
VEDD KEZEDBE A SORSOD
MINI-KIEGÉSZÍTŐ

A Vedd kezedbe a sorsod mini-kiegészítő történelmi 
nemzeteket mutat be az Endeavor játékon keresztül. A 
nemzetek minden játékos számára asszimetrikus 
kiindulópozíciót biztosítanak, egyedi sorrendben lévő 
képességeket vonultatnak fel és esélyt adnak egy emlékmű 
felállítására. Valamint a kiegészítő tartalmazza a sorskártyákat 
is, amikkel - és okos játékkal - irányítani tudod stratégiádat, 
hogy elnyerd az általuk biztosított óriási bónuszpontokat... elég 
merész vagy ahhoz, hogy kezedbe vedd a sorsod?

A Vedd kezedbe a sorsod remekül működik akár az 
alapjátékkal, akár A terjeszkedés kora kiegészítővel. A 
játékosoknak ismerniük kell néhány fogalmat, amik           A 
terjeszkedés korában kerültek bevezetésre, úgymint a 
mozgósítás és a megerősítés.

TARTOZÉKOK
6 nemzetlapka                6 sorskártya              5 emlékműjelző



ELŐKÉSZÍTÉS
Miután előkészítettétek a hagyományos játékot:
1. Helyezzetek el néhány véletlenszerűen kiválasztott 
sorskártyát (a játékosok számától eggyel többet) képpel felfelé a 
tábla közelében.
2. Minden játékos megkapja a saját színéhez tartozó 
emlékműjelzőt.
3. Miután meghatároztátok a kezdőjátékost, a játékosok 
sorrendjéhez képest visszafelé haladva, mindenki válasszon 
egy nemzetlapkát. Véletlenszerűen ki is oszthatjátok ezeket, ha 
az szimpatikusabb.
4. A nemzetlapka hátulján található az egyedi kezdőfelállítás. 
Kövessétek az utasításokat, majd helyezzétek le a 
nemzetlapkátokat képpel felfelé a birodalomlapotok mellé. 
Rakjatok a nemzetlapkátokon lévő mindkét kör alakú helyre 
1-1 korongot a készletetekből, és a emlékműjelzőtöket a 
téglalapra.

Kezdőfelállítás hátul. Korongok és 
emlékműjelző elől.



NEMZETED KÉPESSÉGÉNEK HASZNÁLATA
Nemzeteiteknek egyedi képességei vannak. Amiket csak 
sorrendben, felülről lefelé haladva aktiválhattok, betartva a 
következő korlátozásokat:
• A felső képesség onnantól aktiválható, amint van legalább         
2 épületed a tengerpartodon; tehát már az első körben.
• A középső és az alsó képesség onnantól aktiválható, amint van 
legalább 3 épületed a tengerpartodon; tehát csak a második körtől 
kezdve.
• Hacsak másként nem lett feltüntetve, minden képességnél be 
kell tartani a játékszabályokat. Például, ha egy képesség lehetővé 
tenné, hogy egy elfoglalás akciót végezz egy régióban, de a régió 
még nem lett megnyitva, nem indíthatod el vagy hajthatod végre 
a képességet. Néhány képesség jelzi (egy   ikonnal), ha 
végrehajthatsz egy egyébként tiltott akciót egy lezárt régióban.

Megteheted 
még egy lezárt 
régióban is

Felső képesség

Középső képesség

Alsó képesség



Minden nemzet felső képessége mutatja azt a szimbólumot, 
amitől a képesség elindul. Elindíthatod a képességet egy épület 
aktiválásával vagy egy megfelelő szimbólumos akciójelzővel. 
Amikor így teszel, ne hajtsd végre az ahhoz a szimbólumhoz 
egyébként tartozó akciót, hanem a képességet hajtsd végre a 
megjelenített módon, a körön lévő korongot használva a 
képesség végrehajtásához.
Amikor a korongot elmozgatod, hogy végrehajtsd a képességet, 
egy tulajdonságszimbólum lesz látható. Növeld meg a megfelelő 
sávon a tulajdonságot.

Elindító 
akció

A koronggal 
végrehajtott 

képesség
Feltárt 

tulajdonság-
szimbólum

Példa: Elindítod a felső képességedet egy kolonizálás akcióval. 
Eltávolítod a korongot és felhasználod azt a jelzés szerint bárhol 
(Európán kívül) egy elfoglalás vagy hajózás akcióval. Egy  
iparszimbólumot társz fel, ezért az iparsávod értéke 1-el nő.

A nemzetek képességének részleges jegyzéke

Mozgasd a korongodat 
a kikötődbe

Támadj meg egy flottát

Mozgass egy korongot 
egy nyílt tengeri zónába 

(még ha zárva is van)

Hajózz egy nyílt tengeri 
zónába (megnyitott 
régiónak kell lennie)

Hajózz 
Európán kívül 

bárhová

Hajózz a Karib-
térségbe

Mozgass egy korongot a Távol-
Kelet nyílt tengeri zónájába 

(még ha zárva is van)



Minden nemzet középső képessége a mozgósítás. Ez azt 
jelenti, hogy ugyanúgy aktiválhatod ezt is, mint bármelyik 
másik mozgósítást, követve a mozgósítás szokásos szabályait.
• Nem csatolhatsz semmilyen mozgósítást, ezt is beleértve, a 
nemzetlapkád felső képességéhez.
Használd a középső képesség kör alakú helyén lévő korongot a 
feltüntetett mozgósítás végrehajtásához. (Ha ez egy támadás, 
akkor el kell költened egy veszteséget is a kikötődből.)
Amikor a korongot elmozgatod a mozgósítás elvégzéséhez, egy 
tulajdonságszimbólum lesz látható. Növeld meg a megfelelő 
sávon a tulajdonságot.

Mozgósítás 
szimbólum

A koronggal 
végrehajtott 
képesség

Feltárt 
tulajdonság-
szimbólum

Példa: Elindítod a középső, mozgósítás képességedet, amit egy 
normál akcióhoz csatoltál. Használd a korongodat akár egy 
elfoglalás akcióra Észak-Amerikában, akár egy hajózás akcióra a 
Karib-térségbe. Egy vagyonszimbólumot társz fel, ezért a 
vagyonsávod értéke 1-el nő.



Minden nemzet alsó képessége egy emlékmű állítása. Ahhoz, 
hogy ezt elindítsd, aktiválj egy elfoglalás szimbólumos 
épületet vagy akciójelzőt, majd ne hajtsd végre a megszokott 
elfoglalás akciót. Helyette, ezt a két lépést hajtsd végre:
1. Rakd az emlékműved az egyik általad ellenőrzött városban 
lévő korongod tetejére (bárhol a térképen).

Az emlékműved 1 extra jelenlétnek számít abban a 
régióban, és azt a várost a játék hátralévő részében 
már nem lehet megtámadni sem.

2. Fordítsd meg a nemzetlapkádat. Elveszíted a két 
tulajdonságszimbólumot, amiket a korongok elmozgatásakor 
kaptál - ennek megfelelően csökkentsd a sávokat. Most hogy a 
nemzetlapkád megfordult, jogot szereztél egy sorskártya 
megragadására (lásd: A sorsod kézbevétele).

Elfoglalás 
szimbólum

Állítsd fel az 
emlékműved 
és fordítsd át 
a lapkád

Példa: Elindítod az alsó képességedet egy elfoglalás akcióval. 
Rárakod az emlékműved egy általad ellenőrzött városra bárhol 
a térképen, majd átfordítod a nemzetlapkádat, elveszítve az 
ott lévő ipar- és vagyonszimbólumokat, amit korrigálsz a 
sávjaidon is. (Az emlékműek állítása költséges!) Figyelmen 
kívül hagyod a hátoldalon lévő felállítási információt, mivel 
erre a lapkára egy sorskártyát fogsz helyezni, már ha sikerül 
megszerezned egyet!



A SORSOD KÉZBEVÉTELE
Minden sorskártya mutatja, mennyi jelenlétednek kell lennie egy 
bizonyos területen annak érdekében, hogy megszerezd azt. Ne 
feledd el, hogy az emlékműved 1 jelenlétnek számít.
Ha megvan a szükséges jelenlét, aktiválhatsz egy gyarmatosítás 
akciót (egy épülettel vagy akciójelzővel), hogy kézbe vedd a 
sorsodat. Vedd el a sorskártyát és képpel felfelé tedd a 
nemzetlapkádra. A játék során csak 1 sorskártyát igényelhetsz.
Minden sorskártya olyan tulajdonság-/dicsőségelőnyöket mutat, 
amiket általában szoktál szerezni, valamint egy pontozási 
lehetőséget amiből előnyt kovácsolhatsz stratégiád bölcs 
irányításával. Szerencsével és ügyességgel kezedbe veheted a 
sorsod, ahogyan azt birodalmad megérdemli!

Szükséges jelenlét és 
gyarmatosításszimbólum

Megszerzett tulajdonságnövekedés

Játékvégi pontozás

Példa: A Master the Seven Seas (A Hét-tenger ura) sorskártya 
megköveteli, hogy legyen 4 jelenléted Indiában és 4 jelenléted Dél-
Amerikában ahhoz, hogy elvehesd. Ha megszerzed ezt a sorsot, 
azonnal kapni fogsz 3 kultúrát, illetve a játék végén 2 dicsőséget 
szerzel minden olyan régió után, ahol van jelenléted, de nincsenek 
városaid.



PONTOZÁS

ZÁSZLÓK

Számítsátok ki a pontszámokat a szokott módon, de először - 
minden más pont előtt, beleértve a hangsúlylapkát is - a 
sorskártyákat pontozzátok le.

A játék időszaka sok évszázadot ölel fel; nincsenek olyan zászlók, 
amiket a nemzetekhez az egész időszak alatt egyedüliként 
társíthatnánk. Felkutattuk és kiválasztottuk a szerintünk érdekes 
vagy fontos zászlókat.
• A Holland Köztársaság: A hercegek zászlaja (1572~1795)
• A Spanyol Királyság: Burgundia keresztje (1506~1701)
• A Francia Királyság: A francia királyság zászlaja (1365~1792)
• Portugália: IV. János király zászlaja (1640~1667)
• Nagy-Britannia: Az Union Jack (1606~1801)
• Az Oszmán Birodalom: Az oszmán tengeri zászló (1793~1844)

A SORSOK PONTOSÍTÁSA
• A fok megkerülése (Round the Cape): Ha van legalább 2 városod 
Afrikában, 1 dicsőséget szerzel minden távol-keleti jelenléted után
• A Nagy Armada megalapítása (Form the Great Armada): 
Szerzel 1 dicsőséget elfoglalt flottnként és 1 dicsőséget az elfoglalt nyílt 
tengeri zónákért.
• A forradalom vezetése (Lead the Revolution): Szerzel 1 
dicsőséget az épületeiden lévő mindegyik támadás és megerősítés 
szimbólum után.
• A Kelet megnyitása (Unlock the East): Szerzel 1 dicsőséget a 
nálad lévő indai és távol-keleti kártyák után.
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