
 
 
 
 

Az Automata Szövetség tartozékai 
 

 Harcosok Épületek Jelölők Egyéb tartozékok 
 
 
 
  1 rókabázis 
 
 10 db 1 nyúlbázis 10 szimpátia (nincs ilyen) 
 
  1 egérbázis 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Előkészületek (sorrend: C) 
 

Első lépés: Harcosok összegyűjtése. Készíts tartalékot a 10 harcosodból a 
frakciótáblád mellett. 
 

Második lépés: Bázisok lerakása. Rakd a 3 bázisodat a frakciótábládon lévő 
Bázisok dobozba, mindegyiket a neki megfelelő mezőre. 
 

Harmadik lépés: Szimpátiasáv feltöltése. Rakd a 10 szimpátiajelölődet a 
szimpátiasávod mezőire. 

Játék az Automata Szövetséggel 
 

Az Automata Szövetség rendkívül tevékeny, és gyakran szítanak felkeléseket. Tartsd 
észben a lehetséges célpontjaikat, így elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. 
Amint megvetik a lábukat valahol, az időzítés kritikussá válik. Ne hagyd, hogy 
harcosok toborzásával megerősítsék magukat, különben nagy bajban leszel! 
 
 



 
 

 

Automata Szövetség 
 

 

Automatikus felzúdulás 
Amikor egy emberi játékos levesz egy 
szimpátiajelölőt, vagy egy szimpatizáns 
tisztásra mozgat harcosokat, el kell dobnia 
1, ezen tisztás színével megegyező kártyát. 
Ha nem tud, kapsz 1 győzelmi pontot. 
 

 

Rajtaütés 
Amikor védekezőként 
harcolsz egy csatában 
legalább egy harcossal, 
egy extra találatot viszel 
be. 

 

Ügyetlen kezek 
Nincsenek kézben tartott lapjaid, és nem is tudsz 
lapot eldobni. Ha egy játékosnak el kéne vennie egy 
lapot a kezedből, helyette húz egy lapot. Ha lapot 
kéne adnia neked, eldobja a lapot, és kapsz 1 Gyp-t. 
 

 

 

 

 A legyártott eszközeid 
 

Te ugyan nem tudod mire használni őket, 
de a Kósza kártyák eldobásáért cserébe megszerezheti 

ezeket az eszközöket. 

 

Pirkadat 
 

1. Fedd fel a húzópakli legfelső lapját 
utasításkártyaként. 

2. Gyártsd le az utasításkártya eszközét 1 
győzelmi pontért, ha elérhető. 

3. Felkelés. (Ha az utasításkártya egy ma-
dárkártya, hagyd ki ezt az akciót.) Vedd 
le az összes ellenséges játékelemet 
arról a szimpatizáns tisztásról, aminek 
színe megegyezik az utasításkártyáéval, 
és helyezd le oda a vele megegyező 
színű bázisodat. A legtöbb ellenséges já-
tékelemmel rendelkező ilyen tisztást válaszd, 
majd a legmagasabb prioritásút. 

Nappal 
 

1. Szimpátia terjesztése. Helyezz szimpátiajelölőt egy nem szimpatizáns tisztásra, ami szomszédos egy szimpatizáns 
tisztással. 

 Nincs szimpátiajelölő: A célpont tisztás kiválasztásánál ne vedd figyelembe a szomszédossági feltételt. 

 Katonai felügyelet: Ha az utasításkártya madárkártya, a legalacsonyabb prioritású ilyen tisztást válaszd. Egyéb esetben olyan 

tisztást válassz, amin egyik játékosnak sincs 3 vagy több harcosa, ha lehet; majd azt válaszd, aminek a színe megegyezik az 
utasításkártyáéval, ha lehet; majd a legmagasabb prioritásút válaszd. 

 Nem lehet terjeszteni: Ha nem tudsz szimpátiajelölőt lehelyezni, akkor kapsz 5 győzelmi pontot. 

2. Váratlan felkelés. Ha az utasításkártya egy madárkártya, akkor vedd le az összes ellenséges játékelemet arról a 
tisztásról, ahol a legtöbb ellenséges játékelem volt, és aminek a színe megegyezik a leépítetlen bázisod színével. 
Ezután helyezd fel a megfelelő bázist az adott tisztásra. (Ha több ilyen tisztás van, válaszd ki a legmagasabb prioritásút.) 

3. A nép rokonszenve. Ha egyáltalán nem tört ki felkelés ebben a körben, akkor terjeszd a szimpátiát a térképen lévő 
szimpátiajelölők száma alapján az alábbiak szerint: Ha 0 és 4 közötti számú szimpátiajelölőd van csak lehelyezve, 
kétszer terjeszthetsz szimpátiát, viszont ha 5 vagy több jelölőd van, akkor csak egyszer terjesztheted a szimpátiát. 

 

Este 
 

1. Átszervezés. Minden 
olyan tisztásról, ahol bá-
zisod és [Szint] harco-
sod áll, vedd le az összes 
harcosodat, hogy utána 
szimpátiát terjeszthess. 

2. Toborzás. Helyezz le 1 
harcost minden bázissal 
rendelkező tisztásra. 

3. Utasításkártya eldobá-
sa. Dobd el a jelenlegi 
utasításkártyádat. 

 
 

 

 Bázisaid 
 
 
 
 

Megtorlás. Amikor egy bázisodat leveszik, vedd vissza a szimpátiajelölőidet az 
összes olyan tisztásról, aminek a színe megegyezik a levett bázisod színével. 

Nehézségi szint: 
 

Kezdő  = 4 vagy több 
Haladó  = 3 vagy több 
Mester  = 2 vagy több 
 

Főellenség mód (Koop.): 
Minden körödben kapsz 1 GyP-t 
minden két emberi játékos után. 

 
 

 Szimpátia 
 Négy vagy kevesebb. Öt vagy több. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lehelyezési korlát: Minden tisztáson legfeljebb egy szimpátiajelölő lehet. 


