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A Gyíkok Szektája 
 

 
A Szekta tanai szóbeszédként terjednek szájról szájra, így folyamatosan újabb és újabb titkos gyülekezetek 
jelennek meg Erdőség szerte. Azon tisztásokon, melyeket a Szekta ural, kerteket építenek, amik teljesen 

radikalizálják az ott élő állatokat. Mialatt más frakcióknak kártyákat kell elkölteniük a céljaik eléréséhez, 
addig a Szekta elsősorban a lapjai felfedésével teszi ezt, miközben híveket igyekszik toborozni, minél 

ideálisabb elosztásban. Ezeket a lapokat nem kell eldobnia (kivéve pontszerzésnél), hanem az este folyamán 
a Szekta visszaveszi azokat a kezébe. Azonban ez a kifinomultabb módszer a mozgást és a harcot valamivel 
nehezebbé teszi, és emiatt ezeket az akciókat csak a szekta legfanatikusabb tagjai tudják végrehajtani - az 
oltárszolgák. 
 

A Gyíkok Szektájának kertjei zarándokokat vonzanak a tisztásokhoz, így a Szekta már amiatt is 
képes egy tisztást uralni, ha csupán egy kertje áll ott. Ez a speciális képesség még a madarak 
Erdő Urai képességét is felülírja. 
 

Ha a Szekta is játszik, az összes játékos elköltött és eldobott lapjai a dobópakli helyett a Szekta 
frakciótáblájának kijelölt mezőjén gyűjtött ELVESZETT LELKEK pakliba kerülnek. A szekta 
körének kezdetén az aktuális KITASZÍTOTT népet (egér, nyúl, vagy róka) az elveszett lelkek 
leggyakoribb színe határozza meg, és ebben a körében ennek a színnek a tisztásain tud majd a 
Szekta összeesküvéseket végrehajtani az oltárszolgái segítségével. Oltárszolgákat a bosszújuk 
által is szerezhet a Szekta: minden alkalommal, amikor harc közben védekeznek, és leveszik egy 
harcosukat, azt a harcost a frakciótáblájuk Oltárszolgák mezőjére tehetik. 

 
Pirkadat 
 

Nézd át az elveszett lelkek paklijában lévő kártyákat, figyelmen kívül hagyva a madárkártyákat. 
Ha valamelyik színből több van, mint a többiből, akkor az lesz a kitaszítottak színe - helyezd a 
kitaszított-jelző az új színhez. Ha az előző körödben is ez volt a kitaszított szín, akkor az 
GYŰLÖLT KITASZÍTOTTÁ VÁLIK - fordítsd át a kitaszított-jelzőt a másik oldalára. 
 

Ezután tedd az elveszett lelkek pakli összes kártyáját a dobópakliba. 
 

Végül pedig OLTÁRSZOLGÁKAT költhetsz el (az Oltárszolgák mezőjén lévő harcosokat), 
hogy összeesküvéseket hajthass végre. Ha a kitaszított szín egyben gyűlölt is, akkor minden 
összeesküvés eggyel kevesebb oltárszolgába kerül. 
 

» Hadjárat: Költs el 2 oltárszolgát, hogy harcot indíts egy kitaszított tisztáson, VAGY egy 
kitaszított tisztásról elmozogj, és utána még harcolhass a céltisztáson, ha akarsz. 

 

» Áttérítés: Költs el 2 oltárszolgát, hogy levegyél egy ellen-
séges harcost egy kitaszított tisztásról, és egy sajátot tehess a 
helyére. 

 

» Felszentelés: Költs el 3 oltárszolgát, hogy levegyél egy ellen-
séges épületet egy kitaszított tisztásról, és egy kertet tehess a 
helyére. 

 

Játékelemek kicserélése: A helyhi-
ány miatt a Gyíkok frakciótábláján 
néha a „lecserél” kifejezést használ-
juk. Ezalatt azt kell érteni, hogy egy 
játéktartozékot leveszel, majd egy 
másikat teszel a helyére, ami lehe-
tővé teszi más speciális képességek 
használatát. 



 
 
 
 

Példa az oltárszolgákra 
 
A pirkadat kezdetén a szektának 
négy oltárszolgája van.  
A kitaszított nép: a nyúl. 
 
 
 
Először elkölt 2 oltárszolgát, hogy áttérítse 
az Őrgrófság nyúltisztáson lévő katonáját. 
A katonát leveszi, és egy saját katonáját 
teszi a helyére. 

 
Másodikként pedig elkölt még 2 

oltárszolgát, hogy hadjáratot indítson 
 a nyúltisztáson lévő harcosával. 

Úgy dönt a szekta, hogy a 
szomszédos rókatisztásra 

 mozgatja a harcosát, 
majd megtámadja az 
 Őrgrófság harcosát. 

 

 
Nappal 
 

Fedj fel tetszőleges számú kártyát a kezedből, és hajts végre 1-1 
tetszőleges szertartást minden felfedett kártyád után az alábbi-
akban leírtak szerint. A felfedett kártyákat semmilyen más célra 
nem használhatod a nappal fázisban. 
 

» Építés: Fedj fel 1 kártyát, hogy egy, a színéhez tartozó, általad uralt tisztásra tehess egy 
kertet. 

 

» Toborzás: Fedj fel 1 kártyát, hogy egy harcost helyezhess le egy, a színéhez tartozó 
tisztásra. 

 

» Áldozás: Fedj fel egy madárkártyát, hogy egy harcost a saját tartalékodból a frakciótáblád 
Oltárszolgák mezőjére tehess. 

 

» Pontszerzés: Pontszerzés: Tedd az ehhez a 
szertartáshoz felfedett kártyát az elveszett 
lelkek paklijába, hogy megkaphasd a kártya 
színéhez tartozó kertsáv legutolsó üres 
mezőjén látható győzelmi pontot. 
Színenként csak egyszer hajthatod végre! 

 
Este 
 

Vedd vissza a felfedett lapokat a kezedbe. 
 

Ezután legyárthatsz kártyákat azoknak a kertek-
nek az aktiválásával, amiknek a színe megegyezik 
a kitaszított-jelző aktuális színével. 
 

Végezetül húzz 1 kártyát, majd húzz további 1-1 kártyát 
a frakciótáblád Kertek tábláján felfedett minden kártya-
szimbólum után. Ezután, ha több mint 5 kártya van a 
kezedben, válassz ki és dobj el annyit, hogy csak 5 
maradjon. 
 

A madarak gyűlölete:  
A madárkártyák nem 

számítanak dzsókernek, 
amikor szertartásokat 

hajtasz végre! 



 
A Folyómenti Társaság 
 

 
Amint hírek érkeztek arról, hogy a Nagy Tó partján található Erdőségben hatalmas háború készülődik, a 
Folyómenti Társaság hamar kiküldte a tisztviselőit, hogy boltokat állítsanak fel. Ahogy a többi frakció 
szolgáltatásokat vásárol tőlük, a Folyómentiek képesek lesznek még jobban kiterjeszteni a kereskedelmi 

érdekeiket kereskedőállomások felállításával szerte az Erdőségben. Ezeknek az állomásoknak a megépítése 

is egy lehetséges módja a pontszerzésnek, akárcsak az osztalékok kifizetése, amit a vagyonuk után 

szereznek. 
 

A Társaság tagjai kiváló úszók, így a folyót ösvénynek is tekinthetik, és szabadon mozoghatnak 
a tisztások között a folyó mentén attól függetlenül, hogy ki uralja a kiindulási- és a céltisztást. 
 
Szolgáltatások 
 

A Folyómenti Társaság egy kereskedő frakció, ami különböző 
SZOLGÁLTATÁSOKAT kínál a többi játékosnak. A szolgálta-
tások árait az este folyamán állíthatod be tetszőlegesen. 
 

Bármelyik másik játékos a pirkadata kezdetén megvásárolhat egy 
szolgáltatást a Társaságtól, illetve további egyet minden olyan 
tisztás után, amin egyszerre van jelen a saját játéktartozéka és a 
Társaság egy kereskedőállomása. 
 

A vásárló úgy fizet az igénybe vett szolgáltatásért, hogy harcosokat vesz el a saját készletéből, és 
a Társaság frakciótáblájának Fizetség mezőjére teszi azokat. 
 

» Kézben tartott kártya: A vásárló elvesz egy tetszőleges kártyát a Társaság kézben tartott 
lapjai közül, és a saját kezéhez adja azt. 

 

» Csónakok: A vásárló a köre végéig ösvényként használhatja a folyószakaszokat. 
 

» Zsoldosok: Ennek a körnek a nappal és este fázisai alatt a vásárló a Folyómenti Társaság 
harcosait a sajátjaiként kezeli a harcok és a tisztások fölötti uralom meghatározása során. 

 

Példa egy szolgáltatás megvásárlására 
 

A Sas Rend a pirkadat kezdetén legfeljebb két szolgál-
tatást tud megvenni, mivel csak egy olyan tisztáson 
rendelkezik játéktartozékokkal, amin áll kereskedő-
állomás. 
 
A zsoldosok felfogadása jelenleg 3 harcosába kerül. A Rend úgy dönt, 
hogy megveszi ezt a szolgáltatást, és 3 harcosát a saját készletéből a 
Társaság Fizetség mezőjére rakja. A zsoldosokkal együtt a Sas Rend 
uralja most a nyúltisztást, így már építhetnek  fészket oda, feltéve, hogy 
meg tudják ezt tenni a rendeleteik alapján. 

Eladásra várva: A Társaság 
kézben tartott lapjai mindig 

képpel felfelé vannak elhelyezve 
a frakciótáblája felett. 

(a Sasok készletéből) 



Pirkadat 
 

Ha a Fizetség meződ üres, helyezd oda 2 harcosodat a saját készletedből. Ezután ha van legalább 
1 kereskedőállomásod a játékpályán, kapsz 1-1 győzelmi pontot minden második tőkéd után 
(azaz minden 2-2 harcos után a frakciótáblád Tőke mezőjén). Végül a frakciótábládon (a Fizetség, a 
Befektetések és egyéb mezőkön) lévő összes harcost tedd át a Tőke mezőre. 

 
Nappal 
 

Úgy tudsz akciókat végrehajtani, ha TŐKÉT fektetsz be, vagy költesz el - vagyis harcosokat a 
Tőke mezőről. Amikor elköltesz (vagy eldobsz) egy tőkét, juttasd vissza a tulajdonosa 
készletébe. Amikor befektetsz egy tőkét, tedd át a harcost a frakciótáblád Befektetések mezőjére. 
 

» Mozgás: Fektess be egy tőkét, hogy végrehajthass egy mozgást. 
 

» Harc: Fektess be egy tőkét, hogy egy harcot indíthass. 
 

» Gyártás: Fektess be tőkéket, hogy legyárthass egy kártyát 
a kezedből. Viszont ekkor ahelyett, hogy ezeket a harco-
sokat a Befektetések mezőre tennéd, a kereskedőállomások 
üres helyeire kell tenned őket, a kártya gyártási 
költségének színei szerint. 

 

» Laphúzás: Fektess be egy tőkét, hogy húzhass egy lapot. 
 

» Toborzás: Költs el egy tőkét, hogy letehesd egy harco-
sodat a saját készletedből egy folyóval érintkező tisztásra. 

 

» Kereskedőállomás felállítása helyőrséggel: Költs el két 
tőkét, hogy lehelyezhess egy kereskedőállomást egy 
harcossal együtt egy tisztásra. Annak a frakciónak a 
harcosait kell felhasználnod, aki uralja a kiválasztott 
tisztást. Minden tisztás legfeljebb egy kereskedő- 
állomással rendelkezhet. Kapsz 2 győzelmi pontot. 

 

Példa egy kereskedőállomás felállítására 
 
 

A Társaság szeretne felállítani 
egy kereskedőállomást ezen a 
rókatisztáson. Az Őrgrófság 
uralja a tisztást, ezért az 
ő harcosaiból kell 
elköltenie két tőkét.  

 

A Társaság lerak oda 
egy róka kereskedő- 
állomást egy 
harcossal együtt, 
és kap még két 
győzelmi pontot is. 

 
 
Este 
 

Ha több mint 5 kártya van a kezedben, válassz ki és dobj el annyit, hogy csak 5 maradjon. 
Ezután megváltoztathatod a három szolgáltatásodnak az árait azzal, hogy a szolgáltatás- 
jelölőket áthelyezed a Szolgáltatások sávjain. 

Exportálás: Ahelyett, hogy 
megkapnád a kártya hatását, el is 
dobhatod a kártyát, hogy tehess 

egy harcost a Fizetség mezőre. 

Kereskedelmi elosztás: Amikor 
levesznek egy kereskedőállomást, 
elveszted  a tőkéd felét, és vissza 
kell tenned a dobozba a levett 

kereskedőállomást. Már nem lehet 
újra megépíteni! 



A Mechanikus Őrgrófság 
 
A Mechanikus Őrgrófság egy automatizált játékos, ami két módon vehet részt a játékban: 
 

» Egyrészt helyettesíthetsz egy emberi játékost 
egy többfős játékban. 

 

» Másrészt pár szabálymódosítással, közös 
ellenfélként is használhatjátok egy koope-
ratív játékban, egytől négy játékosig (lásd a 
8. oldalon). 

 

A Mechanikus Őrgrófság a Macska Őrgrófság 
játéktartozékait használja, így egyetlen alapjáték 
birtokában nem lehet mind a két frakciót 
egyszerre játékba hozni. 

 
Ügyetlen kezek: 
A Mechanikus Őrgrófságnak nincsenek kézben 
tartott lapjai, és nem is tud lapot eldobni. Ha egy 
játékosnak el kéne vennie egy lapot a Mechanikus 
Őrgrófság kezéből, helyette húzzon egy lapot. Ha 
lapot kéne adnia neki, dobjátok el azt a lapot, és a 
Mechanikus Őrgrófság kap 1 győzelmi pontot. 
 
 

Utálja a meglepetéseket: 
Nem lehet rajtaütéskártyákat kijátszani a 

Mechanikus Őrgrófság ellen. 

 
Előkészületek 
 

Ha a Mechanikus Őrgrófság is játszik, az előkészületek lépései az alábbiak alapján térnek el a 
megszokottól. 
 

1. Frakcióválasztás. A Mechanikus Őrgrófság játékos-sorrendjét véletlenszerűen határozzátok 
meg, mintha ő is egy élő játékos lenne. Az egyik hozzá közel ülő játékos feleljen az 
előkészületeiért és a körei végrehajtásaiért. A további szabályokat ennek a játékosnak a 
szemszögéből kell értelmezni. 

 

3. Kártyák kiosztása. Mielőtt megkeveritek a közös paklit, vegyétek ki belőle a négy 
dominanciakártyát, és adjátok hozzá a négy KÉMKÁRTYÁT. A Mechanikus Őrgrófság 
számára ne három, hanem öt kártyát osszatok ki. Ezt az öt kártyát rakjátok a kártyatartóba 
(vagy rakjátok le egymás mellé egy sorba képpel lefelé) úgy, hogy csak a hátlapjait lássátok. 
Ez lesz a Mechanikus Őrgrófság UTASÍTÁSI ÜTEMTERVE. 

 

4. Eszközkészlet előkészítése. Vegyetek el 1-1 kard, csizma, zsák és teáskanna eszközt az 
eszközkészletből, és tegyétek a Mechanikus Őrgrófság frakciótáblájának Eladó eszközök 
mezőjére. 

 

7. Frakció előkészítése. Kövessétek az Őrgrófság szabályait a frakció előkészítéséhez, de 
hagyjátok ki a 3. és 4. lépést. A  Mechanikus Őrgrófság ugyanis nem használja az Őrgrófság 
épületeit.  

 
Pirkadat 
 

A Mechanikus Őrgrófság 2-2 győzelmi pontot kap minden olyan tisztás után, ahol legalább 3 
harcosa van éppen. 
 



Nappal 
 

A Mechanikus Őrgrófságot kezelő játékos csapja fel az utasítási ütemterv bal szélső kártyáját, 
majd hajtsa végre az alábbi akciókat. A mozgás és csata akciókat a frakciótáblán lévő tisztás- 
prioritás szerint haladva kell végrehajtani, a felcsapott kártya színének megfelelő összes 
tisztáson. A toborzás a felcsapott kártya legyártási költségétől függ. 
 

» 1. lépés - csata: A Mechanikusok csatát kezdeményeznek minden olyan megfelelő színű 
tisztáson, ahol van saját harcosuk, és jelen van valamelyik ellenséges frakció is. Ha egy 
tisztáson több lehetséges ellenfél is van, akkor az alábbi prioritási sorrend szerint választ 
magának ellenfelet: a tisztáson lévő legtöbb ellenséges játéktartozék tulajdonosa, a 
legtöbb győzelmi ponttal rendelkező ellenfél, az előkészületek sorrendje (A, B, C, stb...). 

 

» 2. lépés - mozgás: A frakciótábla tisztás-prioritás ábrája szerint a legalacsonyabb számú, 
megfelelő színű tisztással kezdve (1, 2, stb.), a Mechanikus elmozgatja a harcosait minden 
olyan tisztásról, ahol 4 vagy több harcosa van. Minden mozgásnál az összes harcost el kell 
mozgatni, három kivételével. A célpont minden esetben az a szomszédos tisztás lesz, ahol 
a legtöbb ellenséges játéktartozék található (döntetlen esetén a tisztás-prioritás ábrán 
alacsonyabb számmal jelölt tisztás). 

 

» 3. lépés - toborzás: A Mechanikusok új harcosokat toboroznak a felcsapott kártyán lévő 
gyártási költség szimbólumainak számától függően. Ha a kártyán nincs ilyen szimbólum, 
csapjátok fel a következő kártyát, és kezdjétek elölről az egész nappal fázisát. Ha az 
utasítási ütemtervben már nincs több kártya, ugorjatok az este fázisra. 

 

Egy színből 1-3 szimbólum: Tegyetek a szimbólumok számának 
megfelelő 1-3 Mechanikus harcost minden megfelelő színű, általuk 
uralt tisztásra. 
 

Minden színből 1-1 szimbólum: Tegyetek 1-1 Mechanikus harcost az 
összes általuk uralt tisztásra. 
 

Bármelyik színből 4 szimbólum: Tegyetek 4 harcost a kastélyhoz. 
 
Este 
 

A Mechanikus Őrgrófságot kezelő játékos dobja el a felcsapott utasítás- 
kártyákat, majd húzzon lapokat, és helyezze el őket az utasítási 
ütemterv jobb szélén, amíg összesen 5 kártya nem lesz ott. Egyikőtök 
se nézze meg ezeket a lapokat egyelőre. 
 
Kémkártyák 
 

A kémkártyáidra ugyanazok a szabályok vonatkoznak az elköltésükkel, 
eldobásukkal és elvételükkel kapcsolatban, mint a dominanciakártyákra, 
viszont nem változtatják meg a győzelmi feltételedet. 
 

Ha van kémkártya a játéktereden, felcsaphatod az utasítási ütemterv egyik tetszőleges kártyáját 
a nappal fázisod során. Ha a felcsapott kártya színe megegyezik a kémkártyád színével, azonnal 
el kell dobnod a kémkártyádat (ebben az esetben a madár nem számít dzsókerszínnek). Ha nem 
kellett eldobnod a kémkártyádat, kicserélheted bármelyik két utasításkártyát. 



Kooperatív játékmód 
 

Kooperatív játékot is játszhattok a Mechanikus Őrgrófság ellen. Akkor nyer a csapatotok, ha 
mindegyik játékos eléri a 30 győzelmi pontot, mielőtt ez a Mechanikus Őrgrófságnak sikerülne. 
Ennél a játékmódnál két változás van a Mechanikus Őrgrófsággal kapcsolatban: 
 

» A Pirkadata kezdetén az Őrgrófság annyi győzelmi 
pontot kap, ahány emberi játékos van. 

 

» Toborzásnál az Őrgrófság az összes megfelelő színű 
tisztásra kap harcost, nemcsak az általa uraltakra. 

 
Kooperatív kampány 
 

A kooperatív játékalkalmakat össze lehet fűzni egy kampánnyá. Minden alkalommal, amikor a 
játékosok győznek, a következő játékot a Mechanikus Őrgrófság hárommal több győzelmi 
ponttal kezdi, viszont minden játékos egy újabb legyártott kártyát tarthat meg a végső 
játékterében, amit az előző játék során szerzettek közül választ ki. (Példa: Patrik eddig két játékot 
nyert. A harmadik játékot a „Kegyetlen taktika” kártyával kezdi, amit a legelső játék során gyártott le, 
majd azt választotta a második játékhoz, illetve még a „Parancsnokság” kártyát választja ki, amit az előző 
játék során szerzett. A Mechanikus Őrgrófság 6 győzelmi ponttal kezd.) 
 
 

Forgatókönyvek 
 

 3 JÁTÉKOSHOZ 4 VAGY TÖBB JÁTÉKOSHOZ 
 

Kiválaszthatjátok bármelyik 3 
játékos összeállítást, majd adjatok 

hozzá 1, 2, illetve 3 további 
 frakciót a megmaradtak 

 közül, vagy használ- 
játok valamelyik 

 ajánlott kombinációt. 
 

A MECHANIKUS ŐRGRÓFSÁGGAL EGYÜTT 
 Szólómód Kooperatív-mód 

 
Ha 3 vagy 4 
 emberi játékos 
 játszik, adjatok  
hozzá egy vagy 
 két további,  
tetszőleges 
 frakciót. 

 

 Versenymód 
Lecserélhetitek a Macska Őrgrófságot  
Mechanikus Őrgrófságra bármelyik 
ajánlott összeállításban. 

 

Szóló játékmód: Ha egyedül játszol a 
Mechanikus Őrgrófság ellen, vedd ki a 
„Rókák lázadása”, „Nyulak lázadása” és 
„Egerek lázadása” kártyákat a pakliból a 
játék kezdete előtt. 


