 Vad frakció 
 

Az Elf Királyság sokkal régebben létezett, mint az emberek írott történelme. Fosztogató ork harci csapatok, vad nomád törzsek, trollok, és 
különböző halálos szörnyek találhatók a Birodalomtól keletre fekvő hatalmas területen. 
 

 Életerő 
 

Minden játékos 50-50 életerővel kezdi el a játékot. Ha egy játékos életereje nullára csökken, akkor legyőzetett, és azonnal kiesik a játékból. Ha ez 
a szimbólum egy kártya szövegmezőjében szerepel, akkor a megadott számú életerő-pontot kapod. 
 

 Támadás 
 

Ha egy ilyen szimbólum található egy kártya szövegdobozában, az azt mutatja meg, hogy mennyi támadópontot adhatsz az erőforrás-gyűjtődhöz. 
 

 Arany 
 

Ha egy ilyen szimbólum található a kártya jobb felső sarkában, az a kártya aranyköltségét jelöli. Ha nincs arany szimbólum a kártya jobb felső 
sarkában, akkor azon kártya költsége nulla arany. Ha egy ilyen szimbólum található egy kártya szövegdobozában, az azt mutatja meg, hogy 
mennyi aranyat adhatsz az erőforrás-gyűjtődhöz. 
 

 Kimerítés 
 

Ha egy ilyen szimbólum található a kártya szövegdobozában, akkor az egy kimerítést igénylő képességet jelez. 
 

 Feláldozás 
 

Ha egy ilyen szimbólum található a kártya szövegdobozában, akkor az egy feláldozást igénylő képességet jelez. 
 

 Őrző 
 

Az ilyen felirattal ellátott bajnokok őrzőnek számítanak. Amíg van előtted legalább egy „pihent” állású őrző bajnokod, ellenfeleid nem 
támadhatnak rád, vagy a más, nem őrző képességű bajnokaidra. 
 

 Védőérték 
 

Amennyiben egy bajnok egy játékkör alatt annyi sérülést szenved el, mint amennyi a védőértéke, kiütötté válik (azaz azonnal el kell dobni). 
 

TÖBBJÁTÉKOS  MÓDOK  SZABÁLYAI 
A Hero Realms társasjátékot úgy készítettük el, hogy különböző módokban tudjátok azt játszani. Hacsak nincs külön leírva, az előzőekben 
ismertetett általános szabályok minden egyes játékmódra érvényesek. Ha további módokat keresnél, vagy meg szeretnéd osztani velünk az 
általad kitaláltakat, látogass meg a honlapunkon: www.herorealms.com/multiplayer 
 

Mindenki – mindenki  ellen  (2+ játékos): 
Ez az alapértelmezett játékmód. Valamilyen véletlenszerű módon határozzátok meg, hogy ki kezdjen, majd a játék az óramutató járásával 
megegyező irányba haladva folyik, minden játékos végrehajtja a saját körét. Mindenki megtámadhat bárki mást. Az utoljára talpon maradó 
játékos győz! Ha három, vagy több játékos van, a kezdő játékos csak 3 kártyát húzhat a kezébe a legelső saját körében, a második játékos 4-et, 
és minden más játékos 5-öt. 
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Vadászat – az  első  vérig  (3+ játékos): 
Ugyanúgy működik, mint a „Mindenki – mindenki ellen” mód, de minden játékos csak a tőle balra ülő ellenfelét, illetve csak a közvetlenül 
mellette ülő ellenfelei bajnokait támadhatja meg. A kezdő játékos csak 3 kártyát húzhat a kezébe a legelső saját körében, a második játékos 4-et, 
és minden más játékos 5-öt. A játék akkor ér véget, amikor a legelső játékos kiesik. Ekkor a tőle jobbra ülő játékos győz! Épp ezért játssz 
óvatosan! 
 

Vadászat – az  utolsó  talpon  maradóig  (3+ játékos): 
Ugyanúgy működik, mint a „Vadászat – az első vérig” mód, de egy játékos kiesése után a játék tovább folytatódik. A kiesett játékostól jobbra ülő 
kap 10 életerőt, és újra húzhatja a kezét. Az utoljára talpon maradó játékos győz! 
 

Hidra (4 játékos, 2-2 játékos egy-egy csapatban): 
Két-két csapat mérkőzik meg egymással, 2-2 játékossal. A csapatokat alkotó játékosoknak 75-75 közös életpontjuk van. A játékosok ezen a közös 
életponton osztoznak. Minden játékosnak saját húzó-paklija, dobó-paklija, játékterülete, és keze van. Egy csapattárs által kijátszott kártya nem 
számít bele a szövetségest igénylő képességbe. 
 

Valamilyen véletlenszerű módon határozzátok meg, hogy melyik csapat kezdjen. Ezen csapat mindkét tagja az első körében 3-3 kártyát húzhat 
csak, a másik csapat tagjai 5-5 kártyát húzhatnak. Mindkét csapat közös fordulót végez, egyszerre hajtják végre a saját főfázisukat, 
dobófázisukat és húzófázisukat. 
 

Minden játékos saját arany és támadás erőforrás-gyűjtővel rendelkezik, és továbbra is önállóan kell döntést hoznia a saját kártyái kijátszásáról, 
illetve új kártyák megvételéről. Természetesen megbeszélhetik a taktikájukat, és együttesen támadhatnak egy-egy bajnokot a saját erőforrás-
gyűjtőjükben lévő támadáspontjaikból. Egy csapattárs aranyat is adhat a saját gyűjtőjéből a társának, egy drágább lap megvásárlásához.  
 

Mindaddig, amíg bármelyik csapattag előtt van egy őrző képességű bajnok, sem a csapat más, nem őrző képességű bajnokai, sem a csapat közös 
életereje nem támadható meg. Ha a csapat közös életereje nullára csökken, a csapat veszített. 
 

További Hero Realms alapdoboz megvásárlásával, vagy a karakter-csomagok hozzáadásával háromszemélyes csapatokkal is lehet játszani. Az 
ilyen csapatok közös életereje 100. További információkat találsz a megvásárolható karaktercsomagokról a www.herorealms.com oldalon. 
 

Császár (6 játékos, karaktercsomagokra, vagy egy másik alapjátékra van szükség): 
A játékosok 2 csapatra oszlanak, és mindegyik csapat eldönti, hogy ki lesz közülük a 
császár. Ha 2 karaktercsomagot használsz, akkor ezek a kinevezett császárokhoz 
kerüljenek. A császárok egymással szemben ülnek, a jobb és bal oldalukon egy-egy 
szövetséges csapattársukkal (a parancsnokaikkal). 
 

A parancsnokoknak 50-50 életerejük van (illetve annyi, amennyit az esetleg általuk 
használt karaktercsomag megad). A császárok 60 életerővel kezdenek (vagy 10-zel 
többel, mint amennyit az általuk használt karaktercsomag megad). Az első csapat (A 
csapat) minden tagja az első körében 3-3 kártyát húzhat csak, a másik csapat (B 
csapat) tagjai 5-5 kártyát húzhatnak. A játékot az A csapat legelső játékosa kezdi, és 
az óramutató járása irányába haladva követik egymást a játékosok. 
 

A parancsnokok csak a velük szemben ülő ellenséges parancsnokot támadhatják, 
illetve az általuk irányított bajnokokat. Ha valaki legyőzi a vele szemben ülő ellenséges 
parancsnokot, már támadhatja az ellenséges császárt is. 
 

A császárok bármilyen ellenséges játékost, vagy annak bajnokait megtámadhatják. A fő fázisban bármelyik játékos fizethet 1 aranyat, hogy egy 
kártyát a saját dobó-paklijából az egyik szomszédos csapattársa dobó-paklijába tehessen át. 
 

Ha egy parancsnokot legyőznek, egyetlen, a kezében, húzó-paklijában, vagy dobó-paklijában lévő bármelyik kártyáját eldobhatja a saját császára 
dobó-paklijába. Amikor egy császárt legyőznek, a csapata azonnal elveszíti a játékot! 
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