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Előkészületek 

A Célok:
1) Keverd össze a kereskedelmi cél (trading 
goals) kártyákat és fedj fel belőlük hármat. 
2) Keverd össze a titkos cél (secret goals) kártyákat 
és adj belőle minden játékosnak. Mindenki elolvassa 
titkos célját, majd képpel lefelé maga elé teszi. 

B Drágakövek:
Típus szerint tedd őket képpel felfelé. 

C Birodalom kártyák:
Válogasd szét őket szín szerint. Minden játékos 
kiválaszt magának egy színt (kék, piros, zöld vagy 
sárga), majd kap 9 birodalom kártyát a kezébe.

D Törpék:
Minden játékos kap 7, a birodalom kár-
tyái színével megegyező törpét. 

E Ogrék:
Keverd össze az ogre lapokat.

F Terjeszkedés:
Hagyjatok egy viszonylag nagyobb helyet az asztal 
közepén a birodalmi kártyák lehelyezéséhez.

A legfiatalabb játékos kezdi a játékot.
Utána a többiek óramutató járás szer-
inti sorrendben következnek.

Játszunk!

Hosszú, szörnyű tél közeleg, és hogy ezt a törpék át tudják vészelni, nagyon fel kell készülniük! Itt az ideje 
drágakövetket gyűjteni, kastélyokat építeni és élelmiszert elraktározni. A tűzsárkányok alszanak. A fagy óriások 

lesben állnak. Az ősz nagyon fontos, és létfontosságú, hogy az akcióidat bölcsen tervezd meg!
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A játékos köre

A játékosok körönként 3 akciót hajtanak végre (4-et, ha a kastély is játékban van).Az akciók a következők lehetnek: egy birodalom 
kártya kijátszása, egy törpe lehelyezése, vagy egy törpe mozgatása. Ezeket bármilyen kombinációban használhatod. Például 
“kijátszol 3 birodalom kártyát”, vagy “lehelyezel 3 törpét”, vagy “kijátszol 1 biroldalom kártyát és leteszel 2 törpét”, stb.

1. Akciók végrehajtása:

Játssz ki egy ogre kártyát: Egy ogre kártya kijátszása INGYEN akció.
Több ogre kártyát is kijátszhatsz az akciófázisod során.

Egy játékos köre három fázisra tagolódik: akciók végrehajtása, kiértékelése és kártyaeldobás.

Helyezz le egy törpét: Lehelyezhetesz egy törpét a készletedből a játéktéren található 
bármelyik szabad helyre. Tehetsz törpét bármelyik birodalomba. Még egy másik játékos 
kastélyát is használhatod “ásásra”. Egy feladat teljesítéséhez annyi törpe figurára van 
szükséged, amit a kártya előír. Például a rubint bányához 3 törpe kell, míg a smaragd 
bányához 2, hogy végre tudd hajtani és ki tudd értékelni a feladatot a megfelelő fázisban.

Egy törpe mozgatása: Bármelyik törpédet átmozgathatod egy 
szomszédos kártyára. Nem mehetsz át falakon, és szabad helynek kell 
lennie azon a kártyát, amire átmozogsz (még akkor is, ha csak egyszerűen 
át akarsz haladni egy kártyán keresztül egy másikra).

Egy birodalom kártya kijátszása: Lehelyezel egy kártyát egy másik mellé, vagy (ha 
lehet) egy másik kártya tetejére. A kártyákat bármilyen módon leteheted, nem kell 
egyeznie a falakhoz, vagy csatlakozniuk a kastélyodhoz.  
Az első körben a kezdőjátékos bárhová lehelyezheti az asztalon az első birodalom 
kártyát.

...VAGY TEDD RÁ EGY UGYANOLYAN 
TÍPUSÚ KORÁBBI KÁRTYÁRA.

HELYEZZ LE EGY 
KÁRTYÁT...

Csak ezt a három fajta kártyát rakhatod egymás tetejére!
Nem tehetesz le kártyát egy másikra, ha azon már van egy törpe!

Nem lehet kártyát tenni kastélyokra vagy szörnyekre!
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2. Kiértékelés:
Ezen fázis során át kell nézni a játékteret, és teljesíteni az összes olyan küldetést, 
amiken megtalálható a szükséges mennyiségű törpe figura. Egy feladat 
teljesítéséhez azonos színű törpék szükségesek. A feladatot teljesítő összes törpét 
tedd vissza a készletedbe, majd hajtsd végre a feldatot. (Pl. felveszel egy 
drágakövet, értékesítesz valamit a boltban, szerzel egy ogre vagy ásás kártyát.

Arra figyelj, hogy addig te NE tegyél vissza törpét, amíg nem teljesül egy feladat! 
Ha egy feladat nem teljesülhet (mert sárkány van a birodalomban és a törpéid 
bányásznak), a törpéidet visszakapod, de a feladat nem teljesül. Ha egy feladathoz 
2 törpe kell, de neked 3 van a kártyán, akkor a plusz egyet hagyd ott, és csak a 
többit vedd el. A maradvány törpék mindig a játéktéren maradnak.

3. Eldobás:
Soha nem lehet 9 kártyánál több a kezedben. A következő kártyák számítanak bele a kézlimitbe: a birodalom kártyák, a 
drágakövek és az ogre kártyák. Ezen fázis alatt, ha 9 kártyánál több van nálad, akkor drágakő vagy ogre kártyákat kell 
eldobnod, hogy maximum 9 kártyád maradjon. Nem dobhatsz el birodalom kártyát a kezedből!

MIVEL EZEKBŐL EGYET SEM DOBHATSZ EL...,

...EZÉRT EZEKBŐL KELL ELDOBNOD!
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Birodalom kártyák

NEgy törpe király számára semmi sem értékesebb, mint a saját kastélya. Gondolatai nagy 
részét a saját területeinek megvédelmezése teszi ki, de létfontosságú új területek meghódítása 
is. A birodalom kártyák értéktelenek, ha a játékos kezében maradnak. Azonban, ha a játék 
végén a kastély falain belül vannak, akkor dönthetnek győzelemről vagy vereségről.

1.1 Extra akció: Ha a saját színedben van kastély a játékban, akkor az 
fordulónként egy extra akciót biztosít számodra.

1. Kastély:

A birodalmadnak számít minden olyan birodalom 
kártya, ami a kastélyod falain belül található. A játék 
végén add össze a birodalmadban lévő kártyákon 
található győzelmi pontokat.
Annak meghatározásához, hogy egy birodalom kártya 
a te birodalmadban van-e, képzelj el egy törpét a 
kastély kártyádon és próbáld úgy mozgatni azt a 
kártyát, hogy haladsz át falakon. Ha ez sikerül, akkor  
a kártya a birodalmad részének számít.

1.3 Birodalom építés: Amikor tudsz tegyél le 
kártyákat, azért, hogy azzal is az ellenfeled terveid 
felborítsd! A sikeres játék kulcsa a stratégiai 
építkezés, egy erős birodalom megépítése, 
miközben gyengíted az ellenfeleid birodalmát.

Minden játékos a kezében 9 birodalom kártyával kezd. Arra figyelj, hogy amint kijátszottál egy birodalom kártyát 
a kezedből minden játékosnak esélye lesz arra rátennie a saját törpéjét.

1.2 Ásás: Egy alul lévő kártyához való leásáshoz, 2 törpét kell tenned egy már a 
játékban lévő, bármelyik kastélyra. Ilyen esetben tedd a halmozott kártyák legfelső 
lapját, forgatás nélkül az adott halom aljára. Csak olyan kártyákon tudsz ásni, ahol 
nincsen törpe. Szörny (sárkány vagy fagy óriás) kártyákon sem áshatsz. 
Ha van a birodalmadban bármennyi szörny, akkor a kastély ásás akciója nem 
működik. A törpék csak békés időkben bányásznak.
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Példa:  A piros játékos 2 törpét helyzett le a gyémántbányára, de 
éppen nincsen elérhető gyémánt kártya. A törpék visszakerülnek a 
játékos készletébe anélkül, hogy gyémánt kártyát kapott volna. 

3. Szörnyek:
A szörnyek ijesztő és területhez kötődő bestiák. A sárkányok a birodalmukban megállítják 
minden bányában a munkát, míg a fagy óriások nem engedik a kastélyok adta extra akciót.

Nem tehetsz újabb kártyát oda, aminek a tetején egy szörny található. Ha egy 
szörny van a birodalom falain belül, akkor nincs lehetőség a kastélyok ásás akciójára.

Egy szörny legyőzéséhez ugyanabból a színből 5 törpét
kell tenni a kártyára. Ezt követően a szörnykártya kikerül 
a birodalomból, és az őt legyőző játésok céljai közé 
kerül.
Egy legyőzött szörny nem számít célnak (a játék 
végének kiváltása kapcsán). Minden legyőzött 
szörny után+3 győzelmi pont jár a játék végén.

Egy kereskedelmi cél teljesítéséhez a játékosoknak drágaköveket kell gyűjteniük a 
bányákból.  A feladat teljesítéséhez a megfelelő számú törpét rá kell helyezni a 
bányára, majd be kell gyűjteni a drágaköveket a kiértékelés fázisban.

De légy óvatos! Miután egy kártyára lehelyezted a teljesítéséhez szükséges számú 
törpét, és közben bármilyen ok miatt mégsem tudod az teljesíteni, akkor is 
visszakapod a törpéidet, de drágakövek nélkül! 

A FELADAT 
TELJESÍTÉSÉHEZ 
SZÜKSÉGES 
TÖRPÉK SZÁMA 

2. Bányák:

A játék végén a teljes pontszámhoz hozzá kell adni a kezedben lévő drágakő 
kártyákon lévő győzelmi pontok összegét. 

Példa: A kék játékos le akarja tenni a harmadik törpéjét is a rubint 
bányára, de egy sárkány van a birodalomban. Ha mégis így tesz, 
akkor a törpéi visszakerülnek a készletébe, anélkül, hogy kapna egy 
rubint kártyát is.

AMIKOR TEHETED PRÓBÁLD 
MEG GÁTOLNI VALAKI TERVEIT 

ÚGY, HOGY A SÁRKÁNYT 
RÁTESZED A BÁNYÁIRA.
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4. Fogadó:
Az ogrék a megkérdőjelezhető hűségük ellenére is életbevágó szolgálatokat 
nyújtanak a törpe királyoknak. Ők viszik el a balhét a rablások, rajtaütések és 
zaklatások kapcsán is.

Bármikor szerezhetsz ogre kártyákat a fogadóból, amikor csak akarsz. 
Ha kifogyna az ogre pakli, akkor csak keverd újra a dobott ogrék pakliját.
Egy ogre kártya használata ingyen akciónak számít.
Minden ogre kártya beleszámít a kézlimitedbe, de ugyanakkor nem jár 
utánuk győzelmi pont a játék végén.

Nem mozdíthatod el egy ellenfeled törpéjét! Ha valaki akadályoz (pl. 
mikor meg akarsz ölni egy sárkányt, akkor az ellenfeled egy törpét 
tesz a szörnykártyára), akkor az egyedüli módja, hogy megszabadulj 
tőlük, hogy ogrékat bérelsz fel a piszkos munkára.

5. Bolt:
Egy kereskedelmi cél teljesítéséhez üzletet kell kötni a boltban. Helyezz ide 3 törpét, majd a köröd kiértékelési 
fázisában cseréld el meghatározott számú drágakövet az egyik kereskedelmi cél megvásárlásához. Tedd vissza a 
drágaköveket a megfelelő pakliba és vedd el a kereskdelmi célt. A kereskedelmi cél pakli felső lapjával töltsd fel az 
üresen maradt helyet. Kereskedésenként csak egyetlen kereskedelmi célt szerezhetsz meg.

DODB EL EZEKET A KÁRTYÁKAT...

... ÉS SZEREZD MEG ÉRTÜK EZT.

HELYEZZ LE 3 TÖRPÉT
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Célok

1. Kereskedelmi célok:

Amikor egy játékos teljesíti legalább a 3. célját a köre végén, akkor azzal kiváltja a játék végét. Az utána sorban lévő 
játékosok meg befejezik az utolsó körüket, és a játék véget ér. Bármilyen kombinációban teljesítheted a célokat a 
játék végének kiváltásához. Például: 2 kereskedelmi céllal és 1 titkos céllal, vagy 3 kereskedelmi céllal.

2. Titkos célok:

A kereskedelmi célok teljesítéséhez drágaköveket 
kell gyűjteni, majd azokat a boltban eladni. 

A titkos célokat bármikor fel lehet fedni a játék során (még a játék végi pontozás előtt is), és meg kell mutatni, 
hogy a rajta lévő titkos cél követelményt sikerült teljesíteni. 

A játékban két típusú cél található meg, amelyek győzelmi pontokat adnak neked a játék végén:

Tartsd a teljesített kereskedelmi célokat, a titkos céljaidat és a legyőzött szörnyeket saját magad közelében.
Ezek nem számítanak bele a 9 kártyás kézlimitbe!

A játék vége
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A játék győztese
A játék végén a legtöbb győzelmi ponttal (GYP) rendelkező játékos nyeri a 

játékot. Győzelmi pontokat a következőkből kaphatsz:

Teljesített célok: Ezek lehetnek 
kereskedelmi vagy titkos célok. 
Mindegyikük meghatározott 
számú győzelmi pontot ad.

Legyőzött szörnyek: A játék 
során legyőzött minden 
szörny után 3 győzelmi pont 
jár.

A kezedben lévő drágakövek: 
A játék végén kezedben lévő 
drágakövek után a kártyán látható
győzelmi pont értéket kapod meg.

Birodalom: A birodalmadban lévő 
minden birodalom kártya után 
(beleérte más játékosok kastélyait 
is) bizonyos számú GYP-ot kapsz 
vagy veszítesz el. Add őket össze, 
hogy végül mennyit kapsz értük a 
játék végén. Ha a kastélyod nincs 
játékban, akkor nem kapsz extra 
GYP-ot. Ha egy vagy több játékos 
osztozik egy birodalmon, akkor 
ők azonos mértékű győzelmi pon-
tot kapnak.

Döntetlen esetén a legnagyobb birodalommal (kártyák számában mérve) rendelkező játékos nyer. 
Ha még mindig döntetlen az állás, akkor a játéktéren legtöbb törpével rendelkező játékos nyer.
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Ogre kártyák

Cseréld ki az egyik ellenfeled lerakott 
törpéjét az egyik saját lerakott 
törpéddel!

Erőszak:
Távolítsd el az összes törpét a kijelölt 
birodalom kártyáról!

Rajtaütés:

Lopd el az egyik ellenfeled összes ogre
kártyáját!

Uralkodás:

Mozgass el egy törpét 2 kártya 
távolságra egy kijelölt birodalomból, 
falakon való átlépés nélkül!

Pánik:

Lopj el egy tetszőleges drágakövet az egyik 
ellenfeledtől!

Tolvajlás:

A kártyák leírása:

Az ogre kártyák használata ingyen akció. Újabb ogre kártyát mindig szerezhetsz a fogadóból. Ha 
kifogyna az ogre pakli, akkor csak kevered újra az eldobott ogre kártyákat.

Az ogre kártyák beleszámítanak a kézlimitedbe, de nem 
jár értük győzelmi pont a játék végén.
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A birodalmadban legalább 
8 kártyának kell lennie!

Építész:
Legalább 2 legyőzött szörnnyel 
kell rendelkezned!

Vadász:

A birodalmadnak 
legalább 10 győzelmi 
pontot kell érnie!

Király:
Legalább 1 drágaköved 
legyen minden típusból!

Bányász:

Legalább 5 ogre kártya 
legyen a kezedben!

Álruhás ogre:
Legalább 3-3 törpe legyen 2 szörnyes 
kártyán ugyanabban az időben!

Kutató:

Legalább 5 gyémánt 
legyen a kezedben!

Varázsló:

Titkos célok

A kártyák leírása:

Minden játékos  kap egy titkos célt véletlenszerűen a játék elején. A titkos célokat a játék során bármikor fel lehet fedni 
(még a játék végén, a pontozás előtt is), ha a titkos cél kártyán megfogalmazott titkos cél teljesül.

Tartsd a titkos célodat a játéktér hozzád közelebb eső részén.
Ezek nem számítanak bele 9 kártyás kézlimitbe!
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SZÍNBEN

34 DRÁGAKŐ 13 OGRE

Birodalom kártya típusok Lehelyezés helyek
Egy feladat 
teljesítésésehez 
szükséges törpék 
száma

Szükséges törpék

Tűz sárkányok és fagy óriások: 

Egy felfedett kereskedelmi cél 
megszerzéséhez szükséges 
drágakövek mennyisége.

Bolt:

Egy halom tetején lévő birodalom kártyát (forgatás nélkül) a halom 
aljára teszel. Csak olyan kártyákán áshatsz, ahol nincsenek törpék.

Ásás:

1 extra akciót biztosít az 
adott színű játékos 
számára.

Extra akció: 1 Ogre

1 smaragd 1 gyémánt

2 arany 1 rubint

Kapsz:
A szörnyek nem engedik az ásást a birodalomban. A sárkányok 
leállítják az összes bánya működését a birodalomban, míg a fagy 
óriások meggátolják a kastélyok adta extra akciót.

Játékelemek:

MORE GAMES AND SUPPORT AT: WWW.VESUVIUSMEDIA.COM          Magyar fordítás: raveair@gmail.com


