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A hódítók tovább nyomulnak. Egyénileg mindegyik nagyon törékeny, 
és könnyen megijeszthető, viszont ha sokan vannak, hajthatatlanná, 
könyörtelenné és egyre kiszámíthatatlanabbá válnak. 
 
Hányféle módon tudunk vajon ellenállni nekik? Hiszen eddig sem 
sikerült végleg visszafordítanunk őket. Növekednünk kell, változnunk 
kell, új utakat kell keresnünk - át kell esnünk az élet metamorfózisán, 
mert ha így maradunk, ahogy most vagyunk, mind elpusztulunk, és a 
sziget is velünk. 
 
Tehát szórjuk betegségek csíráit a szélbe, nyíljanak borotvaéles 
virágok a hódítók útjában! Parancsoljunk rá a sziget ragadozó 
állataira, hogy segítsenek, hiszen ők is legalább annyit veszíthetnek, 
mint mi magunk! Fordítsuk egymás ellen a hódítókat, és szerezzünk 
valahogy elegendő időt, hogy a dahan összegyűlhessen egy megfelelő 
ellentámadásra! Már kezdenek szervezkedni... 
 
Reménykedjünk abban, hogy nem vész oda túl sok dahan a hódítókkal 
folytatott harcok során. Nem maradnánk fenn, ha eljönne a Harmadik 
Békétlenség ideje. 
 
Álmaimban látom, hogy a győzelmünk nem lehetetlen, ha sikerül egy 
világos ösvényt kijelölnünk számunkra e kusza dzsungelben. Bízom 
benne, hogy ezek az álmok nem hazudnak, és van még miért 
harcolnunk... 
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JÁTÉKTARTOZÉKOK 

 
 
  20 FORGATÓKÖNYVJELZŐ 
 HÓDÍTÓTÁBLA KIEGÉSZÍTŐTÁBLÁJA (8 számozott, 12 üres) 

 
 
 
 

  BESTIA-, VADON-, BETEGSÉG- 
  ÉS VISZÁLYJELZŐK 
  (mindegyikből 22) 

 
 
 
 
  2 EMLÉKEZTETŐLAPKA 
 

 2 SZELLEMKÁRTYA 
 
 
 
 
  1 ELLENSÉG-SPECIFIKUS 
  ESEMÉNYKÁRTYA 
 
 
 
 
 1 ELLENSÉGKÁRTYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 JÁTÉKOSSEGÉDLET-KÁRTYA 
 
 

 4 FORGATÓKÖNYVKÁRTYA 
 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 
 
 
 
 31 KISEBBHATALOM-KÁRTYA 21 NAGYOBBHATALOM-KÁRTYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 ESEMÉNYKÁRTYA 8 EGYEDIHATALOM-KÁRTYA 
  (szellemenként 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 7 RONTÁSKÁRTYA 15 FÉLELEMKÁRTYA 
 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
ÁG ÉS KAROM 

 
 

 

Mielőtt hozzáadnátok ezt a kiegészítőt a Spirit Island társasjátékhoz, érdemes 
legalább párszor játszanotok csak az alapjátékkal. Ez a kiegészítő egy csomó 
tematikus játéktartozékot ad az alapjátékhoz, és vadonatúj módszereket kínál a 
hódítók elleni harchoz, illetve a hódítók megfélemlítéséhez, épp ezért nem a legjobb 
mód arra, hogy rögtön a kiegészítővel kibővített alapjátékkal kezdjétek el megismerni 
ezt a játékot, mivel ezen új hatások elég bonyolultak. 
 
A kiegészítő játéktartozékait valamelyik sarkukban elhelyezett    szimbólummal jelöl-
tük meg, így könnyű kiválogatni őket a többi közül, ha csak az alapjátékkal 
szeretnétek játszani. 
 
A kiegészítőhöz adott legtöbb játéktartozékot egyszerűen hozzá kell keverni az 
alapjáték hasonló tartozékaihoz. 
 

 A kisebb- és nagyobbhatalom-kártyákat, a rontáskártyákat és félelemkártyákat 
egyszerűen keverjétek a többi közé. 

 

 A szellem-, ellenség- és forgatókönyvkártyákat szintén adjátok a többihez, mint 
választható lehetőségek. Az új forgatókönyvek többsége használ valamilyen 
forgatókönyv-specifikus jelzőt. 

 
Ebben a kiegészítőben találkozhatsz a vadonatúj eseménypaklival, amelyet a 
hódítófázis során kell használnotok (lásd a 8. oldalon), illetve a négyféle új jelzővel 
(bestia, vadon, betegség és viszály), melyek mind valamilyen veszélyt jelentenek a 
hódítókra nézve (lásd a 10. oldalon). 
 
 
 
 
 
 HÓDÍTÓTÁBLA 
 KIEGÉSZÍTŐ- 
 TÁBLÁJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AZ ALAPJÁTÉK 
 HÓDÍTÓTÁBLÁJA 
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 JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉS VÁLTOZÁSA 
 

 Tedd a kiegészítőtáblát a hódítótábla fölé. 
 Tedd az összes bestia-     , vadon-     , betegség-    , és viszályjelzőt       
 a kiegészítőtábla megfelelő mezőire. 
 Keverd meg az eseménykártyákat képpel lefelé, és tedd a paklit a 

kiegészítőtábla esemény (Events) mezőjére. Kötelező egy rontáskártyát is 
használnotok (azaz ez immár nem opcionális), mivel az események e 
kártyától is függnek. 

 Tegyél 1-1 betegség- és bestiajelzőt minden szigettáblára. A bestiajelző 
minden esetben abba a legkisebb sorszámú tartományba kerül, amin nincs 
más szimbólum, a betegségjelző pedig a #2 tartományba (a város mellé). 

 
 
 
 kezdeti bestia- 
és betegségjelzők 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tematikus térképeken rakj egy-egy megfelelő jelzőt minden olyan tartományra, ahol 
ezt szimbólumok jelzik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEVÉS A HELYETEK? 
 

Ha nincs elég helyetek a kiegészítőtábla elhelyezé-
sére, tedd az eseménypaklit a megszerzettfélelem-
mező közelébe, így nem felejtitek el azt használni. 
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ESEMÉNYKÁRTYÁK 

 
 

Az alapjátékban a hódítók tökéletesen kiszámíthatók, kivéve, hogy milyen típusú tarto-
mányokat fognak legközelebb felfedezni. De a valóságban minden élőlény - a hódítók, a 
dahan és a vadállatok - néha kiszámíthatatlanul cselekszik. Ahhoz, hogy ezt szimulálni 
tudjuk, minden hódítófázisban, a sziget megrontása lépés után, de még az esetleg 
megszerzett félelemkártya felfedése előtt, húzzátok fel a legfelső eseménykártyát a pakli 
tetejéről, és hajtsátok végre annak utasításait. (Lásd az utolsó oldalon a kibővített 
forduló menetét is.) 
 
 

MEGRONTOTT SZIGET 
 

Hogy mindig emlékezzetek arra, hogy elsőként a 
megrontott sziget hatást kell alkalmazni, tegyetek 

egy rontásjelzőt az eseménypakli tetejére. 
 
 
A legtöbb kártyán 2 lehetséges főesemény szerepel (lásd az alábbi példákat). Az, hogy 
melyiket kell használnotok közülük, az alábbiaktól függhet: 
 

1. A sziget tisztasága: a rontáskártya egészséges-, vagy megrontott sziget oldala van 
éppen felül. 

 

2. Az aktuális rettegésszint: I, II, vagy III. 
 

3. Az invázió aktuális fázisa: I, II, vagy III - a hódítópakli tetejére felcsapott hódító-
kártya típusa mutatja meg. 

Kivétel: ha a Brandenburg-Porosz Királyság az ellenségetek, és legalább 2-es 
nehézségi szinten használjátok, akkor a III-as típusú kártyákat II-es típusúként 
kell kezelni. 

 
A legtöbb eseménykártya rendelkezik az alábbiakkal: 
 

4. Jelző-esemény: hivatkozás bestia-, betegség-, vagy viszályjelzőkre. 
 

5. Dahan-esemény: ha egy jelző, vagy a dahan félelmet / sérülést / megsemmisülést 
okoz, akkor ez történik az adott a tartományban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugyanúgy, mint minden más hatás esetén, az eseményeket is az alábbi módon kell 
végrehajtanotok: 
 Hajtsatok végre a kártya utasításaiból annyit, amennyit csak tudtok, fentről lefelé 

haladva, és hagyjatok ki minden olyan utasítást, amelyet lehetetlen végrehajtani. 
 Az olyan hatások, amik nem változtatják meg a játéktáblát, csak az aktuális forduló 

végéig tartanak. 
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Meg kell hoznotok a szükséges döntéseket. Ha egy esemény utasítása úgy szól: 
„Minden szigettáblán csinálj ezt, vagy azt”, akkor minden szigettábla esetén 
választást kell hozni, hogy melyik érvényesüljön. Érdemes végigolvasni az egész 
eseménykártyát, mielőtt az első döntést meghoznátok, de ez nem kötelező, ha 
inkább egyszerre csak egy dologgal szeretnétek foglalkozni. 
 
Más hatásokhoz hasonlóan, ha egy esemény sérülést okoz, és nincs máshogy 
említve, az minden esetben a hódítókra érvényes. Egyes események módosítják a 
hódítók sérülését, vagy sérülést okozhatnak a dahannak (lásd az életerőről és 
sérülésről szóló fejezetet a 16. oldalon). Az események csak akkor tekinthetők 
szellemhatásnak, ha a szellemeknek fizetniük kell valamit, hogy az bekövet- 
kezzen (lásd az alábbi fejezetet). 
 
 VÁLASZTHATÓ ESEMÉNYEK 

 
Az alább látható példakártyán, és néhány másik eseménykártyán találkozhat-
tok választható eseményekkel. Ezek ismertetik a szituációt, majd a szellemek 
kétféle cselekvési lehetőség közül választhatnak, melyek mindegyike másféle 
következménnyel jár. Általában a döntést közösen kell meghoznotok, és 
érdemes konszenzusra törekednetek. Ha ez valami miatt nem sikerül, akkor 
minden esetben az első opció az alapértelmezett, és ezt kell választani. 
 
Gyakran előfordul, hogy az egyik választási lehetőségnek van bizonyos költsége: 
rendszerint energiát kell elkölteni. A szükséges energiát közösen is összeadhatják a 
szellemek, de nem kötelező mindenkinek ugyanannyit beadnia. Sőt, az egész 
energiaköltséget egyetlen játékos is kifizetheti, ha szeretné. 
 
Ha ez a költség támogat (Aided) bizonyos elemet, az a 
következőt jelenti: 
 Egy játékos elfelejthet a kezében, a kijátszott, vagy 

eldobott kártyái között lévő egy vagy több olyan 
hatalomkártyát, amelyen szerepel a támogatott elem, 
hogy 4-4 energiával kevesebb költséget kelljen 
kifizetnie minden elfelejtett kártya után. 

 Egy játékos eldobhat a kezéből a saját dobópaklijába 
egy vagy több olyan hatalomkártyát, amelyen szerepel 
a támogatott elem, hogy 2-2 energiával kevesebbet 
kelljen kifizetnie költségként eldobott kártyánként. 

 Egy játékos „elkölthet” egy vagy több már begyűjtött 
támogatott elemet, hogy 1-1 energiával kevesebbet 
kelljen kifizetnie minden „elköltött” elem után. 

 
Egy hatalomkártya csak az egyik alternatív költségfizetési módot biztosíthatja. Ha a játé-
kos eldob egy hatalomkártyát, azt már nem felejtheti el. Az elfelejtett hatalomkártyáról 
begyűjtött elemek elvesznek. A fenti opciók csak az eseménykártya energiaköltségének 
megfizetése esetén élnek, ilyen módokon energiajelzők nem nyerhetők. 
 
 

ÉRTELMETLEN VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK 
 

Ha a „Blitz” forgatókönyvvel játszotok, az „Outpaced” választható 
esemény biztosan irreleváns lesz, hiszen nincs lassúhatalom-fázis. Ha 
ez előfordulna, vagy egy későbbi kiegészítőben kiadott ellenség, vagy 
forgatókönyv értelmetlenné tesz egy bizonyos eseménykártyát, akkor 

egyszerűen húzzatok helyette egy újat. 
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JELZŐK 

 
 
 

Az új hatalmak és szellemek négyféle új jelzőt használnak, amik mindazon kockázatot és 
veszélyt jelképezik, amely a hódítókra les. A bestiális vadállatok, a tüskékkel teli, vagy 
valami más miatt veszélyes vadon, és a betegségek jelzői a tartományokra kerülnek, a 
különböző viszályok jelzői pedig egyes hódítófigurák alá. Nincs korlátozva, hogy egyszer-
re hány jelző lehet egy tartományban, vagy hány viszály lehet egy hódítófigura alatt. 
 
 Bestia: sérülést okoz a  
 hódítóknak, valamint Vadon: megakadályozza 
 a hatalom és esemény- a következő felfedezést, 
 kártya által megha- majd el kell távolítani. 
 tározott módon  
 félelmet is generál.  
  Viszály: blokkolja egy 
 Betegség: megakadá- adott támadó sebzését, 
 lyozza a következő amit egy tartománynak, 
 építkezést, majd el vagy dahannak okozna, 
 kell távolítani. majd el kell távolítani. 
 
BESTIA 
 

A bestiajelzők minden olyan vadállatot jelképeznek, amelyek nagy számukkal, éles 
fogaikkal, karmaikkal, esetleg agresszív viselkedésükkel veszélyeztethetik a hódítókat. (A 
dahan már tudja, hogy miként kerülje, vagy riassza el őket megfelelő módon ahhoz, 
hogy megakadályozzák a találkozások súlyosabb következményeit.) Eléggé kiszámít-
hatatlan szövetségesek, akik sokkal nagyobb eséllyel vadásznak le egy magányos 
felfedezőt, mint hogy megtámadnának egy települést. 
 
A bestiajelzőknek önmagukban nincs hatása. Sok hatalom azonban, amelyik egy 
bestiajelzőt tesz valamelyik tartományra, rendelkezik valamilyen másodlagos hatással, 
amely csak olyan tartományokban működik, ahol már van bestiajelző. Az esemény-
kártyák nagyjából felének is van bestia-eseménye. 
 
VADON 
 

A vadonjelzők olyan tartományokba kerülnek, amelyek valamilyen természeti veszélyt 
jelentenek a felfedezők számára - olyan növényeket, amik ehetőnek néznek ki, de 
valójában mérgezőek, nehezen megtalálható ivóvízlelőhely, különösen veszélyes ösvény, 
stb. Ellenben, ha egy adott veszélyt sikerül felderíteni, és túlélni (mindig van pár túlélője 
egy expedíciónak), a következő felfedezők már könnyen elkerülik azt. 
 
Ha a hódítók fel akarnának fedezni egy olyan tartományt, ahol van egy vadonjelző, el 
kell távolítani a jelzőt, és a felfedezés egyelőre elmarad ebben a tartományban. 
 
BETEGSÉG 
 

A betegségjelzők a különböző fertőzéseket és leromlott egészségi állapotot jelképezik. 
Csökkentik a lakosság számát, néha közvetlenül, de inkább csak megakadályozva a 
növekedést. Egy betegség veszélyes lehet a dahanra is, nem olyan pusztító módon, mint 
a hódítókra (az erős szervezetüknek és a szellemekkel való kapcsolatuknak hála), de a 
betegség-események közül néhány nekik is árt. 
 
Ha a hódítók építkezni akarnának egy olyan tartományban, ahol van egy betegségjelző, 
el kell távolítani a jelzőt, és az építkezés egyelőre elmarad ebben a tartományban. 
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VISZÁLY 
 

A viszályjelzők a hódítók közti belső zűrzavart és viszályt jelképezik. Ezekben 
a féktelen és zajos szituációkban könnyen elhanyagolják a szántóföldjeiket, az 
érintett gazdaságok nem növekednek tovább, és a dahanok elleni agresszió is 
szervezetlen és alacsony hatásfokú marad. 
 
A másik három jelzőtől eltérő módon a viszályjelző egy adott hódítóhoz kerül, 
nem pedig egy tartományra. Ha egy adott tartományra kell elhelyezni egy új 
viszályjelzőt, akkor ki kell választani, hogy az adott tartományban tartózkodó 
melyik hódítóhoz kerüljön, és félig ezen hódítófigura alá kell a jelzőt 
csúsztatni. Ha az adott tartományban egyáltalán nincs hódító, nem tehető le 
viszályjelző. 
 
Ha egy bármennyi viszályjelzővel rendelkező hódító sérülést okozna egy 
tartománynak, vagy a dahannak, pontosan 0 sérülést fog okozni (a jelző 
blokkolja a sérülést). Ezután el kell távolítani a figura alól egy viszályjelzőt. A 
viszályjelző felhasználása minden esetben kötelező, még akkor is, ha amúgy 
egy meglévő védelem, vagy egyéb hatás amúgy is nullára csökkentené a 
hódító által okozott sérülést. Ha egy hódító több dolognak is sérülést okozna 
(például egy pusztításakció során), akkor mindegyiknek nulla sérülést fog 
okozni. Ha egy hódító más hódítóknak okozna sérülést, akkor a viszály-
jelzőnek nincs hatása, és nem is kell eldobni a hódítófigura alól. 
 
Ne feledjétek, hogy ha egy védelem, vagy egy viszályjelző nullára is csökkenti 
a hódító által okozott sérülést, attól még a dahan visszatámad! 
 
Ha egy viszályjelzővel rendelkező hódító mozog, a viszályjelző vele együtt 
mozog. Ha egy viszályjelzővel rendelkező hódító megsemmisítésre, vagy 
eltávolításra kerül, a viszályjelző visszakerül a közös készletbe. Ha egy másik 
hódítóval kerül kicserélésre, a viszályjelző ehhez az új hódítóhoz kerül, ám ha 
valami másra lesz kicserélve (például egy bestiajelzőre, vagy egy dahanra), a 
viszályjelző szintén visszakerül a közös készletbe. 
 
Lásd a következő két oldal példáit a jelzők használatára! 

 
 

A VISZÁLYJELZŐ IDŐZÍTÉSE 
 

Egy viszályjelző hatását minden más módosító után kell alkalmazni 
az adott hódító támadásakor. Azonban az olyan hatások, amik 
megváltoztatják egy egész tartományban a sérüléseket (például 
védelem, és egyes események), később alkalmazandók, miután 
összeadtátok a hódítók által okozott - esetleg viszályjelző által is 
módosított - sérüléseket. A viszályjelzőt el kell távolítani, ha a hódító 
támadott (például egy pusztításakció során), miután megpróbált a 
dahannak sérülést okozni, de még a dahan ellentámadás előtt. Ez 
akkor lehet fontos, ha a „-1 életpont minden viszályjelző után” 
félelemkártya hatása is érvényesül. 
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JELZŐK 

 
 
 
 
 
 

PÉLDA BESTIAJELZŐK HASZNÁLATÁRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fenti példában az eseménykártya „Beast Attack” bestia-eseménye kerül épp végrehajtásra, ami szerint 
minden bestiajelző 2-2 sérülést okoz (mivel nincs külön más jelezve) a hódítóknak, majd el kell távolítani 
minden olyan bestiajelzőt, ami megsemmisített egy falut, vagy várost. 
 

A) Ebben a tartományban 1 bestiajelző és 1 dahan van. Mivel itt nincs hódító, így itt semmi sem történik. 
 

B) Ebben a tartományban 1 bestiajelző, 1 felfedező és 1 falu van. A játékosok úgy döntenek, hogy a 2 
sérüléssel elpusztítják a felfedezőt, és a falunak 1 sérülést okoznak. Választhatták volna azt is, hogy a 
falu sérüljön kettőt, és akkor azt kellett volna eltávolítani (a felfedező ekkor megmaradt volna), de 
ekkor ezután el kellett volna távolítani a bestiajelzőt is. 

 

C) Ebben a tartományban 2 bestiajelző van és az egyetlen hódító egy város. Mindkét jelző 2-2 sérülést 
okoz a városnak, amiből csak 3-ra van szükség arra, hogy megsemmisüljön. Ezután a 3. sérülést okozó  
bestiajelzőt (amelyik effektíve megsemmisítette a várost) el kell távolítani. 

 
 

PÉLDA BETEGSÉGJELZŐK HASZNÁLATÁRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti példában a hódítók épp az építkezés akciójukat hajtják végre, minden érintett hegy tartományban. 
Ha egy betegségjelzővel rendelkező tartományban kerülne sor építkezésre, akkor az akció ott elmarad, és 
el kell távolítani egy betegségjelzőt onnan. 
 

A) Ebben a tartományban több falu van, mint város, nincs benne betegségjelző, így ide egy új város épül. 
 

B) Ebben a tartományban 2 felfedező van, így ide egy falu épülne, de ezt a betegség megakadályozza. Itt 
tehát nem épül semmi, majd az egyik betegségjelzőt el kell távolítani. 

 

C) Ebben a tartományban ugyanannyi falu van, mint város, így ide is egy falu épülne, de ezt is 
megakadályozza a betegség, tehát itt sem épül semmi, majd ezt a betegségjelzőt is el kell távolítani. 

 

D) Ebben a tartományban nincs egy hódító sem, így eleve nem épülne ide semmi. A betegségjelző ott 
marad a tartományban. 
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PÉLDA VADONJELZŐK HASZNÁLATÁRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti példában a hódítók épp a felfedezés akciójukat hajtják végre, minden érintett 
dzsungel tartományban. Ha egy vadonjelzővel rendelkező tartományban kerülne sor 
felfedezésre, akkor az akció ott elmarad, és el kell távolítani egy vadonjelzőt onnan. 
 

A) Ebben a tartományban már van egy falu, nincs benne vadonjelző, így ide egy új felfedező 
kerül. 

 

B) Sem ebben, sem a szomszédos tartományokban nincs egy hódító sem, így ezt eleve nem 
fedeznék fel. A vadonjelző ott marad a tartományban. 

 

C) Ebbe a tartományba egy új felfedező kerülne a szomszédos települések miatt, de ezt a 
vadon megakadályozza. Ide tehát nem kerül semmi, majd a vadonjelzőt el kell távolítani. 

 

D) Ez a tartomány szomszédos egy óceánnal, nincs benne vadonjelző, így ide egy új felfedező 
kerül. 

 
PÉLDA VISZÁLYJELZŐ HASZNÁLATÁRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lápos területek pusztítása. 1. lépés 2. lépés 
 

A fenti példában a hódítók épp a pusztítás akciójukat hajtják végre, az egyik érintett láp tartományban. A 
város alatt egy viszályjelző van, így 0 sérülést fog okozni. 
 

1. lépés: A felfedező 1 sérülést okoz, a város pedig nullát. Az 1 sérülés kevés ahhoz, hogy a tartományba 
egy rontásjelző kerüljön. Ezután az 1 sérülés miatt az egyik dahant az oldalára kell fektetni, majd el kell 
távolítani a város alól a viszályjelzőt. 
 

2. lépés: A sérült és az ép dahan 2-2 (összesen 4) sérülést okoz, amikor visszatámadnak. Ez pont elég a 
felfedező és a város elpusztításához is. A város elpusztítása 2 félelmet generál. 
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SZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

 
 
 

 HÓDÍTÓAKCIÓK 

 
TÖBB-, VAGY HIÁNYZÓ HÓDÍTÓKÁRTYA 
 

Néhány félelem- és eseménykártya megváltoztathatja a hódítókártyák megszokott 
előrehaladását a különböző akciómezők között. Így előfordulhat olyan eset, hogy egy 
akciómezőn több hódítókártya is lesz egyszerre, vagy épp ellenkezőleg, egy sem. 
 
Ha nincs egy adott akciómezőn hódítókártya, akkor az a hódítóakció egyszerűen 
kimarad az adott fordulóban, mint például a legelső forduló pusztítás akciója. 
 
Ha egy akciómezőn több hódítókártya is van egyszerre, akkor az adott akciót többször 
kell egymás után végrehajtani, egyszer-egyszer minden ott lévő kártya szerint. Ha a 
sorrend fontos (például: Anglia 2-es szintű többszörös építkezés képessége esetén), 
elsőnek a legalsó hódítókártyát kell végrehajtani, és így haladva a kupacban egyre 
feljebb. Ha több kártya kerül felcsapásra a felfedezés akciómezőre, akkor teljesen végre 
kell hajtani az első kártya felfedezés akcióit (beleértve az esetleges zászlószimbólum 
hatását is), mielőtt a következőt végrehajtanátok. 
 
A hódítókártyák előrehaladásakor az egymáson lévő kártyák együtt fognak előre 
mozogni (lásd alább). Tehát, ha például 2 hódítókártya van az építkezés akciómezőn 
ebben a fordulóban, akkor a következőben 2 pusztítás akció lesz. 
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„NORMÁL” ÉS „EXTRA” HÓDÍTÓAKCIÓK 
 

Néhány félelem- és eseménykártya egy „normál” hódítóakcióra utal (például: 
„ugorj a normál építés akcióra”). A „normál” kifejezés ez esetben azt jelenti, 
hogy „az adott akciót a 3 akciómező egyikén lévő hódítókártya váltotta ki”, 
még ha egy akciómezőn történetesen épp több hódítókártya is van. 
 
Ebből következik, hogy bármilyen más játékmechanizmus (eseménykártya, 
félelemhatás, szellemhatalom, ellenség-, vagy forgatókönyvkártya hatás) által 
kiváltott hódítóakciót „extra” hódítóakciónak nevezzük. 
 
EGY TARTOMÁNY EGYMÁS UTÁN TÖBBSZÖRI SÉRÜLÉSE 
 

Ha több hódítókártya van a pusztítás akciómezőn, akkor a hódítók egymás 
után több rontást is okozhatnak egy tartománynak. Fontos megjegyzések: 
 A védelem hatalmak minden alkalommal hatnak, amikor a hódítók sérülést 

okoznának egy tartománynak. 
 Minden alkalommal külön-külön kell nézni, hogy egy tartományt ér-e 

rontás, és nem kell összeadni a több pusztítás akció által okozott sérülé-
seket. Minden különálló pusztítás során csak egy rontás helyezhető el, ha 
ez a különálló akció elegendő sérülést okoz a tartománynak. 

 Egy fordulóban több rontás is kerülhet így egy tartományra (természetesen 
az a szabályok szerint terjedni fog). 

 
 RONTÁS 

 

Ezen kiegészítő 2 hatalomkártyája is képes mozgatni a rontásjelzőket egyik 
helyről a másikra. A rontásjelző mozgatása nem pusztítja el a jelenlétjelzőket, 
illetve nem okoz terjedést. 
 

 SZELLEMEK 

 
DUPLA NÖVEKEDÉS 
 

A „Growt (Pick Two)” szöveggel megjelölt szellemek a növekedésfázisban 
egymás után kétszer is választhatnak maguknak valamilyen növekedési 
lehetőséget. Ugyanazt a lehetőséget azonban nem választhatják kétszer egy 
fordulón belül. 
 
NÖVEKEDÉS ENERGIÁÉRT CSERÉBE 
 

Ezen kiegészítőhöz adott mindkét új szellem rendelkezik olyan növekedési 
lehetőséggel, amelynek energiaköltsége van (Cost). Ha a szellem nem 
rendelkezik a szükséges energiával, akkor nem választhatja ezt a lehetőséget. 
Mivel mindkét szellem dupla növekedéssel rendelkezik, így elsőként 
választhatják azt a növekedési lehetőségüket, hogy energiára tegyenek szert, 
amivel ki tudják már fizetni a második lehetőség energiaköltségét, ha akarják. 
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SZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

 
 
 HATALOMKÁRTYÁK 

 

Ha a gyorshatalom-fázis során egy játékos további lassúhatalom-kártyákat játszik ki, 
akkor azokat továbbra is csak a lassúhatalom-fázisban tudja majd használni. 
 
VÉLETLENSZERŰEN ELDOBANDÓ HATALOMKÁRTYÁK 
 

Több választható esemény is használja egyfajta véletlen-generátorként a hatalomkártyá-
kat. Ennek végrehajtásakor a megadott pakli tetejéről el kell dobni egy hatalomkártyát a 
megfelelő dobópakliba (ha szükséges előtte össze kell keverni az adott pakli dobott 
lapjait egy új húzópaklivá), majd ellenőrizni kell az eldobott kártya megadott 
jellegzetességét (energiaköltség, gyors-, vagy lassú hatalom-e - ez utóbbi esetben 
figyelmen kívül kell hagyni minden olyan elemi küszöböt, ami esetleg felgyorsíthatja).  
 
Ha az „Elemental Boon” kerül eldobásra (amely választható elemeket ad), szabadon 
kiválasztható, hogy rendelkezzen-e az adott elemmel. 
 

 ÉLETPONT ÉS SÉRÜLÉS 

 
A DAHAN SÉRÜLÉSE 
 

Amikor egy szellemhatalom sérülést okoz a dahannak, kiválaszthatjátok, hogy a bizonyos 
mennyiségű sérülés miként oszoljon el az adott tartományban lévő dahanok közt 
(akárcsak a hódítók esetén). Ha egy esemény, vagy a hódítók okoznak sérülést a 
dahannak, akkor a lehető leghatékonyabban kell megsemmisíteni őket. Ez utóbbi 
esetben nem választható az, hogy inkább több dahan sérüljön egyet-egyet, hogy ne 
semmisüljenek meg. 
 
ÉLETPONT VÁLTOZÁS 
 

Néhány hatás növelheti, vagy csökkentheti az egyes hódítók, vagy a dahan életpontjainak 
számát. Ezek a hatások azonban soha nem csökkenthetik 1 alá azt. Ha egy hódító, vagy 
dahan legalább annyi sérülést szenved el, mint a megváltozott életpontjainak száma, 
megsemmisül. 
 
 

ÉLETPONT VÁLTOZÁS A FORDULÓ VÉGÉIG 
 

Néhány félelemkártya hatása a következő: „minden hódító életpontja 
annyiszor eggyel csökken, ahány viszályjelző van alatta”. Ez egy olyan 
általános szabályváltozás, amelyik a forduló egész hátralévő részére 

vonatkozik. Ha a forduló során egy hódító viszályjelzőt kap, vagy veszít, 
akkor a -1 életpont büntetése tovább nő, vagy csökken (a lehetséges 
határig). Hasonlóképpen, a „Tight-Knit Communities” eseménykártya 

hatására minden falu és város +1 életpontot kap az adott forduló végéig. 
Ha ekkor egy falu kicserélésre kerül egy felfedezővel, az elveszíti ezt a 

bónusz életpontot.  
 
 
SÉRÜLÉSEK MÓDOSÍTÁSA 
 

Amennyiben egyszerre érvényesül a hódítók egyedi sérülésmódosítója (például: „minden 
általuk okozott sérülés +1 sérülést okoz”), és egy egész tartományra vonatkozó módosító 
(például: védelem), akkor elsőként alkalmazd az egyéni módosítókat, majd az egész 
tartományra érvényes módosítókat. 
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 SZÓLÓMÓD 
 

Az a rontáskártya, amelyik megrontott sziget oldalára játékosonként csak 2 
rontásjelzőt kell tenni, nagyon kellemetlen lehet szólómódban. Ha véletlenül 
ezt húznád ki szóló játékban, akkor egyszerűen húzz helyette egy új 
rontáskártyát. 
 
 

 TEMATIKUS TÉRKÉPEK 
 

Ha a szigettáblák tematikus oldalával játszotok, akkor a játék előkészítése 
során helyezzetek el az egyes tartományokon minden olyan jelzőt, amelyet ott 
az adott szimbólumok jeleznek. A viszályjelzők az egyes hódítók szimbólumai 
felett láthatók, ezeket a viszályjelzőket a megfelelő hódítófigura alá kell 
betenni az előkészítés során. 
 
Ha a kiegészítővel együtt játszotok a tematikus térképen, a játék nehézségét 
csak 1 szinttel növelitek meg ezáltal (az alapjáték +3 szint növekedése helyett). 
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ELLENSÉGEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A FRANCIA KIRÁLYSÁG (ÜLTETVÉNYTELEPE) - XIV. LAJOS KIRÁLY 
 
XIV. Lajos, Európa leghosszabb ideje uralkodó királya, vasököllel kormányozza Francia-
országot, de eközben egyre több bevételre van szüksége, hogy finanszírozni tudja a 
kontinensen zajló háborúit. A közelmúltban Svédország és a Szent Római Birodalom 
ellen folytatott háború eredményeként, Fülöpöt ültette a spanyol trónra, aki Lajos 
francia hadseregére támaszkodva szövetséget kötött Skóciával is, a svédek, a 
Habsburgok és a Porosz Királyság ellenében. 
 
Mivel a saját arisztokráciája zsebéből már nem nagyon tud több pénzt kicsalogatni, és a 
francia parasztok is Európa legmagasabb adóját fizetik, így kénytelen volt a távoli 
földeken ültetvénytelepeket felállítani, hogy azok hasznát a Francia Királyság javára 
fordíthassa. 
 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 
 
 
 
 

Sok európai hatalom ültetvénytelepeit importált rabszolgákkal művelik. Ez az 
ellenség egyesíti a gyors ültetvényfejlődést (városfejlődést) a XVIII. századi 
francia határvidékek felfedezésével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha ezt az ellenfelet választjátok, a „Slave 
Rebellion” (Rabszolgalázadás) egyedi esemény-
kártyát a többi esemény közé kell keverni. 
 
Ez az ellenség különösen könnyű az olyan 
szellemek számára, amelyek jeleskednek a 
települések elpusztításában. 
 
Ez az ellenség viszont különösen nehéz azon 
szellemek számára, amelyeknek nehézséget 
okoz egy település elpusztítása, a további 
veszteségek miatt. 
 
 
 

TEMATIKUS LÁZADÁS 
 

A „Slave Rebellion” eseménykártya kicsit kiegyensúlyozottabbá teszi a 
játékot. Ha kicsit több bizonytalanságot szeretnél, akkor keverd össze 
képpel lefelé a „Slave Rebellion” eseménykártyát az eseménypakli 2 
legfelső kártyájával, majd - anélkül, hogy megnéznéd őket - tedd 
mindhárom kártyát a pakli tetejére. 
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ELLENSÉGEK ÉS FORGATÓKÖNYVEK NEHÉZSÉGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FORGATÓ- A BRANDENBURG- 

  KÖNYVEK POROSZ KIRÁLYSÁG 

 
  BLITZ 
 

 0-ÁS NEHÉZSÉG GUARD THE ISLE’S HEART 
 

 (nincs változás) SECOND WAVE (*) 
 

 1-ES NEHÉZSÉG POWERS LONG ALAPSZINT 
 

  FORGOTTEN (**) 
 

 2-ES NEHÉZSÉG WARD THE SHORES 1. SZINT 
 

 3-AS NEHÉZSÉG RITUALS OF TERROR 
 

  RITUALS OF 
  DESTROYING FLAMES  
 
 4-ES NEHÉZSÉG DAHAN INSURRECTION 2. SZINT 
 
 5-ÖS NEHÉZSÉG    
 
 6-OS NEHÉZSÉG  3. SZINT 
 
 7-ES NEHÉZSÉG  4. SZINT 
 
 8-AS NEHÉZSÉG    
 
 9-ES NEHÉZSÉG  5. SZINT 
 
 10-ES NEHÉZSÉG  6. SZINT 
 
 

Ha tematikus térképet használtok, növeljétek meg a játék várható nehézségét 1 szinttel. 
 
Kérjük vegyétek figyelembe azt is, hogy a fenti nehézségiszint-táblázat csak egy durva 
útmutatóként szolgál: egyes szellemek számára jobbak, vagy épp ellenkezőleg, 
rosszabbak lehetnek bizonyos ellenségek és forgatókönyvek, illetve ezek kombinációi. 
 
 
 
 
 
 
(*) +/- 1 attól függően, hogy az előző játék hogy sikerült. Azonban ez a forgatókönyv 
arra is tartalmaz utasítást, hogy növeld meg az ellenség szintjét, ha túl jól sikerült az 
előző játékotok. 
 

(**) Ebben a forgatókönyvben egy kincskeresés teszi lendületesebbé a játékot. A 
nyeremény +1 szinttel növeli meg a fenyegetést, de lehet sokkal keményebb, vagy 
nehezebb is, attól függően, hogy ki találja meg. 
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 AZ ANGOL A SVÉD A FRANCIA 
 KIRÁLYSÁG KIRÁLYSÁG KIRÁLYSÁG 
 
 
 
 
 
 
 ALAPSZINT ALAPSZINT 
 
  1. SZINT ALAPSZINT 
 
 
 1. SZINT 2. SZINT 1. SZINT 
 
 
 2. SZINT 
 
  3. SZINT 2. SZINT 
 
 3. SZINT 4. SZINT 
 
 4. SZINT 5. SZINT 3. SZINT 
 
  6. SZINT 4. SZINT 
 
 5. SZINT  5. SZINT 
 
 6. SZINT  6. SZINT 
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REFERENCIÁK 

 
 
 

SZÓSZEDET / INDEX 
 

Bestiajelző: Veszélyes vadállatok. Sérülést okozhat a hódítóknak. Ha egy bestiajelző 
megsemmisít egy települést, el kell távolítani. (10) 
 

Betegségjelző: Fertőzés és járvány. Megakadályozza a következő építkezés akciót a 
tartományban, majd el kell a jelzőt távolítani. (10) 
 

Dahan-esemény: Az eseménykártya azon része, ahol a dahan hajt végre akciót. (8) 
 

Esemény: Egy előre nem látható történés, amit a félelemkártya felcsapása előtt kell 
elvégezni a hódítófázisban. (8) 
 

Extra hódítóakció: Nem valamelyik akciómezőn lévő hódítókártya miatt bekövetkező 
akció. Az eseménykártya, félelemhatás, szellemhatalom, ellenség-, vagy forgatókönyv-
kártya hatások számítanak ide. (15) 
 

Aktuális fázis: Lásd: invázió aktuális fázisa. 
 

Hódítóakció: A hódítók által végrehajtott 3 rossz dolog egyike (pusztítás, építkezés, vagy 
felfedezés). Általában a hódítótábla akciómezőin lévő hódítókártyák miatt következik be 
(normál hódítóakciók), de lehet egy ellenségkártya hatása is. Az eseménykártya, 
félelemhatás, szellemhatalom, stb. hatások extra akcióknak számítanak. (14) 
 

Invázió aktuális fázisa: I, II, vagy III - a hódítópakli tetejére felcsapott hódítókártya 
típusa mutatja meg. Kivétel: Brandenburg-Porosz Királyság ellenség esetén, és legalább 
2-es nehézségi szinten, a III-as típusú kártyákat II-es típusúként kell kezelni. (8) 
 

Jelző-esemény: Az eseménykártya azon része, amelyik egy bestia-, betegség-, vagy 
viszályjelzőre vonatkozik. (8) 
 

Normál hódítóakció: Valamelyik akciómezőn lévő hódítókártya miatt bekövetkező akció. 
Az eseménykártya, félelemhatás, szellemhatalom, stb. hatások nem számítanak ide. (15)  
 

Támogat (elemet): A választható esemény energiaköltsége 1-gyel csökken egy támogatott 
elem „elköltése”, 2-vel egy támogatott elemmel rendelkező hatalomkártya kézből való 
eldobása, illetve 4-gyel egy támogatott elemmel rendelkező hatalomkártya elfelejtése 
miatt. (9) 
 

Vadonjelző: Veszélyes természet. Megakadályozza a következő felfedezés akciót a 
tartományban, majd el kell a jelzőt távolítani. (10) 
 

Választható esemény: A szellemek közösen választanak a több lehetőség közül. Ha nem 
értenek egyet, az első lehetőség az alapértelmezett. (9) 
 

Viszályjelző: Belső zűrzavar, viszály. A többi jelzővel ellentétben egy adott hódítófigura 
alá kell elhelyezni, és nem egy tartományra. Ha egy viszályjelzős hódító sérülést okozna 
a tartománynak, vagy a dahannak, e sérülés blokkolásra kerül, majd a jelzőt el kell 
távolítani. (11) 
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JELZŐK 
 

Bestia: sérülést okoz a 
hódítóknak, valamint a 
hatalom és esemény-
kártya által meghatáro-
zott módon félelmet is 
generál. 
 
Vadon: megakadályozza 
a következő felfedezést, 
majd el kell távolítani. 
 
Betegség: megakadá-
lyozza a következő 
építkezést, majd el kell 
távolítani.  
 
Viszály: blokkolja egy 
adott támadó sebzését, 
amit egy tartománynak, 
vagy dahannak okozna, 
majd el kell távolítani. 
 

A játék előkészítése során tegyél 1-1 
betegség- és bestiajelzőt minden 
szigettáblára. A bestiajelző minden 
esetben abba a legkisebb sorszámú 
tartományba kerül, amin nincs más 
szimbólum, a betegségjelző pedig a #2 
tartományba (a város mellé). 

FORDULÓ MÓDOSÍTOTT 

MENETE 
(minden játékos egyszerre) 

 
szellemfázis 
 növekedés 
 energiagyűjtés 
 hatalomkártyák kijátszása és 

kifizetése 
 
gyorshatalom-fázis (kártyák és 
veleszületett hatalmak) 
 
hódítófázis 
 a sziget megrontása 
 események 
 félelem 
 pusztítás (kivéve viszály) 
 építkezés (kivéve betegség) 
 felfedezés (kivéve vadon) 
 hódítókártyák előrehaladása 
 
lassúhatalom-fázis (kártyák és 
veleszületett hatalmak) 
 
fordulóvége-fázis 
 dobás 
 sérülések és elemek törlése 
 
 
 

 
 

 

TÁMOGATÁS 
 

Ha egy választható esemény költsége támogat (Aided) bizonyos elemet, az a 
következőt jelenti: 
 

 Egy játékos elfelejthet a kezében, a kijátszott, vagy eldobott kártyái között 
lévő egy vagy több olyan hatalomkártyát, amelyen szerepel a támogatott elem, 
hogy 4-4 energiával kevesebb költséget kelljen kifizetnie minden elfelejtett 
kártya után. 

 Egy játékos eldobhat a kezéből a saját dobópaklijába egy vagy több olyan 
hatalomkártyát, amelyen szerepel a támogatott elem, hogy 2-2 energiával 
kevesebbet kelljen kifizetnie költségként eldobott kártyánként. 

 Egy játékos „elkölthet” egy vagy több már begyűjtött támogatott elemet, hogy 
1-1 energiával kevesebbet kelljen kifizetnie minden „elköltött” elem után. 

 
 
 
 

Olvasd be a QR-kódot, vagy látogass el a FAQ 
elolvasása érdekében az alábbi oldalra: 
http://is.gd/sifaq 
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