
A játékosok ősi, virágzó, majd összeomló civilizációkat irányítanak. Hatalmas műemlékeket állítanak, bevehetetlen erődítményeket emelnek 

és hatalmas mennyiségű tudásra tesznek szert a letűnt korokról. A legnagyobb civilizációk még bukásuk után is hosszú nyomot hagynak a 

történelemben. A rég elfeledett időktől a nemrég letűntekig civilizációk emelkedtek fel és tűntek el a korok folyamában.

AAA   jjjááátttééékkkmmmeeennneeettt

Minden játék 3 körből áll, ahol a játékosok lapokat játszanak ki a kezükből 

maguk elé, ezzel építve saját királyságukat. Minden egyes kör végén a játékos 

összegzik a GyP-jaikat, amiket a kártyán lévő teljesített célok alapján kell 

kiszámolni. A 3. kör végi pontozás után összesíteni kell az összes GyP-ot és 

meghatározni a győztest.

111...   kkkööörrr

Mindkét játékos egyszerre választ egy lapot a kezéből, majd színével 

lefelé maga elé teszi az asztalra.

Miután mindkét játékos kiválasztott egy kártyát felfordítják azokat. A 

felfedett lapok felfordítva a játékos előtt maradnak, képviselve az adott 

játékos növekvő királyságát.

Ezt követően a játékosok a maradék lapokat kicserélik egymással és 

ugyanilyen módon kiválasztanak belőle egyet maguk elé. A kör ilyen 

módon folytatódik: a játékos kiválaszt egy lapot, azt kijátssza, a maradékot 

tovább adja, míg az összes lap kijátszásra nem került.

A kör végén a játékosok összegzik győzelmi pontjaikat, amiket 

királyságot formáló lapokon lévő célok alapján kell kiszámolni. 

Ezen pontszámok feljegyzésére szolgál a dobozban lévő ceruza és jegyzettömb. 

PPPOOONNNTTTOOOZZZÁÁÁSSSIII   PPPÉÉÉLLLDDDAAA
AAA   jjjááátttééékkkooosssnnnaaakkk   aaa   kkkööövvveeetttkkkeeezzzőőő   lllaaapppjjjaaaiii   vvvaaannnnnnaaakkk:::   TTThhheee   RRRoooooofff   ooofff   ttthhheee   WWWooorrrlllddd,,,   AAAnnnccciiieeennnttt   DDDiiivvviiidddeee,,,   KKKiiinnngggsss   
NNNeeesssttt,,,   TTThhheee   EEEyyyeee   ooofff   ttthhheee   NNNooorrrttthhh,,,   TTThhheee   VVVeeessstttiiibbbuuullleee

Minden kártyának van neve (1) és egy képessége (2). A legtöbb esetben a 

képesség valami  pontozási célt határoz meg, ami alapján GyP-okat (3) lehet 

szerezni. 

15 kártyának van színe (4), és van 3 kártya, aminek nincsen. 

Mind az 5 színből 3 kártya van, melyek különböző helyszín típusokat 

jelölnek: Palota , Könyvtár , Kert , Templom , Erőd

.

EEElllőőőkkkéééssszzzüüüllleeettteeekkk

Keverjük meg a lapokat és osszunk a játékosoknak 5-5 kártyát. Ezek
lesznek a játékosok kezdő lapjai. A többi lapot tegyük félre, ez lesz a 
fejjel lefelé fordított húzópakli.

AAA   RRRoooooofff   ooofff   ttthhheee   WWWooorrrlllddd   nnneeemmm   aaaddd   aaa   jjjááátttééékkkooosssnnnaaakkk   GGGyyyPPP---ooottt,,,   dddeee   ddduuuppplllááázzzzzzaaa   aaazzzttt   aaa   ssszzzííínnnttt,,,   aaammmiiibbbőőőlll   
aaa   llleeegggtttöööbbbbbb   vvvaaannn...   ÍÍÍgggyyy   aaa   jjjááátttééékkkooosssnnnaaakkk   bbbiiirrrtttoookkkááábbbaaannn   mmmooosssttt   444                  vvvaaannn ...   
AAAzzz   EEEyyyeee   ooofff   ttthhheee   NNNooorrrttthhh   aaa   jjjááátttééékkkooosssnnnaaakkk   666   GGGyyyPPP---ooottt   aaaddd   (((aaa   jjjááátttééékkkooosssnnnaaakkk   222   ssszzzííínnneee   vvvaaannn   aaazzz   555---bbbőőőlll,,,   
eeezzzééérrrttt   333   GGGyyyPPP   jjjááárrr   mmmiiinnndddeeennn   ssszzzííínnnééérrrttt )))...   
AAA   VVVeeessstttiiibbbuuullleee   111222   gggyyyőőőzzzeeelllmmmiii   pppooonnntttooottt   aaaddd   aaa   jjjááátttééékkkooosssnnnaaakkk,,,   aaa   TTThhheee   RRRoooooofff   ooofff   ttthhheee   WWWooorrrlllddd   
aaadddtttaaa   444                  mmmiiiaaatttttt...   
HHHaaabbbááárrr   aaa   jjjááátttééékkkooosss   ééésss   eeelllllleeennnfffeeellleee   eeelllőőőtttttt   iiisss   111---111                  lllaaappp   vvvaaannn,,,   aaa    KKKiiinnngggsss   NNNeeesssttt   kkkááárrrtttyyyaaa   hhhaaatttááásssaaa   mmmiiiaaatttttt   
aaa   jjjááátttééékkkooosss   mmmeeegggnnnyyyeeerrriii   aaazzz   ööösssssszzzeeesss   dddööönnnttteeetttllleeennn   ááállllllááásssttt,,,   ííígggyyy   aaazzz    AAAnnnccciiieeennnttt   DDDiiivvviiidddeee   777   GGGyyyPPP---ooottt   bbbiiizzztttooosssíííttt   
nnneeekkkiii...   AAA   jjjááátttééékkkooosss   aaazzz   eeelllsssőőő   kkkööörrrttt   kkkööövvveeetttőőőeeennn    222555   GGGyyyPPP---ooottt   ssszzzeeerrrzzzeeetttttt...

AAA   jjjááátttééékkk   cccéééllljjjaaa

A játék célja a legtöbb győzelmi pont (GyP) összegyűjtése, királyságod 

fejlesztésének segítségével. 

A játék 3 körből áll, ahol játékosok lapokat játszanak ki a kezükből

maguk elé, ezzel építve saját királyságukat. Az utolsó kör után összegezni  

kell a játékosok körök végén szerzett GyP-jait. A legtöbb GyP-ot szerzett 

játékos építette a nagyszerűbb királyságot és nyerte meg a játékot.

AAA   jjjááátttééékkk   eeellleeemmmeeeiii

19 kártyalap (120x80 mm), beleértve a 18 játékhoz szükséges lapot és 

1 segédlet kártyát, 1 ceruza, 1 jegyzettömb és 4 ereklye jelző.

A játék 18 lapot használ. A segédlet kártyára nincs szükség, csak a 

játékszabályok gyors áttekintését szolgálja.

AAA   kkkááárrrtttyyyááákkk   ááátttttteeekkkiiinnntttéééssseee

KKKiiihhhaaagggyyyhhhaaatttoooddd  aaa  ssszzzaaabbbááálllyyyooolllvvvaaasssááásssttt  ééésss  mmmeeegggtttaaannnuuulllhhhaaatttoooddd
  aaa  jjjááátttééékkkooottt  vvviiidddeeeóóósss  bbbeeemmmuuutttaaatttóóónnnkkkbbbóóólll!!!

SSSzzzkkkeeennnnnneeelllddd   aaa   QQQRRR   kkkóóódddooottt   vvvaaagggyyy   

lllááátttooogggaaasssddd   mmmeeeggg   wwweeebbbooollldddaaallluuunnnkkkaaattt:::

hhhttttttppp::://////pppooorrrtttaaalllgggaaammmeeesss...ppplll
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AAA   MMMÚÚÚLLLTTT   EEERRREEEKKKLLLYYYÉÉÉJJJEEE
AAA   pppooonnntttooozzzááásssttt   kkkööövvveeetttőőőeeennn   aaa   jjjááátttééékkkooosssoookkk   fffeeelllvvveeessszzziiikkk   aaazzz   ööösssssszzzeeesss   lllaaapppooottt   aaa   
KKKiiirrrááálllyyysssááággguuukkkbbbóóólll   aaa   kkkeeezzzüüükkkbbbeee...   MMMiiinnndddkkkéééttt   jjjááátttééékkkooosss   kkkiiivvvááálllaaassszzzttt   eeegggyyy   
lllaaapppooottt,,,   aaammmiiittt   aaa   kkkiiirrrááálllyyysssááágggááábbbaaannn   ssszzzeeerrreeetttnnneee   hhhaaagggyyynnniii   aaa   jjjááátttééékkk   tttooovvvááábbbbbbiii   
rrréééssszzzééébbbeeennn,,,   ééésss   kkkiiivvvááálllaaassszzzttt   eeegggyyy      mmmááásssiiikkkaaattt,,,   aaammmiii   kkkiiikkkeeerrrüüülll   aaa   jjjááátttééékkkbbbóóólll...   aaa   
jjjááátttééékkkooosssoookkk   eeegggyyyssszzzeeerrrrrreee   fffeeedddiiikkk   fffeeelll   aaa   kkkiiivvvááálllaaassszzztttoootttttt   lllaaapppoookkkaaattt...   

AAA   jjjááátttééékkkbbbaaannn   mmmaaarrraaadddttt   lllaaapppoookkkaaattt   kkkeeellllll   aaazzz   eeerrreeekkklllyyyeee   kkkaaarrrtttooonnnlllaaapppoookkkkkkaaalll   jjjeeelllööölllnnniii,,,   hhhooogggyyy   eeemmmlllééékkkeeezzzttteeessssssééékkk   
aaa   jjjááátttééékkkooosssoookkkaaattt   aaarrrrrraaa,,,   hhhooogggyyy   aaazzzoookkk   aaa   lllaaapppoookkk   aaa   KKKiiirrrááálllyyysssááágggbbbaaannn   mmmaaarrraaadddnnnaaakkk   ééésss   ssszzzííínnnüüükkk   vvvaaalllaaammmiiinnnttt   
kkkééépppeeessssssééégggüüükkk   tttooovvvááábbbbbbrrraaa   iiisss   fffiiigggyyyeeellleeemmmbbbeee   vvvéééttteeelllrrreee   kkkeeerrrüüülll   aaa   jjjááátttééékkk   sssooorrrááánnn...   

AAAzzz      eeellldddooobbboootttttt   lllaaapppoookkk   kkkéééppppppeeelll   fffeeelllfffeeelllééé   aaa   jjjááátttééékkk   dddooobbbooozzzááábbbaaa   kkkeeerrrüüülllnnneeekkk,,,   ééésss   aaazzzoookkkaaattt   nnneeemmm   
llleeehhheeettt   hhhaaassszzznnnááálllnnniii   aaa   hhhááátttrrraaalllééévvvőőő   kkkööörrrööökkkrrreee...
EEEzzzttt   kkkööövvveeetttőőőeeennn   mmmiiinnndddkkkéééttt   jjjááátttééékkkooosss   222   lllaaapppooottt   hhhúúúzzz   aaa   hhhúúúzzzóóópppaaakkkllliiibbbóóólll,,,   hhhooogggyyy   fffeeejjjeeennnkkkééénnnttt   555   lllaaappp   llleeegggyyyeeennn   
aaa   kkkeeezzzüüükkkbbbeeennn...   KKKeeezzzdddőőődddhhheeettt   aaa   kkkööövvveeetttkkkeeezzzőőő   kkkööörrr...

222...   kkkööörrr

A 2. kör ugyanúgy folyik le, mint az 1. kör, a következő kivétellel: a kör végén (a 

győzelmi pontok megszámlálását követően), a játékosok csak a 2. körben 

használt lapokat veszik fel a kezükbe, míg az 1. körben ereklyével jelölt 

kártyát a királyságban hagyják. 

A következő lépések ugyanúgy zajlanak. A 2. kör után mindkét játékos 2 

ereklyével jelölt lappal rendelkezik a királyságában és 5 lappal a kezében.

333...   kkkööörrr

A 3. kör pontosan ugyanúgy zajlik le, mint az 1. kör, de GyP számolásával 

azonnal véget is ér.

AAA   jjjááátttééékkk   vvvééégggeee

A 3. kört követően a játékos összesítik mindhárom körben szerzett 

pontjaikat. A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos a győztes!

Ritka esetben lehet döntetlen az állás, ilyenkor mindketten osztoznak a 

dicsőségen (Vagy jöhet a visszavágó!)

RRRéééssszzzllleeettteeesss   kkkááárrrtttyyyaaammmaaagggyyyaaarrrááázzzaaattt   

A játékban lévő lapok a játékosoknak különböző képességeket és pontot 

érő célokat adnak. Például vannak olyan kártyák, amik minden ugyanolyan 

színű lap után adnak pontot, de olyanok is, amelyek egy bizonyos színű 

lapokból szerzett többségért, stb. A továbbiakban olvashatóak a különféle 

lapok nevei és azok tulajdonságai.

01. Kings Nest - A pontozási célok elérésekor te nyered az összes dön-

tetlen helyzetet. A következő lapokra lehet hatással:  Ancient Divide, The 

Great Library of Ahm, Golden Ziggurat,  Old Man’s Pass, Blood-tear Spring, 

The Roof of the World, The Sapphire Port.

Például, ha a játékosnál van az Ancient Divide kártya és mindkét játékos-

nak  1      lapja van, akkor a Kings Nest lappal rendelkező pontozhat a 

többség után.

02. Ancient Divide - Ha több       lapod van, mint az ellenfelednek, akkor 

kapsz 7 GyP-ot.

03. Eternal Palace - Minden egyes         lapod után kapsz 3 GyP-ot.

04. The Great Library of Ahm - Ha több        lapod van, mint az 

ellenfelednek, akkor kapsz 7 GyP-ot.

05. The Mana Well – Minden egyes 1       , 1         , 1         színeket 

tartalmazó lapkombinációd után kapsz 9 GyP-ot.

06. The Citadel of the Prophets - Minden egyes       lapod után kapsz 3 
GyP-ot.

07. Golden Ziggurat - Ha több        lapod van, mint az ellenfelednek, akkor

kapsz 7 GyP-ot.

08. Gods Baths - Minden egyes         lapod után kapsz 3 GyP-ot.

09. The Maze of the Damned - Ha rendelkezel 1     , 1      , 1       , 1       

, 1       színeket tartalmazó lapkombinációval, akkor kapsz 13 GyP-ot.

10. The Eye of the North - Minden egyes szín után, ami nincsen a 

királyságodban kapsz 3 GyP-ot.

11. The Jinn Shackles - Minden egyes         lapod után kapsz 3 GyP-ot.

12. Old Man’s Pass - Ha több        lapod van, mint az ellenfelednek, akkor

kapsz 7 GyP-ot.

13. Blood-tear Spring - Ha több        lapod van, mint az ellenfelednek,

akkor kapsz 7 GyP-ot..

14. The Sky Pillars - Minden egyes 1       , 1         színeket tartalmazó

lapkombinációd után kapsz 5 GyP-ot.

15. The Vestibule - Minden egyes         lapod után kapsz 3 GyP-ot.

16. The Molehill - Ha több színed van egyetlen lappal a királyságodban, 

akkor kapsz érte 8 GyP-ot.

Ezen kártya céljánál csak azon lapszínek számítanak, amikből csak egyetlen 

darab van a királyságodban. Ha nálad van több, akkor kapod meg érte a 

pontot. Például a következő 6 lapod van: A Molehill (aminek nincs színe), 

3        , 1        , 1         , míg az ellenfelednek 3       , 2        és 1      . Neked 2 

színből van egyetlen lapod, az ellenfelednek csupán 1. Mivel neked van 

több színből 1 lapod, ezért megkapod érte a 8 GyP-ot.

17. The Roof of the World - Megduplázza azon lapok számát, 

amelyekből a legtöbbel rendelkezel.

Például a játékosnak 6 lapja van: a The Roof of the World (aminek nincs 

színe), 2        , 1        , 1         és 1       .  Így a legtöbb a         színű lapból 

van. A The Roof of the World kártya miatt ez 4        lapot jelent.

Ha a játékosnál a The Roof of the World mellett még van 2        , 2        és 

1          , akkor a         és         színekből van a legtöbb. A The Roof of the 

World miatt ezek 4        és 4          színnek számítanak.  .

18. The Sapphire Port - Ha a legtöbb pontot hozó kártyalapoddal több 

GyP-ot tudsz szerezni, mint az ellenfed a legtöbb pontot hozójával, 

akkor 8 GyP-ot kapsz.

Pontot hozó lapnak az minősül, amivel tényleges győzelmi pontot lehet 

szerezni a pontozás során. Ha egy játékosnak olyan célkártyája van, aminek 

feltételei nem teljesültek, akkor azt a lapot nem vesszük számításba.

AAA   JJJÁÁÁTTTÉÉÉKKK   TTTEEERRRVVVEEEZZZŐŐŐJJJEEE:::   KKKrrriiissstttiiiaaannn   ČČČuuurrrlllaaa

JJJÁÁÁTTTÉÉÉKKKFFFEEEJJJLLLEEESSSZZZTTTÉÉÉSSS:::   IIIgggnnnaaacccyyy   TTTrrrzzzeeewwwiiiccczzzeeekkk,,,   
MMMiiiccchhhaaałłł   WWWaaalllccczzzaaakkk   

KKKÁÁÁRRRTTTYYYÁÁÁKKK,,,   DDDOOOBBBOOOZZZ,,,   IIIKKKOOONNNOOOKKK   ÉÉÉSSS   SSSZZZAAABBBÁÁÁLLLYYY---
KKKÖÖÖNNNYYYVVV   DDDIIIZZZÁÁÁJJJNNN:::   RRRaaafffaaałłł   SSSzzzyyymmmaaa   

KKKÁÁÁRRRTTTYYYAAAKKKÉÉÉPPPEEEKKK:::   AAArrrtttuuurrr   SSSaaadddlllooosss,,,   KKKrrrzzzyyyssszzztttooofff   
OOOssstttrrrooowwwssskkkiii,,,   BBBlllaaakkkeee   RRRooottttttiiinnngggeeerrr,,,   TTTooommmaaassszzz   
JJJęęędddrrruuussszzzeeekkk,,,   DDDaaannn   PPPeeellllllooowww

SSSZZZAAABBBÁÁÁLLLYYYKKKÖÖÖNNNYYYVVV:::   ŁŁŁuuukkkaaassszzz   PPPiiieeeccchhhaaaccczzzeeekkk,,,   CCChhheeevvveeeeee   
DDDooodddddd

TTTiiidddeeesss   ooofff   TTTiiimmmeee   &&&   PPPooorrrtttaaalll   GGGaaammmeeesss   (((pppuuubbbllliiissshhheeerrr))),,,   MMMiiinnndddeeennn   
jjjoooggg   fffeeennnnnntttaaarrrvvvaaa!!!

AAA   jjjááátttééékkk   bbbááárrrmmmeeelllyyy   rrréééssszzznnnééénnneeekkk   rrreeeppprrroooddduuukkkccciiióóójjjaaa   aaa   
kkkiiiaaadddóóó   iiirrrááásssooosss   eeennngggeeedddééélllyyyeee   nnnééélllkkküüülll   ssszzziiigggooorrrúúúaaannn   tttiiilllooosss...   

KKKööössszzzööönnneeettt   aaa   kkkööövvveeetttkkkeeezzzőőőkkknnneeekkk   nnneeekkkeeemmm   nnnyyyúúújjjoootttttt   
llleeelllkkkeeesss   ssseeegggííítttsssééégggüüükkkééérrrttt:::   LLLeeeooonnnaaarrrdddooo,,,   
FFFiiillliiippp   NNNeeeddduuukkk,,,   DDDaaajjjaaannn,,,   OOOlllaaa,,,   FFFiiillliiippp   KKKiiirrršššeeekkk,,,   MMMiiirrrooossslllaaavvv,,,   
AAAnnndddrrreeejjjaaa,,,   DDDiiinnnooo,,,   MMMaaattteeeaaa   ééésss   JJJaaassseeennnkkkooo...   
---   KKKrrriiissstttiiiaaannn

AAA   PPPooorrrtttaaalll   GGGaaammmeeesss   aaa   kkkööövvveeetttkkkeeezzzőőőkkknnneeekkk   kkkööössszzzööönnniii:::   
CCChhheeevvveeeeee   DDDooodddddd,,,   AAAllleeekkksssaaannndddrrraaa   CCCiiiuuupppiiińńńssskkkaaa,,,   MMMeeerrrrrryyy...

Magyar  fordítás:  www..jatekmester.com
Fordító: RaveAir
Twitter /  e-mail:  @raveaiiir    /    raveaiiir@gmail.com


