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 nem hivatalos és nem 
 szó szerinti fordítás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zek az ősi monolitok jóval öregebbek, mint a legrégebbi 
krónikánk, vagy énekünk. Ezek a szent kövek örökkön a 
harcosok vére után szomjaznak. 
 

Minden alkalommal, amikor a vérvörös üstökös feltűnik az égen, a 
legnagyobb harcosok összesereglenek a világ mind a négy sarkából, 
hogy egy halálos olimpián vívjanak egymással. Lehetsz bárki, 
jöhettél bárhonnan, szabadon csatlakozhatsz bármelyik csapathoz, 
és akár az aréna bajnokát is kihívhatod. 
 

Győzz a dicsőségért, a vezéreidért és az isteneidért, vagy pusztán 
csak maga a monolitok hatalmának növeléséért... Ha pedig ez 
mégsem sikerül, add át a helyed egy nálad jobbnak! 

 

E 
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A JÁTÉK ÖSSZETEVŐI 
 
 játéklapkák játéklapkák 
 

 zászló bajnokok rúnák zászló bajnokok rúnák 
 
 
 
 
 
 

 
 parancslapkák parancslapkák 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lapkák hátoldala lapkák hátoldala 
 
 
 
 
 
 
 
 

 az Abyss Urainak a Sárkánybirodalom  
 35 lapkája 35 lapkája 

 
 
 játéklapkák játéklapkák 
 

 zászló bajnokok rúnák zászló bajnokok rúnák 
 
 
 
 
 
 

 
 parancslapkák parancslapkák 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lapkák hátoldala lapkák hátoldala 
 
 
 
 
 
 
 
 

 az Erdő Hírnökeinek a Királyság Védelmezőinek  
 35 lapkája 35 lapkája 
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A JÁTÉK ÖSSZETEVŐI 
 
 
 
 
 
 

 
 22 sérülésjelző 
 
 
 

  30 kezdeményezésjelző 
 
 
 

 6 hálójelző 
 
 
 
 
 

 1 játéktábla 
 

 4 lefegyverzésjelző 
 

  4 szövetséglapka 
  (a többjátékos módokhoz) 
 
 
 
 
 5 méregjelző 
 (az Abyss Urai frakcióhoz) 
  2 szövetség-életpontjelző 
  (szövetségenként 1-1) 
 
 
 
 
 12 műanyag monolitdarab 1 sáncjelző 1 hálójelző 
  (a Királyság (a Sárkány- 
  Védelmezői birodalom 
  frakcióhoz) frakcióhoz) 
 
 
 
 
 

 
  8 életpontjelző 4 frakció-áttekintő lap 
  (frakciónként 2-2) (frakciónként 1-1) 
 1 aktívjátékos-jelző 
 (a többjátékos módokhoz) 
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A játék célja 
 

A Monolith Arena egy taktikai társasjáték, melyben a különböző frakciók 
bajnokai csapnak össze az arénában. A játék során egymás bajnokait és a 
zászlóját fogjátok támadni. 
 

A játék célja: az ellenfeled zászlójának megsemmisítése. Az a játékos, aki  
0-ra csökkenti ellenfele zászlójának életpontját, megnyeri a játékot. 
 

Ha a játék végére (lásd az erről szóló fejezetet a 9. oldalon) egyik zászló sem 
semmisült meg, össze kell hasonlítanotok a zászlóitok életpontjait. Az fog 
nyerni közületek, akinek a zászlója kevesebb sérülést szenvedett el (több 
életpontja van még). 
 
 
 

Tedd a játéktáblát az asztal köze- 
pére. A tábla közepén látható 19 

hatszögletű mező lesz a játékterület. 
A tábla tetején lévő számozott sor 
neve: sérüléssáv. 
 

 Minden játékos válasszon magá- 
nak (vagy véletlenszerűen) 1-1 

frakciót, majd vegye el a frakciójához 
tartozó 35 lapkáját és egyéb jelzőit (a 
frakciólapkák részletes listáját, és képessé- 
geit megtalálod a frakció-áttekintő lapokon). 
 

Minden játékos tegye az életpontjelzőjét a 
sérüléssáv 20-as mezőjére. A zászlója életpontjainak száma csökkenni 

fog, amint a zászló sérüléseket szenved el. 
 

Mindenki keresse ki a 35 lapkája közül a zászlólapkáját, a többit pedig 
keverje össze. A zászlólapka jól megkülönböztethető a többitől, mivel 

mindkét oldala egyforma. 
 
 
 

 
 a Sárkánybirodalom a Királyság Védelmezőinek az Erdő Hírnökeinek az Abyss Urainak 
 zászlólapkája  zászlólapkája  zászlólapkája  zászlólapkája 
 

A lapkáidat képpel lefelé kell jó alaposan összekeverned. Ez nagyon 
fontos! 

 

Miután jól megkeverted a lapkáidat, tedd őket magad elé, egy képpel 
lefelé néző toronyba (kupacba). 

 

Véletlenszerűen válasszatok magatok 
közül egy kezdőjátékost. 

 

 

• Az alapszabályok két játékosra vonatkoznak. 
 

• A monolitok bevezetésére vonatkozó haladó szabályokat a 
 19. oldalon találod. 
 

• A három-négy játékoshoz szükséges előkészületekről a 22. 
oldalon olvashatsz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kezdőjátékos tegye le a játékterület bármelyik mezőjére a zászló-
lapkáját. Ezután a másik játékos is tegye le egy ettől eltérő mezőre a 

saját zászlólapkáját. Most már minden készen áll a játék elkezdéséhez! 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

A játék előkészítése 

sérüléssáv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

játékterület 
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Játékszabályok 
 

A játék fordulók sorozatából áll. Egy fordulóban a játékosok egymás után 
hajtják végre a játékkörüket, a kezdőjátékossal kezdve. 
 

A játékkörödben új lapkákat húzol, eldobsz egy lapkát, majd eldöntöd, hogy 
mit tegyél a többi lapkáddal (kijátszod, elmented későbbre, vagy eldobod). 
Közben használhatod a már játékban lévő lapkáid képességeit is. 
 

Az egyik játékos köre után a másik játékos köre következik. A játék vagy a 
végső csatáig folytatódik (lásd 9. oldalon), vagy addig, amíg valamelyik 
játékos zászlójának életpontja 0-ra csökken. 

 

A játék kezdete 
 

A kezdőjátékos (az 1. játékos) felcsapja a legfelső lapkáját a kupacából, és 
képpel felfelé maga elé helyezi azt (egyelőre még nem a játékerületre). 
Ezután eldöntheti, hogy a most felcsapott lapkát kijátssza-e (lásd a lapkák 
használatáról szóló fejezetet a 6. oldalon), elmenti későbbre, vagy eldobja-e. 
 

A másik játékos (a 2. játékos) ezután felcsapja a 2 legfelső lapkáját a kupa-
cából, és képpel felfelé maga elé helyezi azokat. Az 1. játékoshoz hasonlóan 
most neki is döntést kell hoznia mindkét lapkájáról külön-külön, hogy 
kijátssza, elmenti későbbre, vagy eldobja-e őket. 
 

Ezután az 1. játékos addig csap fel lapkákat maga elé, amíg 3 lapka nem lesz 
előtte. Azaz, ha az előző játékkörében elmentette későbbre (azaz megtar-
totta maga előtt) az akkor felcsapott lapkáját, most csak 2 új lapkát fog 
felcsapni. Ha az előző körében kijátszotta, vagy eldobta a lapkáját, akkor 3 
új lapkát fog felcsapni. Ezután az előtte lévő 3 lapkából egyet mindenképp el 
kell dobnia, majd a maradék 2 lapkáról megint döntést kell hoznia külön-
külön (kijátssza, elmenti későbbre, vagy eldobja-e őket). 
 

A 2. játékos ugyanezt az eljárást követi, és ettől kezdve a játék végéig ezen 
szabály szerint fogtok új lapkákat felcsapni. 
 

 

Játéksorrend 
 

A legelső játékköröktől kezdve az aktuális játékos maximum 3 lapkát 
húzhat, majd képpel felfelé elhelyezi azokat maga előtt. Egyik játékos előtt 
sem lehet soha 3 lapkánál több. 
 

A lapkák elhelyezése után az aktuális játékosnak el kell dobnia 1 lapkát 
a 3 közül, képpel felfelé, a dobott lapkái közé. 
 

Ezután dönthet a megmaradt 2 lapkájáról külön-külön: használja a 
lapkát, elmenti a következő körre, vagy eldobja. 
 

Bármelyik játékos eldobhatja akár az összes előtte lévő lapkáját is. A 
játékosok előtt lévő lapkáknak mindkettőjük által jól láthatóaknak kell 
lenniük, ezért kell mindenkinek képpel felfelé maga elé tennie azokat. 
 

Ha a játék végén bármelyik játékos felcsapja maga elé az utolsó lapkáját is, 
de még nincs 3 lapka előtte, nem kell eldobnia lapkát. 
 

Ha az egyik játékos befejezte a játékkörét (azaz új lapkákat csapott fel, 
eldobott egy előtte lévő lapkát, majd döntést hozott az összes előtte 
megmaradt lapkáról), tájékoztatja ellenfelét, hogy végzett. Ezután ellenfele 
játékköre következik. 
 
 
 
 
 
 
Például: Éppen nincs egyetlen lapka sem előtted, ezért 3 új lapkát csapsz fel: Egy 
mozgás parancslapkát, egy bajnokot, és a kisebbik gyorsítás rúnáját. Rövid 
megfontolás után úgy döntesz, hogy a mozgás parancslapkát dobod el, a másik két 
lapka pedig ott marad képpel felfelé előtted. 
 

Szerencsétlen húzás 
 

Ha a lapkahúzás után minden előtted lévő lapka parancslapka (még akkor 
is, ha ez a játék első köre, és 1 vagy 2 lapka van még csak előtted), 
eldobhatod mindet, és újakat húzhatsz helyettük. 
 

A játék során többször is használhatod ezt a szabályt, egy játékkörödön 
belül akár többször is egymás után. 
 
 
 

 
Például: A lapkahúzás után a balra 
látható 3 lapka fekszik előtted. Mind 
parancslapka (2 csata és 1 hátralökés). 
Úgy döntesz, eldobod őket, és a jobb  
oldalt látható lapkákat húzod fel helyettük. 
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A lapkák képességei 
 

Néhány lapka rendelkezik valamilyen képességgel, melyeket körönként 
egyszer használhatsz (az egyes lapkák képességeit lásd a 13. oldalon). A 
meglévő lapkáid képességeit bármikor használhatod a játékkörödben, akár 
még azelőtt is, hogy új lapkákat húznál, de soha nem az ellenfeled körében. 
 

Ha egy lapkának több képessége is van, akkor mindegyiket használhatod 
egyszer a játékkörödben. 
 
1. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: 
 

1. Az Erdő Hírnökeinek köre kezdetén ez a 
játéktábla egy részének az állása. Az Abyss 
Urai zászlólapkáját a mygalomorph védelme-
zi az Erdő Hírnökeinek herne bajnoka elől. 
 

2. A Hírnököket irányító játékos 3 új lapkát 
csap fel maga elé - egy varázsló bajnokot és 2 
parancslapkát (csata és pontos lövés). Az 
egyiket el kell dobnia. A csata parancslapka a 
dobott lapkák közé kerül. 
 

3. A pontos lövés parancslapka segítségével 
eltávolítja a mygalomorph lapkát, majd a  
herne képességét használva áthelyezi azt a 
mygalomorph által eddig elfoglalt mezőre. 
 

4. Végül a varázsló bajnoklapkáját a herne 
mögé teszi. Ha ebben a pillanatban játszanák 
le a csatát, az Abyss Urai zászlólapkáját 
mindkét Erdő Hírnökei bajnok megtámadná. 
 

 
 

 

Lapkák használata 
 

A lapkák felcsapása, és egy lapka eldobása után a megmaradt két lapkád 
bármelyikét, vagy akár mind a kettőt is kijátszhatod. 
 

A játékban kétféle lapkával találkozhatsz: parancslapkával (bővebben lásd a 
16. oldalon), és játéklapkával (bővebben lásd a 11. oldalon). Minden lapkát 
igyekeztünk egyértelműen megjelölni, így könnyen azonosítható a típusa. 
 

Íme néhány példa a lapkák típusára: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 példa parancslapkákra példa játéklapkákra 
 

Mindkét típusú lapkát csak a saját játékkörödben használhatod. Semmilyen 
körülmények között nem játszhatsz ki lapkát az ellenfeled körében. 
 

A parancslapkák mindegyike valamilyen speciális akciót jelent (például: egy 
játékterületen lévő lapka mozgatása, egy lapka megsebzése, stb.). Ezek a 
lapkák nem kerülnek a játéktáblára amikor alkalmazod a hatásukat, 
ehelyett csak meg kell mutatnod az ellenfelednek, hogy éppen melyik 
parancslapkát kívánod használni, végrehajtanod a hatását, majd eldobnod 
a lapkát (a parancslapkákról bővebben a 16. oldalon olvashatsz). 
 

A játéklapkák képviselik a frakciód egységeit. Minden frakció háromféle 
játéklapkával rendelkezik: zászló, bajnokok és rúnák. Ahhoz, hogy egy 
játéklapkát használni tudj, el kell helyezned azt a játékterület egyik üres, 
hatszögletű mezőjén. A játéklapka állását az elhelyezésekor szabadon 
meghatározhatod (a lapka melyik oldala nézzen a hatszögletű mező melyik 
oldala felé), azaz a lapkát tetszőlegesen elforgatva helyezheted el. 
 

• A játéklapkák nem kerülhetnek egymásra a játékterületen. 
 

• Miután elhelyeztél egy játéklapkát, és meghatároztad annak állását, 
többé már csak egy másik lapka hatásának, vagy képességének 
következtében tudod  őt elmozdítani, vagy elforgatni, másként nem. Ha 
ilyen hatás nem éri, akkor egy elhelyezett lapka ugyanabban az állásban 
marad a játék végéig, illetve amíg eltávolításra nem kerül a játéktábláról. 

 

• Ha a játék során bármikor teljesen betelt az egész játékterület (azaz 
mind a 19 hatszögletű mezőn már van egy-egy lapka), és nem tudsz új 
lapkát elhelyezni, csata kezdődik. Akkor is elkezdődhet egy csata, ha egy 
csata parancslapkát játszol ki (lásd a következő oldalon). 

 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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Csaták 

 

A frakciódhoz tartozó 35 lapka között több csata-
lapka is található, amelyik egy speciális parancs-
lapka. Egy csatalapka használatakor az aktuális 
köröd azonnal véget ér, és egy csata kezdődik. 
 

• Csatára akkor is sor kerül automatikusan, amikor az  
 egész játéktábla betelik, az előző oldalon leírt módon. A 
 kiváltó októl függetlenül, minden csatát ugyanúgy kell végrehajtanotok. 
 

A csata során ellenőriznetek kell a játéktáblán lévő lapkáitok hatását. A 
csata fázisokra kerül felosztásra, a lapkákon lévő kezdeményezési értékek 
szerint. Ha van olyan lapka, aminek ez az értéke 3-as, ő fog kezdeni. Ezt 
követik a 2-es, majd az 1-es, és végül a 0-ás kezdeményezésű lapkák. 
 
 

 
 
 
 
 

Például: A csata végrehajtása a 3-as 
kezdeményezésű lapkákkal kezdődik. 
Ezután végre kell hajtani a 2-es kez-
deményezésű lapkák támadásait 
(ami a lapkák hiánya miatt, ebben a 
példában átugorható), majd az 1-es 
kezdeményezésű lapka támadását, és 
végül a 0-ás kezdeményezésű lapkák 
támadását. 

 
Néhány lapkának lehet 4-es, vagy akár nagyobb kezdeményezési értéke is, 
bizonyos rúnák által nyújtott támogatásnak hála. Ebben az esetben a 
csatának lesz fázisa a 3-as értékű lapkák előtt is. Minden esetben kezdjetek 
a legmagasabb aktuális kezdeményezésű értékű lapkákkal, és egyesével 
haladjatok az egyre csökkenő értékű lapkák felé. 

 
Például: Ennek a bajnoknak a kezde-
ményezését 4-re növeli a mellé tett kis 
gyorsaság rúnája. A csata így a 4-es 
kezdeményezési fázissal fog kezdődni. 

 

Fontos: Vannak olyan hatások (bizonyos képességek és speciális 
támadások), amelyeket már a csata legelején végre kell hajtani. Ezeket a 
hatásokat közvetlenül a csata kezdete után kell végrehajtanotok, még 
azelőtt, hogy a legelső kezdeményezési fázisra sor kerülne. Ha a csata elején 
több hatást is végre kell hajtanotok, akkor ezek egy időben hajtódnak végre. 
 
 
 

Például: A morlock lapkán nincs rányom-
tatott kezdeményezési érték, viszont a 
képességét már a csata legelején végre kell 
hajtani - azaz korábban fog támadni, mint 
a 3-as kezdeményezésű mygalomorph. 

 
 
 
A csata minden egyes kezdeményezési fázisában az adott egyforma 
kezdeményezési értékkel bíró lapkák egyszerre fognak támadni. Például, ha 
két 3-as kezdeményezési értékű lapka egymást támadja, akkor mindketten 
sérülni fognak. Továbbá, ha 2 ugyanolyan kezdeményezési értékű lapka 
ugyanazt a célpontot jelölte ki a támadásának, akkor a támadásuk egy-
szerre történik, mindkét támadás lezajlik, és nem kerül át más lapkára. 
 
 
 
 

 
 

Például: A lándzsás és az muskétás 
mindketten a 2-es kezdeményezési 
fázisban támadnak, és egyszerre okoz-
nak sérülést a lidércnek. Mivel a lidérc 
is 2-es kezdeményezéssel bír, ebben a 
fázisban ő is támadni fog. 

 
Miután az aktuális kezdeményezési fázisban minden támadást végrehaj-
tottatok, lépjetek az egyel kisebb kezdeményezési fázisra. 
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Csaták 

 

A legtöbb játéklapka csak 1 életpont-
tal rendelkezik (kivéve a zászlókat, 
illetve a szívósság képességgel ren-
delkező lapkákat), így 1 sérülés után 
megsemmisülnek. 
 

A megsemmisített lapkák a játék-
táblán maradnak azon fázis végéig, 
amelyben megsemmisültek. Az adott 
kezdeményezési fázis legutolsó akciójának végrehajtása után a megsem-
misített lapkák a dobott lapkák közé kerülnek. 
 

Az automatikus hatású lapkák (mint például a rúnák, és a hálóval rendel-
kező bajnokok) nem veszítik el a képességüket azonnal, amint elszenved-
nek 1 sérülést. Csak az adott kezdeményezési fázis legvégén veszítik el a 
képességüket, ha már elveszítették az összes életpontjukat, és eltávolításra 
kerülnek. 
 
 
 

 
 
Például: A lándzsás bajnok kezdeménye-
zése 2-es. A hozzá csatolt rúna megnöveli 
a támadásának erejét eggyel. Bár a rúna 
eltávolításra kerül a szintén 2-es kezde-
ményezési értékű káosz parancslapka 
támadása után, ettől még az adott fázis 
végéig a lándzsás támadási értéke eggyel 
megnöveltnek számít. 
 
 
 
 
 
 

 
Például: A lándzsás bajnokot a rémálom 
behálózta, ami azt jelenti, hogy nem tud a 
2-es kezdeményezési fázisban támadni. 
Bár a hálóvető rémálmot a muskétás a 
2-es kezdeményezési fázisban megsem-
misíti, a lándzsás mégsem tud támadni, 
hiszen a rémálom (és hálója) csak 
az adott fázis legvégén 
kerül eltávolításra. 

 

Ha egy lapka csak megsebesül, de nem 
semmisül meg (a szívósság képességet lásd 
részletesebben a 13. oldalon), tegyél rá egy 
sérülésjelzőt, így jelezve a sérülését. Ez alól a 
zászló az egyetlen kivétel, mert az ő élet-
pontjait a sérüléssávon kell követnetek. 
 

 sérülésjelző egy sérült 
 játéklapkán 

 
Annak a játékosnak mindenképp véget ér a játékköre - függetlenül attól, 
hogy hány lapka maradt még előtte -, aki a csatát elindította (akár egy 
csatalapka kijátszásával, akár a játékterület utolsó üres mezőjén egy lapka 
elhelyezésével). A csata kezdete után ez a játékos már nem használhatja a 
lapkái képességeit, ezen kívül nem játszhat ki újabb parancslapkát, és nem 
dobhat el maga elől nem használt lapkákat sem. 
 

• Nem játszható ki csatalapka, ha bármelyik játékos az utolsó lapkáját 
húzta fel éppen a saját kupacából. 

 

• További csatapéldákat és stratégiai tanácsokat találsz a honlapunkon: 
 www.portalgames.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sir Eristoff Triclaw 
lovag, a Sárkánybirodalom bajnoka 
 

Ő az, aki végre tudja hajtani a híres 
tűzrohamot. Láttad már? Kiugrat a 
monolit mélyéről, és lángokba burko- 
lódzva teljes sebességgel átvágtat 
az alsó hídon! Akár egy lángoló 
üstökös. Átvágja az elfek nyakát,  
mielőtt egyáltalán rájöhetnének, 
ki is nyírta ki őket. 
 

a szívós képesség szimbóluma, 
illetve 2 lapka ezzel a képességgel 
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A játék vége 
 

Ha egy játékos az utolsó lapkáját húzza fel a saját kupacából, még a 
megszokott módon befejezi a játékkörét. Ezután a másik játékos is befejezi 
a saját játékkörét, majd a végső csata kezdetét veszi. 
 

Miután bármelyik játékos felhúzta az utolsó lapkáját is, már senki nem 
játszhat ki csatalapkát. 
 

Ha egy játékos felhúzta az utolsó lapkáját ÉS ezzel egy időben a játékterület 
utolsó mezőjét is kitölti a körében, csata kezdődik. A csata végeztével a 
másik játékos még végrehajtja a saját játékkörét, majd a megmaradt lapkák 
közt végső csatára kerül sor. Ha a másik játékos tölti ki az utolsó mezőt, 
csatára kerül sor, majd a játékköre végén a végső csatára is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Ez a játék utolsó fordulója.  Az aktuális játékos előtt a köre kezdetén nincs 
egyetlen lapka sem, így felhúzza az utolsó 2 lapkáját a saját kupacából. Mivel 3-nál 
kevesebb lapka van előtte, nem kell eldobnia egy lapkáját sem. Az utolsó lapkája egy 
csata / roham parancslapka, és egy lándzsás bajnok. A kettő közül a csatalapkát 
nem játszhatja ki, mivel most húzta fel az utolsó lapkáját. A lándzsás viszont 
kijátszható, azt a játékos a játékterület utolsó üres mezőjére teszi. Ezzel egy (sima) 
csatát vált ki. A (sima) csata végrehajtása után - mivel a játék a köre végén véget fog 
érni - a megmaradt lapkák között sor kerül a végső csatára is, majd a játék 
ténylegesen véget ér. 
 

Győzelem 
 

A játék véget érhet a végső csata után, vagy korábban, ha az egyik zászló 
életpontja 0-ra csökken. 

 

Ha az egyik zászló megsemmisül, a játék véget ér, és az a játékos győz, 
akinek a zászlója megmaradt. 

 

Ha egy zászló egy csata során semmisül meg, a csatát még a szokott módon 
be kell fejezni (a 0-ás fázis megoldásával). Ha a csata során a másik zászló is 
megsemmisül, a játék döntetlennel ér véget. 

 

Ha a végső csata végére egyik zászló sem semmisül meg, az győz, akinek a 
zászlójának több életpontja maradt. 

 

Ha mindkét zászlónak ugyanannyi életpontja maradt, végre kell hajtanotok 
még egy extra fordulót. Ha valaki már nem tud lapkát húzni, csak a táblán 
lévő lapkáinak képességét használhatja, például egy manőverre. Ezután egy 
újabb végső csatára kerül sor. Ha ezután is egyforma a zászlók életpont-
jainak száma, a játék döntetlennel ér véget. 
 
 

Játék több taktikával 
Ha úgy érzitek, túl sok a véletlenszerűség a játékban, és ezt 
szeretnétek csökkenteni, akkor használjátok az alábbi szabályt. 
Az első körben mindketten 6 lapkát húztok. A kezdőjátékosnak el 
kell dobnia egyet, és csak 1 lapkát játszhat ki. Ettől kezdve minden 
kör kezdetén maximum annyi lapkát húzhattok, hogy 6 legyen 
előttetek, majd 1 lapkát el kell dobni, és maximum 2 lapkát 
játszhattok ki.  A többi lapkát elmentitek a következő körötökre.  

 
 
 
 
 
 
Achnid 
mygalomorph, az Abyss Urainak bajnoka 
 

Érzékelek minden lélegzetet, ahogy a 
rezgései végigfutnak a fonalaimon. 
Valamennyi lépés, amit megteszel a 
labirintusban, oly hangosnak tűnik a 
számomra, mintha egy lavina zúdulna 
le a fülem mellett. Minden sóhaj, szó, 
sírás izgalmas zene a számomra, mely 
engem hív maga felé. Gyere, táncol- 
junk! Ez lesz az utolsó... 
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játékban 4 frakciót találsz. Minden frakció egy 35 lapkából álló 
készlettel rendelkezik. A lapkák hátoldalát a frakciók szimbólu-
mával megjelöltük, hogy megkülönböztethetők legyenek egymástól. 

 
 
 
 
 

 a Sárkánybirodalom a Királyság Védelmezői az Erdő Hírnökei az Abyss Urai 

 
Eltérő szabály hiányában minden lapka játéklapkának számít (zászlók, 
bajnokok és rúnák), amikor kijátszod őket. 
 

Ellentétben a parancslapkákkal, a játéklapkákon számtalan olyan szimbó-
lum található, amely információt nyújt az adott lapka képességeiről: 
 
 
 
 
 
 
 
 egy másik 
 lapkára  
 vonatkozó 
  hatás 
 
 
 
 kezdemé- 
 nyezés 
 
 
 

 
 képesség 

 
 

Kezdeményezés 
 
 
 
 
 

A legtöbb bajnoklapkán egy-egy szimbólum jelzi a kezdeményezési értékét. 
Minél magasabb ez a szám, egy csatában annál korábban támad a lapka. 
 

A lapkára nyomtatott kezdeményezési érték 3-tól 0-ig terjedhet. Ez az érték 
jelöli azt a kezdeményezési fázist, amikor a lapka támadhat (lásd a csaták-
ról szóló fejezetet a 7. oldalon). 
 

Néhány lapkán egynél több kezdeményezési érték is szerepel, ami azt 
jelenti, hogy a lapka többször is támadhat - az összes támadását végrehajtja 
minden feltüntetett kezdeményezési fázisban. 
 

Vannak lapkák, amin nincs feltüntetve kezdeményezési érték (például: a 
rúnák). Ezen lapkák hatásai nem korlátozódnak csupán a csata egyes 
fázisaira. A kezdeményezés-szimbólum nélküli lapkák azonnal hatnak a 
többi lapkára, amint játékba kerültek. 
 
 
 
 
 

 
  3-as kezdeményezési 3-as és 0-ás 0-ás kezdeményezési bajnok, kezdeményezési 
 értékű bajnok kezdeményezési értékű zászló érték nélkül 
  értékű bajnok 

 
 
 

XII 
gólem, a Királyság Védelmezőinek bajnoka 

 

Brawin mester a székesegyház tornyából egy hatalmas, törpe teleszkóp 
segítségével figyeli a harcot. Nem számít neki, hogy ki győz, vagy ki veszít az 
összecsapásban, csupán egyetlen dolog fontos a számára: a műhelyéből kikerülő 
vadonatúj műalkotása - egy újgenerációs gólem, melyet simán csak XII-nek 
nevezett el. 

 

XII masszív teste erődítményként tornyosult a monolit felső szegmensén. 
 

- A rúna hatékonysága normálisnak tűnik. Nincs változás az acél aurájában. A 
hidraulikus támogató hengerek... Ó! 

 

A csattanás hangja felhallatszik egészen Brawin megfigyelőhelyéig. XII egyik lába 
letört, a gólem pedig ügyetlenül megdől a másik oldala felé. A megmaradt egyetlen 
lábra túlzott terhelés jut, így a hatalmas gólem lassan magatehetetlenül eldől, és 
legördülve a monolit felszínéről, a talajnak csapódik. 

 

- Még tényleg dolgoznunk kell ezeken a hengereken - sóhajt Brawin mester, 
miközben elkezdi összehajtani a távcsövét. 
 

A 
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Játéklapkák 

 

A játéklapkák - a parancslapkákkal ellentétben - a játéktáblára kerülnek. 
Háromféle játéklapka van: zászlók, bajnokok és rúnák. 

 
Zászlók 

 
 
 
 
 
 a Sárkánybirodalom a Királyság Védelmezőinek az Erdő Hírnökeinek az Abyss Urainak 
 zászlólapkája  zászlólapkája  zászlólapkája  zászlólapkája 

 
Minden zászló 20 életponttal kezdi a játékot, amelyet a sikeres ellenséges 
támadások folyamatosan csökkenteni fognak. Ha ez a szám 0-ra csökken, a 
zászló megsemmisül, és az adott frakció elveszíti a játékot. A zászlók 
aktuális életpontjait a játéktábla szélén végigfutó sérüléssávon követitek 
nyomon. 
 

Minden frakció zászlója rendelkezik valamilyen különleges képességgel, 
melyeket a frakció-áttekintő lapokon részletezünk. Soha ne felejtsd el, hogy 
egy zászló képessége soha nem hat önmagára. 
 

Ezen felül minden zászló 1-es erejű közelharci támadással eltalál minden 
vele szomszédos ellenséges bajnokot és rúnát. Egy zászló viszont soha nem 
támad egy másik zászlóra. 
 

• Egy zászló soha nem okozhat sérülést egy másik zászlónak, függetlenül a 
hozzá kapcsolódó rúnáktól,  vagy egyéb hatásoktól. 

 

• Minden zászló 0-ás kezdeményezéssel rendelkezik. 
 
 

 

Bajnokok 
 
 
 
 
 

példa a bajnoklapkákra 

 
A bajnoklapkák képes felén az egyes bajnokok ábráján túl még a képessége-
iket meghatározó szimbólumok is szerepelnek (például: közelharci 
támadás, távolsági támadás, páncél, vagy háló), valamint az egyes speciális 
hatásaikat ábrázoló szimbólumokat is itt találod. 
 

A szimbólumok lehetnek a lapka egyik, másik, három, vagy akár minden 
szélén. Egy adott szimbólum csak abba az irányba működik, amerre a 
szimbólum (a lapka adott oldala) mutat. 
 
 

A szimbólumok jelentése 
 
Közelharci támadás 
 

Ez a szimbólum egy olyan közelharci támadást jelképez, amelyet 
az adott szélével szomszédos lapka ellen hajt végre. 

 

• Ha az adott oldalon több ilyen szimbólum is látható, a csata 
során minden támadás egyidejűleg történik. 

 
2-es erejű (2-t sebző) közelharci 3-as erejű (3-at sebző) 
támadás a feltüntetett közelharci támadás a 
mindhárom irányba. feltüntetett (1) irányba. 

 
 

• Az azonos lapkaszélen lévő kardszimbólumok száma (1, 2, vagy 3) 
határozza meg a közelharci támadás erejét, és egyben a sebzését is. 

 

• Ha egy közelharci támadási erőt növelő rúna kapcsolódik a lapkához, 
akkor az minden irányba növelni fogja a támadás erejét. 

 

• A támadások automatikusak, és a játékosok nem 
 tudják megakadályozni a bajnokok 
 támadásait. 
 
Például: A veterán bajnok 2 sérülést okoz a 
Sárkánybirodalom zászlójának, és egyúttal 
1 sérülést okoz a lándzsásnak. 
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Távolsági támadás 
 

A csatán belüli távolsági támadás valamilyen lövedék kilövését, 
vagy varázslatot jelképez. A támadás az adott irányba eső leg-
első ellenséges lapkát sebzi meg, függetlenül annak távolságától. 
 
 

2-es erejű (2-t sebző) távolsági 1-es erejű (1-et sebző) távolsági 
támadás, a feltüntetett (1) támadás, a feltüntetett 4 
irányba. irányba. 

 
A lapka széle jelzi a támadás irányát (egyenes vonalban, a lapka szélének 
közepétől, arra merőlegesen). Ha az adott oldalon több ilyen szimbólum is 
látható, a csata során minden támadás egyidejűleg történik.  
 

• Az azonos lapkaszélen lévő tűzlabda-szimbólumok száma (1, 2, vagy 3) 
határozza meg a távolsági támadás erejét, és egyben a sebzését is. 

 

• Ha egy távolsági támadási erőt növelő rúna kapcsolódik a lapkához, 
akkor az minden irányba növelni fogja a támadás erejét. 

 

• A támadások automatikusak, és a játékosok nem tudják megakadályozni 
a bajnokok támadásait. 

 

• A távolsági támadók képesek átlőni a barátságos lapkák felett, így nem 
alakulhat ki baráti tűz (ez a harc közbeni koordinációt tükrözi). Egy 
baráti lapka nem takarja ki az ugyanabban a sorban lévő ellenséges 
lapkát, így a távolsági támadó képes átlőni baráti lapkák felett (vagy 
mellett), és az első ellenséget eltalálni vele. 

 
 
 
 
 

Például: A Sárkánybirodalom muskétás 
bajnoka rálő az Abyss Urainak lapkáira. A 
távolsági támadás elhalad a baráti lapka (egy 
sárkánybirodalmi kardmester) felett, és 
eltalálja a legelső ellenséges lapkát az adott 
sorban, ami az Abyss Urainak rémálom 
lapkája. A támadás nem éri el a zászlót, mert 
őt eltakarja a rémálom lapkája. Ha a rémálom 
nem lenne a játéktáblán, a távolsági támadás 
a zászlót érné. 

 

 

Páncél 
A páncél védelmet nyújt az adott irányból érkező, 1-es erejű 
távolsági támadások ellen, illetve az adott irányból érkező, 
erősebb távolsági támadások erejét eggyel csökkenti. 

 
 

Ez a páncél csak 1 irányból véd a Ez a páncél 3 irányból véd a 
távolsági támadások ellen. távolsági támadások ellen. 

 
 
A páncél nem véd a közelharci támadások ellen. Azt azonban ne felejtsétek 
el, hogy a szomszédos mezőről indított távolsági támadás továbbra is 
távolsági támadásnak számít, így ellene a páncél védelmet nyújt.  
 

A páncél szimbóluma jelzi, hogy az adott lapkát melyik irányból (irányokból) 
védelmezi a távolsági támadások ellen. Ha egy nem védett irányból éri a 
lapkát távolsági támadás, úgy a páncélnak semmi hatása nincs. 
 

• A páncél nem véd a parancslapkák támadásaival szemben (pl.: pontos 
lövés, vagy robbanó keverék). 

 

• A páncél a megszokott módon védi a lapkát az átütés rúnájának hatásától 
(ami a Királyság Védelmezőinek sajátja), de a támadás még mindig 
áthatol mindenkin az adott sorban. 

 

• A páncél automatikusan védelmet nyújt, és a játékosok nem dönthetnek 
úgy, hogy mégse védje meg az adott lapkát. 

 

 
 
 
 
 
 

Például: A lovagra két ellenséges bajnok 
támad. A hadigépezet távolsági táma-
dása 1-es erejű, amely irányba a lovag 
rendelkezik páncéllal, így ez a támadás 
nem okoz sérülést. A tanítvány közel-
harci támadásának irányába is van a 
lovagnak páncélja, de az közelharci 
támadás ellen nem véd, így 1 sérülést 
szenved el. 
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Háló 
 

Egy háló megakadályozza az irányába eső szomszédos lapkát, 
hogy mozogjon, támadjon, visszalökődjön, vagy a képességét 
használja. Csak azok a lapkák érintettek, amelynek a széle a 
hálószimbólummal érintkezik. 
 

 
 

 A jelzett irányba hat 
A háló a jelzett irányba a háló, és ráadásul egy 
hat csupán. 2-es erejű (2-t sebző) 
 közelharci támadás is. 

 
 

• Egy háló azonnal lebénítja az adott irányba eső ellenfelet, amint a táblára 
kerül, nem pedig csak a következő csata során. 

 

• A háló semmilyen módon nem befolyásolja a páncél és a  
 szívósság képességeket - a páncélozott célpont továbbra is 
 védelmet élvez a távolsági támadásokkal szemben, a 
 szívós célpont pedig bónusz életponttal rendelkezik. 
 

• Ahhoz, hogy könnyebben nyomon tudjátok követni, pontosan melyik 
célpontra is hat a háló, tegyetek az áldozatra egy hálójelzőt. Ez a jelző 
eltávolításra kerül annak a kezdeményezési fázisnak a végén, amikor a 
háló képességű lapka már nem érintkezik a célpontjával. 

 

• Egy háló folyamatosan kifejti a hatását, azt egyik játékos sem hagyhatja 
figyelmen kívül. 

 

Megjegyzés: Egy háló hatással lehet az ellenfél zászlójára is. 
 

A háló használatáról további információkat a 17. oldalon találsz. 
 
 
 
 
 
 
 Például: A rémálom a hálójával megbénítja a 
 kardmestert. 

 

A képességek ismertetése 
 

Az alábbiakban ismertetjük a leggyakrabban előforduló képességeket. 
Bizonyos képességek (teleport, lovasság, átalakítás) csak az egyes frakciók-
ra jellemzők, így ezeket a frakció-áttekintő lapokon találod. 
 
Szívósság 

 

A zászlók kivételével a lapkáknak egyetlen életpontjuk van 
csupán. Minden szívósság-szimbólum egy-egy további élet-
pontot jelent, amit le kell győzni ahhoz, hogy az adott lapka 
megsemmisüljön. Tehát az 1 szívósság-szimbólummal rendel-
kező lapkának 2 sérülést kell okozni, hogy el lehessen távolítani 
a tábláról, egy 2 szívósság-szimbólummal rendelkező lapkának 
pedig 3-at. 
 

 
Ez a bajnok 2 szívósság- A bajnok, miután elszenvedett 
szimbólummal rendelkezik. 1 sérülést. 

 
 

• Minden olyan sérülést, ami miatt még nem kell eltávolítani a lapkát a 
tábláról, a lapka tetejére tett sérülésjelzővel kell jelölni. 

 
Manőver 

 

Az ilyen szimbólummal megjelölt lapkát körönként egyszer egy 
mezővel arrébb mozgathatod a játéktáblán és/vagy tetszőleges 
irányba elfordíthatod. A lapkát csak egy üres szomszédos 
mezőre mozgathatod át. Ezt a mozgást a saját körödben kell 
végrehajtanod, ha éppen nincs csata. Mielőtt egy új lapkát 
tennél a játéktáblára, végrehajthatod a lapkád manőverét. 
 

• Megjegyzés: A lapkádat nem mozgathatod csata alatt. 
 
 

ez a bajnok rendelkezik a manőver ez a bajnok rendelkezik a 
képességgel manőver képességgel, és  
 még 2 másik képességgel is 

 
Képesség-jelzők 

 

Némely lapka olyan képességgel rendelkezik, aminek hatására 
valamilyen jelzőt kell egy másik lapkára tenni (például: háló, méreg, 
vagy a lefegyverzés), hogy világosan áttekinthető legyen a játéktábla 
pillanatnyi helyzete. Ezeket a jelzőket akkor kell a másik lapkán 
elhelyezni, amikor az adott képesség aktiválódik, vagy a képességet 
használó speciális támadás végrehajtódik. Általában el kell távolítani 
őket, ha az okozó lapka megsemmisül, de nem minden esetben 
           (részletesen lásd az adott képesség leírásánál). 
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Rúnák 

 
 
 
 

 
Példák a rúnák hatásainak irányára: egy irányba ható rúna, két irányba ható rúna, három irányba 

ható rúna, minden irányba ható rúna, és az egész játékterületre ható rúna. 
 

A rúnák hatással vannak az összes jelölt irányba lévő szomszédos lapkára. A 
lapkaszélek felé futó „útvonalak” mutatják meg, hogy melyik irányba hat a 
rúnád. A legtöbb esetben a másik lapka a saját frakciódba tartozik. 
 

A rúnák megfelelő irányba lévő szomszédos lapkákra gyakorolt hatását a 
rúnalapka közepén lévő szimbólum (szimbólumok) mutatják meg. 
 
 
 
 
 
 
 

Például: A kisebb gyorsaság rúnája csak 
a jelölt négy irányba lévő baráti (vele egy 
frakcióban lévő) lapkára hat. 

 
 
A rúnák hatása nem terjed tovább a vele érintkező lapkákon keresztül. 
Például: egy rúnával érintkező lapkával érintkező lapka már nem részesül a 
rúna hatásából. 
 

Megjegyzés: Ez alól csak az a pár ritka rúna a kivétel, amelynek hatása az 
egész játékterületre kiterjed. Ezeken a rúnalapkákon nem találsz csatlakozó 
„útvonalakat”. A pontos leírásukat a frakció-áttekintő lapokon találod. 
 

A rúnák nem befolyásolják a velük érintkező ellenséges lapkákat, hacsak ezt 
a rúna leírása külön nem említi. 
 

A rúnák attól a pillanattól kezdve hatnak a megfelelő irányban csatlakozó 
lapkákra, amint elhelyezésre kerültek (és nem csak a csaták ideje alatt). Egy 
rúna folyamatosan aktív és a hatásuk nem „kapcsolható” ki. 
 

Egy rúna képessége önmagában nem számít támadásnak, és nem hatnak rá 
a további támadásokat eredményező hatások (mint például az Abyss Urai 
frakció kettős támadás rúnája). 
 

Megjegyzés: Egy rúnát ugyanúgy lehet eltávolítani, mint egy bajnoklapkát, 
bár némelyik rendelkezik további életpontot adó szívósság képességgel. 

 

Megjegyzés: A rúnák a zászlókra is hatással lehetnek. 
 

Megjegyzés: A hozzá csatlakozó lapkákra ható képességen túl az egyes 
rúnalapkákon lehetnek további képességek (például: elforgatás, szívósság, 
stb.) szimbólumai is. Ezek a szimbólumok csak magára a rúnalapkára 
vonatkoznak, a vele szomszédos lapkákra nem. 
 

Például: A Királyság Védelmezői frakció gyor-
saság rúnája 3 saját lapkához csatlakozik: 2 
számszeríjászhoz és 1 csatabárdoshoz. A 2 
számszeríjász a rúnalapka 2 széle felé futó 
„útvonalakkal” csatlakozik, így ők mindketten 
használhatják a rúna által biztosított manőver 
akciót. A csatabárdos irányába nem fut 
„útvonal”, így ő nem részesül a rúna hatásából. 
A rotáció a rúnalapka saját képessége, mely 
lehetővé teszi a rúna elforgatását (de csak a 
rúnáét). Ha az elforgatás után a csatabárdos 
csatlakozik a rúna egyik „útvonalához”, ő is 
részesülhet a hatásából. 

 
Whisper 
herne, az Erdő Hírnökeinek bajnoka 
 

Tarris tudta, hogy az erdei ördög a 
közelben lehet, hisz jól ismerte ezt az 
elátkozott erdőt. Ott hevert a közelben 
Eric és Maia szétszaggatott teteme, és 
jól látta a kibelezett harci lovat is. 
Már kezdte érezni azt az egyedi, 
büdös szagot, mely körbelengi 
ezeket a teremtményeket. 
A monolit belseje sötét volt, 
tele szűk, kanyargós jára- 
tokkal, mely lehetetlenné 
tette a lény megpillantását. 
 

- Nincs értelme itt bent szembeszállnom vele - 
gondolta. - Odakint több esélyem lesz. 
 

Szép óvatosan, csendben és lassan  
elindult a kijárat felé, de egy pillanattal 
később hosszú, görbe karmok csattan- 
tak körülötte. A sikolyát még a belső 
kamrába is hallani lehetett... 
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LAPKÁK KÉPESSÉGEI 
 

 
Az összes frakció által használt általános rúnák 

 
Az erő rúnája, a pontosság rúnája 
 

Ezek a rúnák növelik a megfelelő „útvonalakkal” érintkező baráti lapkák 
közelharci, illetve távolsági támadásait. 
 

A rúna a jelzett 3 irányba A rúna az összes irányba 
eggyel megnöveli a eggyel megnöveli a  
szomszédos baráti lapkák szomszédos baráti lapkák  
közelharci támadását. távolsági támadását. 

 
 
A  gyorsaság rúnája 
 

A kisebb és nagyobb gyorsaság rúnái eggyel, illetve kettővel növelik a 
megfelelő „útvonalakkal” érintkező baráti lapkák kezdeményezését. 
 

A kisebb gyorsaság rúnája A nagyobb gyorsaság rúnája 
eggyel megnöveli az összes a jelzett 3 irányba kettővel  
szomszédos baráti lapka megnöveli a szomszédos  
kezdeményezését. baráti lapkák kezde- 
 ményezését. 

 
Annak érdekében, hogy könnyebben átlássd, ezek a rúnák épp melyik 
lapkák kezdeményezésére vannak hatással, tegyél az érintett lapkákra 
megfelelő kezdeményezés-jelzőket, melyek a már növelt értéket mutatják. 
 

Például: Ha a +2 kezdeményezést adó 
nagyobb gyorsaság rúnája egy 2-es 
alap kezdeményezési értékű bajnokhoz 
kapcsolódik, akkor egy 4-es kezdemé-
nyezésjelzőt kell a bajnoklapkára 
tenni. A jelzővel el kell takarni az alap 
kezdeményezési értéket. A jelzőt el kell 
távolítani, ha a rúna már nem 
befolyásolja a bajnokot (ha ez egy 
csata közben történik meg, a rúnát 
csak annak megsemmisülésekor, az 
adott kezdeményezési fázis végén kell 
eltávolítani). 

 
• Ritka esetben előfordulhat, hogy egy bajnokon több gyorsaság rúna 

hatása is összeadódik, így 5 vagy magasabb kezdeményezési értékkel fog 
rendelkezni. Minden ilyen esetben a lapkát az 5+ kezdeményezésjelzővel 
jelöld meg. A csata során az ötnél magasabb kezdeményezési értékű 
lapkák szépen sorban, a csata saját kezdeményezési fázisában fognak 
támadni (nem minden támadás történik egyszerre az „5+” fázisban). 

 

A regeneráció rúnája 
 

Ha egy lapka csatlakozik a regeneráció rúnájához, és egyetlen támadásból 
egy vagy több sérülést szenved el (amely egy forrásból származik - mint 
például egy ellenséges játéklapka, parancslapka, méregjelző speciális hatása, 
stb.), el lehet dobni a rúnát, és figyelmen kívül lehet hagyni ezt a sérülést. 
 

A regeneráció rúnája 2 lehetséges A regeneráció rúnája 1 
csatlakozási iránnyal.  lehetséges csatlakozási 
 iránnyal. 

 
A regeneráció rúnájának használatát lásd még bővebben a 17. oldalon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabiiz, a Vörös 
démon, az Abyss Urainak bajnoka 
 

Pechemre nem tudtam részt venni 
a legutóbbi csatában. Amikor 
az expedíciómból vissza- 
tértem Awer Gyökerébe, 
sajnos már majdnem 
véget ért. Kihagytam az 
előző kettőt is. Senki 
nem engedi, hogy egy 
tábornok személyesen 
is részt vegyen a saját 
hazáját védő háborúban, 
és sajnos a szárnyas tör- 
zsekkel folytatott harcok 
fél évszázadnál is tovább 
elhúzódtak. Több mint 70 
éve nem láthattam ezeket 
a szent helyeket! Ó, mennyire 
hiányzott már ez az aréna! 
Ezt a vérrel átitatott illatot 
sehol máshol nem éreztem 
eddig, csak itt. Otthon, édes 
otthon! 
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Parancslapkák 

 
 
 
 

 
A játéklapkákon túl, minden frakció számos parancslapkával is rendelkezik. 
 

Ezeket a lapkákat csak a tulajdonosuk saját játékkörében lehet használni, 
ám ha egy csata elkezdődött, már nem. 
 

A parancslapkák soha nem kerülnek a játéktáblára, hanem a használatuk 
után el kell dobni őket. 
 

Az általános parancslapkákat az alábbiakban ismertetjük. A frakcióspeci-
fikus parancslapkák leírását (hamis parancs, pontos lövés, fedezék, forgatás, 
háló) a megfelelő frakció-ismertető lapokon találod. 
 
Csata 

• Ha ezt a parancslapkát játszod ki, csata kezdődik. 
 

• Ezt a lapkát nem játszhatod ki, ha bármelyik játékos már 
felhúzta a legutolsó lapkáját. 

 

• A csata parancslapka használata után a köröd véget ér, és 
nem használhatod már a többi lapkád képességét. 

 
Mozgás 

• Ha egy ilyen lapkát játszol ki, akkor az egyik lapkádat 
átmozgathatod egy szomszédos üres mezőre, és/vagy 
elforgathatod azt tetszőleges irányba. 

 

• További részletekért lásd a mozgás általános problémái-
ról szóló fejezetet a 21. oldalon. 

 
Robbanó keverék 
 

• A parancslapkán látható hatóterületen belül az összes 
mezőn lévő lapka 1-1 sérülést szenved el (kivéve a 
zászlókat, de beleértve a saját lapkákat is). 

 

• A robbanó keverék hatóterületének teljes egészében a 
játéktáblára kell esnie, azon kívül nem lehet. 

 
 
 

Például: A fenti robbanó keverék  
parancslapka hatására mindhárom 
szomszédos lapka 1-1 sérülést 
szenved el. 

 

Hátralökés 
Ezzel a parancslapkával egy saját játéklapkáddal szom-
szédos ellenséges lapkát lökhetsz hátra, egy üres mezőre úgy, 
hogy eltávolodjon a te lapkádtól. 

 

• Az ellenséges lapkát csak egy mezővel lökheted hátra, és 
csak egy üres mezőre. 
 

• Ha egynél több üres mezőre is hátralökhetnéd, a hátralökött lapka 
tulajdonosa dönti el, hogy melyik mezőre lökődjön hátra a lapkája. 

 

• A hátralökött lapka nem fordulhat el a hátralökés során. 
 

• Ha a lapka mögött nincs üres mező, nem lökheted hátra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: A számszeríjászt két Abyss Urai lapka veszi körbe: egy mygalomorph és egy 
démon. A Királyság Védelmezőit irányító játékos úgy dönt, hogy kijátssza a hátra-
lökés parancslapkáját. A démont nem tudja hátralökni, mert a mögötte lévő mind-
három mező foglalt. Csak egyetlen szabad mező van mellette, épp a számszeríjásza 
mellett, ahová viszont nem lökheti, mivel így az nem távolodna el a saját lapkájától. 
A mygalomorphot viszont hátra tudja lökni, mivel két szabad mező is van mögötte. 
 

Az Abyss Urai frakciót irányító játékosnak kell eldöntenie, hogy a két lehetséges 
mező közül melyikre kerüljön a hátralökés után a mygalomorph. A mygalomorph 
nem fordulhat el a lökés következtében, annak ugyanilyen irányba kell néznie az új 
mezőjén is.  
 

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


 
 

LAPKÁK KÉPESSÉGEI 
 

 
Általános problémák 

 
háló használata 
 

• Egy háló megakadályozza az irányába eső 
szomszédos lapkát, hogy mozogjon, támadjon, 
visszalökődjön, vagy a képességét használja. 

 

• A háló azonnal lebénítja az ellenfelet, amint 
felkerül a játéktáblára (ugyanez fordul elő, ha egy 
háló képességű bajnokot helyezel el, vagy az 
ellenséges lapka mozog be a háló hatómezőjére). 

 

• Ha egy hálóval rendelkező bajnok megsemmisül 
a csata során, akkor a háló csak az adott kezde-
ményezési fázis végéig fejti ki a hatását (azaz 
csak addig, amíg a háló képességű bajnok lapkája 
eltávolításra nem kerül). A hálóval lebénított 
lapka csak akkor képes a következő fázisokban 
cselekedni, ha cselekedhet ezekben a fázisokban. 

 

• A behálózott lapka nem mozoghat, így nem lehet 
ellökni sem. A háló képességű lapka ellökhető a 
behálózott lapka mellől, de ezt csak egy másik 
baráti lapka teheti meg, a lebénított (behálózott) 
lapka nem. 

 

• Egy háló képességű bajnok behálózhat egy 
ellenséges háló képességű bajnokot, aki ez 
esetben már nem használhatja a háló képességét. 

 

• Ha két háló képességű bajnok egyszerre egymást 
hálózza be, akkor egyik sem bénítja le a másikat. 
Másként fogalmazva: két egymás ellen ható háló 
semlegesíti egymást, és ilyenkor mindkét bajnok 
ideiglenesen elveszíti a háló képességét (azaz 
bármelyikük a normál szabályok szerint mozog-
hat és hátra is lökhető). 

 

A regeneráció rúnája 
 

• A regeneráció rúnáját nem lehet kikapcsolni, ha már egy 
lapkához van csatlakoztatva. A hatása folyamatos. 

 

• Ha egy lapka csatlakozik a regeneráció rúnájához, és egyetlen 
támadásból egy vagy több sérülést szenved el (amely egy 
forrásból származik - mint például egy ellenséges játéklapka, 
parancslapka, méregjelző speciális hatása, stb.), el lehet dobni 
a rúnát, és figyelmen kívül lehet hagyni ezt a sérülést. Ha egy 
lapka ilyenkor több regeneráció rúnához is csatlakozik, 
szabadon eldönthető, melyiket akarod eldobni közülük. 

 

• Ha egy regeneráció rúnája több lapkához is csatlakozik, és 
ezeket a lapkákat egy időben éri megsemmisítő támadás, 
akkor a rúna tulajdonosának kell eldöntenie, hogy közülük 
melyik lapkát „mentse meg” a rúna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: A hadigépezet mindkét lándzsást megtámadja, és meg is 
semmisítené őket a 3-as kezdeményezési fázisban. Mindkét lándzsás 
ugyanahhoz a regeneráció rúnájához csatlakozik, de a rúna csak az 
egyiküket tudja megmenteni. A rúna tulajdonosának el kell döntenie, 
hogy melyik lándzsása maradjon a táblán, és melyiket dobja el a 
rúnalapkával együtt. 
 

• Ha ugyanabban a kezdeményezési fázisban mind a rúna, 
mind a hozzá kapcsolódó lapka egyidejűleg megsemmisülnek, 
a rúna semmisül meg elsőként, és már nem tud regenerálni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: A hadigépezet egyidejűleg támadja meg a lándzsást és a hozzá 
csatolt regeneráció rúnáját. Ez esetben a rúna előbb semmisül meg, és 
már nem tudja a lándzsást megmenteni (regenerálni), tehát mindkét 
lapkát el kell távolítani a játéktábláról. 
 

 
 

• Ha egy lapkához két regeneráció rúnája is csatlakozik, a rúna 
tulajdonosának kell eldöntenie, hogy melyik rúna regenerálja 
az adott sérülést (azaz melyik rúnát kelljen eldobni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: A mygalomorph megsemmisítené a lándzsást, de két rúna is 
csatlakozik hozzá. A Sárkánybirodalmat irányító játékosnak kell 
eldöntenie, hogy melyik regenerálja a lándzsást (azaz melyik kerüljön le 
a tábláról). 
 
• Ha egy lapkához csatlakozik egy regeneráció rúnája, amihez 

egy másik rúna csatlakozik, de a 2 rúna nincs teljesen 
egymáshoz csatlakoztatva, akkor a távolabbi rúna fog 
regenerálni, és ezt kell eltávolítani a lapka sérülésekor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: A lándzsást megsemmisítené a mygalomorph támadása. Ezt a 
sérülést a hozzá csatolt regeneráció  rúnája elnyeli, de mivel ehhez is van 
csatolva egy rúna, ez utóbbi lesz, ami semlegesíti a sérülést, és amit el 
kell dobni. 
 
• Ha két regeneráció rúnája teljesen egymáshoz van kapcsolva 

(mindkettő a másik felé is hatással van), akkor a rúnákat 
irányító játékosnak kell eldöntenie, hogy melyikük nyelje el a 
sérülést (azaz melyik kerüljön levételre). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: A Sárkánybirodalmat irányító játékosnak kell eldöntenie, hogy 
a két regeneráció rúnája közül melyik nyelje el a sérülést. 
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Pár szó a kezdeményezésről 
 

• Egyik lapka kezdeményezése sem csökkenhet 0 alá. Ha bár-
melyik lapka kezdeményezése 0 alá csökkenne, azt úgy kell 
tekinteni, mintha 0-ás kezdeményezése lenne. 

 

• A kezdeményezés növelésének nincs felső határa. 
 

• Ha egy lapka több támadást hajthat végre, és hozzá van 
csatolva egy gyorsaság rúnája (ami a kezdeményezést növeli), 
akkor ez a bónusz minden egyes támadását érinti. Például: ha 
a lapka a 3-as és 0-ás kezdeményezési fázisban támadna, és egy 
kisebb gyorsaság rúnája van hozzácsatolva, a 4-es és 1-es 
kezdeményezési fázisokban fog támadni. 

 

• Ha egy lapka egynél több irányba támad (függetlenül a 
támadás típusától), és egynél többször támad (mint például 
az Erdő Hírnökeinek wyrmje), minden támadását minden 
megadott (megnövelt) kezdeményezési fázisban végre fogja 
hajtani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: A wyrmhez egy nagyobb gyorsaság rúnája csatlakozik, ami +2 
kezdeményezést ad neki. Emiatt a wyrm minden irányba leadja az első 
támadását a 4-es kezdeményezési fázisban, majd szintén minden 
irányba leadja a második támadását a 3-as kezdeményezési fázisban 
 

 
 

• Minden lapka csak az aktuális kezdeményezésének 
megfelelő fázisban (fázisokban) hajthatja végre a 
támadásait (legyen az akár közelharci, akár távolsági). 

 
Például: egy 3-as kezdeményezésű bajnokot a 3-as kezde-
ményezési fázisban behálóznak, így megbénul, viszont a fázis 
végén a hálóvető is megsemmisül, így a háló hatása is véget ér. 
Bár a behálózott bajnok szabaddá válik a 2-es kezdeményezési 
fázisra, nem támadhat, mivel a 3-as fázis már véget ért. 
 
1. szituáció: A 2-es kezdeményezésű számszeríjász +1 kezdemé-
nyezés bónuszt kap egy szomszédos kisebb gyorsaság rúnájától 
(ezzel a kezdeményezési értéke 3-ra nő). A számszeríjász a 3-as 
kezdeményezési fázisban egy távolsági támadást  hajt végre. 
Ugyanebben a fázisban a rúna megsemmisül, és a szám-
szeríjász kezdeményezése 2-re csökken vissza. Mivel egyszer 
már támadott, nem támadhat ismét a 2-es kezdeményezési 
fázisban. 
 
2. szituáció: A 2-es kezdeményezésű számszeríjász +1 kezdemé-
nyezés bónuszt kap egy szomszédos kisebb gyorsaság rúnájától 
(ezzel a kezdeményezési értéke 3-ra nő). A rúnát átmenetileg 
megbénítja egy háló, így nem tud bónuszt adni. A 3-as 
kezdeményezési fázis végén a háló megsemmisül, így a szám- 
szeríjász kezdeményezése ismét 3-ra növekszik. Ám a 3-as fázis 
már véget ért, így a számszeríjász a megnövelt 3-as 
kezdeményezési értékével már nem támadhat a 2-es fázisban. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarris Redrobe 
muskétás, a Sárkánybirodalom bajnoka 
 

- Uraim, ne feledjétek! Az aréna semmilyen 
csatatérhez nem hasonlítható. Az ott meg-
szokott szigorú csapatmunkából itt semmi 
nem lesz. Felejtsétek el a zárt formációt! 
Amint ott leszünk, a formációnk a meglévő 
folyosókhoz és alagutakhoz fog igazodni. 
 

- Felejtsétek el az összehangolt támadást is! 
Az lesz a feladatunk, hogy felvegyünk valami 
jó kis pozíciót, és mindenre lőjünk ami csak 
mozog, és nem a mi színeinket viseli. 
 

- Ez nem egy hétköznapi csatatér, de itt is 
épp oly könnyedén meghalhattok... és én 
igen nagyra értékelném, uraim, ha ezt nem 
tennétek. 

 

Mozgás 
 

• Bár a lapkák alapból nem változtathatják meg a pozíció-
jukat, miután a játéktáblára kerültek, van a játékban pár 
olyan hatás, amely lehetővé teszi a játékosoknak, hogy 
mozgatni tudják a játéklapkáikat (zászló képessége, rúna 
hatása, magának a lapkának egyes hatásai, mozgás 
parancslapka, stb.). Nincs korlátozva, hogy egy lapka 
maximum hány mozgást hajthat végre egymás után a 
táblán mindaddig, amíg minden mozgás egy-egy másik 
hatás eredménye (minden hatás csak egyetlen mozgást 
tesz lehetővé fordulónként). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: A Sárkánybirodalmat irányító játékos úgy dönt, hogy a 
fürgeség rúnáját játssza ki, és egy lovag bajnokával szomszédos 
mezőre helyezi. Ennek következtében átmozgathatja a lovagját egy 
szomszédos üres mezőre (de az irányán nem változtathat). Ezt 
követően kijátszik egy mozgás parancslapkát, és újból mozgatja a 
lovagját. Végül használja a lovagja saját manőver képességét, és az 
ellenséges zászló mellé mozgatja bajnokát, és még az irányát is 
megváltoztatja. 
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MONOLITOK 
 
 
 

véres játékok résztvevői már évek óta tanulmányozzák a monolitok titkait, így készülve folyamatosan a következő összecsapásra. 
Titkos átjárókat, csapdákat keresnek, és olyan ősi varázslatok után kutatnak, amelyek bizonyos monolitdarabokhoz kapcsolhatók, és 
ezzel veszélyt jelenthetnek bizonyos kőbe fúrt alagutakra. Minden frakció féltve vigyázza az általa kínkeservesen megszerzett tudást. 

Ehhez jön még ellenségeid folyamatos újítása, a stratégiai és taktikai trükközések. Hamar rá fogsz ébredni, hogy mennyire változékony és 
veszélyes hely lehet a Monolit Aréna. 

 
 

Ha már megismerkedtetek az alapszabályokkal, és minden egyes frakciót 
kipróbáltatok, eljött az ideje annak, hogy bevezessétek a monolitokat a 
játékba.  
 

Minden játékosnak a játék kezdete előtt elő kell készítenie a saját 
monolitját. Az egymás tetejére tett három műanyag monolitdarab közül a 
felsőbe kerül a zászlólapka, az alsó kettőbe pedig két másik lapka. 
 

A játék során a monolitod sokszor fog kinyílni és bezárulni. A belsejében 
elrejtett lapkák ügyes használatával esélyed lesz arra, hogy magad felé 
billentsd a szerencse mérlegét! A monolitnak hála a kedvenc két lapkád már 
a játék kezdetétől elérhető lesz a számodra. Tervezd meg a stratégiádat, és 
lepd meg ellenfeled a választott taktikáddal! 
 

Előkészítés 
 

Miután elhelyeztétek a játéktáblát az asztal közepén, és minden játékos 
választott magának egy-egy frakciót, vegyétek el a frakciótokhoz tartozó 3 
műanyag monolitdarabot a megfelelő színben. 
 

Helyezd el a legfelső monolitdarabodban a zászlólapkádat, az alsó kettőbe 
pedig tetszés szerint válassz ki a lapkáid közül kettőt, és helyezd el őket is 
egyenként úgy, hogy ellenfeleid ne lássák, miket választottál. Ezután a többi 
lapkádat képpel lefelé keverd össze. Tedd egymásra a három monolit-
darabodat úgy, hogy a zászlólapka legyen felül, létrehozva ezzel a „zárt” 
monolitodat. 
 

A játék során bármikor ellenőrizheted, hogy mely lapkáid vannak az egyes 
monolitdarabjaidban. Az ellenfeleid viszont csak akkor fogják ezeket 
megismerni, amikor „kinyitod” a monolitodat. 
 

A monolitok előkészítése után a játék előkészítése a már ismert szabályok 
szerint folytatódik. Az egyetlen különbség az, hogy a zászlólapkád helyett 
az egész összeállított monolittornyodat kell a játéktáblára helyezned. 
 
 
 
 

Például: Az Abyss Urainak játékra előkészített 
monolittornya. 

 

 

Zárt monolit 
 

Mindaddig, amíg a monolitod „zárt” állapotban van, ugyanúgy kell 
kezelned, mint a sima zászlólapkádat. A zászlólapkádnak minden esetben a 
„zárt” állapotú monolit felső monolitdarabjában kell lennie. 
 

Monolit kinyitása 
 

A játékköröd során, miután a szabályok szerint új lapkákat húztál, és 
eldobtál egy lapkát, dönthetsz úgy, hogy „kinyitod” a monolitodat. Ha így 
döntesz, nem helyezhetsz el ebben a játékkörödben lapkákat a játéktáblán, 
bár továbbra is kijátszhatsz parancslapkákat, és használhatod a már 
játéktáblán lévő lapkáid képességeit is. 

 

Kivétel: Ha a monolitod kinyitása után az egyik monolitdarabod üres 
(azaz nincs benne lapkád), elhelyezheted ebben az üres monolitdarabban 
egy rúnalapkádat, vagy egy bajnokodat. 

 

A monolitod kinyitásakor a két alsó monolitdarabot fogod kivenni a felső, 
zászlódat tartalmazó darab alól. A zászlós darabodat nem mozgathatod 
(forgathatod) el eközben, annak ugyanabban a mezőben kell maradnia. A 
két alsó monolitdarabodat két szomszédos, üres mezőn kell elhelyezned 
úgy, hogy a darabjaid mindegyike legalább egy másik daraboddal érintkez-
zen. A két alsó monolitdarabodat szabadon elforgathatod a művelet során. 
A kinyitás után a monolitod a következő csata végéig ebben az állapotban 
marad, majd össze kell azt zárnod. 

 

• Attól még kinyithatod a monolitodat, ha a zászlódat behálózták. 
 

• Nem nyithatod ki viszont a monolitodat, ha a fenti szabályok szerint 
nem tudod a két alsó darabját elhelyezni a játéktáblán. Egy üres 
darabodat sem teheted egy táblán lévő lapkád alá, vagy a fölé; illetve a 
saját monolitdarabodat nem teheted egy másik játékos monolitdarabja 
alá, vagy fölé, még akkor sem, ha ez utóbbi darab éppen üres. 

 
A monolitod kapcsolódási szabályai 

 

A játék teljes időtartama alatt a kinyitott monolitod mindhárom darabjának 
legalább egy másik daraboddal érintkeznie kell. Egy monolitdarabban lévő 
lapkát csak akkor lehet eltávolítani, ha az megsemmisül, és ezzel a lapka 
lekerül mind a játéktábláról, mind kikerül a monolitból (ezáltal üressé téve 
             az egyik monolitdarabodat). 
 

E 
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Legális lépés: a jelölt mezőkre 
kinyithatod a monolitodat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illegális lépés: egy szabad 
mező nem elég ahhoz, 
hogy kinyithasd a  
monolitodat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legális lépés: a jelölt mezőkre 
kinyithatod a monolitodat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illegális lépés: nem 
nyithatod ki a 
monolitodat egy másik 
játékos monolitdarabja 
által elfoglalt mezőre, 
még akkor sem, ha az a  
darab jelenleg éppen üres. 
 

 

 

Monolit összezárása 
 

A monolitokat minden csata után össze kell zárni. Ekkor tedd vissza a 
zászlót tartalmazó monolitdarabod alá a másik két darabodat úgy, hogy a 
zászlód végül ugyanabban a mezőben maradjon. Ezt akkor is megteheted, 
ha az egyik darabod éppen üres, vagy egy ellenséges lapkát tartalmaz (lásd 
alább). Ne távolítsd el a lapkákról a sérülésjelzőket, illetve a méregjelzőket 
az összezárás előtt. 

 

A monolitod összezárásának egyetlen lehetősége, amikor egy befejezett 
csata után KELL azt megtenned. A kinyitással ellentétben ezt a műveletet 
nem hajthatod végre akkor, amikor csak szeretnéd. 

 

Viszont, ha egy csata után kötelező mód összezárod a monolitodat, 
bármelyik következő köröd kezdetén ismét kinyithatod azt, az előző 
oldalon ismertetett szabályoknak megfelelően. 
 
 

Monolit szabályok 
 

Attól még, hogy egy lapka egy monolitdarabban van, nem kap speciális 
védelmet. 

 

A csata során előfordulhat, hogy az egyik kinyitott monolitdarabodban lévő 
lapka megsemmisül, így a darabod üresen marad. Az üres monolitdarabot 
tartalmazó mezőt üres táblamezőként kell kezelni (például: amikor 
ellenőrizni kell, hogy betelt-e már a teljes játéktábla, és csata kezdődik-e). 
Az ilyen üres mezőkre bármelyik játékos mozgathat, vagy elhelyezhet 
lapkát a szabályok szerint (így kerülhet az ellenséged lapkája a 
monolitodba). 

 

A „zárt” monolitot sima zászlólapkaként kell kezelni. 
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MONOLITOK 
 

 
Általános problémák 

 

A behálózott lapka nem mozdítható el, ami azt jelenti, hogyha az egyik 
monolitdarabodban lévő lapkádat hálózzák be, nem tudod összezárni a 
monolitodat a csata után. Ne feledd, hogy a zászlólapkád nem mozdul el a 
monolitod összezárásakor, így ha csak a zászlódat hálózzák be, attól még a 
monolitodat összezárhatod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Ha csak a zászlólapkádat hálózzák be, attól még a monolitodat össze tudod 
zárni (lásd a bal oldali ábrát); ám ha a monolitod másik darabjában lévő lapkádat 
hálózzák be, akkor a monolitodnak nyitva kell maradnia a csata után (lásd a jobb 
oldali ábrát). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furmir Barrelarms 
tanonc, a Királyság Védelmezőinek bajnoka 
 

- Bocsánat! Elnézést, ez most harc, 
vagy csak rossz helyen állok? Egy 
kicsit elaludtam, a harci gongok 
hangjára ébredtem, és az előbb 
mintha láttam volna pár srácot, 
akik valami fura, nagydarab, 
szarvas valamit üldöztek. 
 

- Akkor igaz? Ó, ez frankó! 
 

- Egy kicsit kölcsönvehetném ezt 
a széket? Úgy tűnik, elveszett a 
csatabárdom, és kellene valami, 
amivel egy jót oda tudnék somni. 
 

A monolitdarabjaidban elhelyezett lapkáid együtt mozognak a darabjukkal, 
ami azt jelenti, hogy ha hátralökik, vagy mozgatod őket, velük lökődik 
(mozog) a monolitdarabod is, de eközben folyamatosan be kell tartani a 
darabok egymással való érintkezésének szabályát. 
 
 
 
 

Például: a Királyság Védelmezőit 
irányító játékosnak úgy kell kijátszania 
a hátralökés parancslapkáját, hogy a 
lökés után is megmaradjon a monolit-
jának egyes darabjainak folyamatos 
érintkezése. 

 
 
Attól még, hogy az egyik monolitdarabodba egy ellenséges lapka került, 
összezárhatod, és egy későbbi játékköröd kezdetén újból kinyithatod azt. 
Ez esetben is te döntheted el a kinyitás után, hogy az alsó két monolit-
darabodat melyik szomszédos üres mezőn helyezed el, beleértve az ellen-
feled lapkáját tartalmazó darabod elhelyezését is. Az elhelyezés (azaz az 
üres mezők kiválasztása) UTÁN a lapka tulajdonosának (tehát ellenfelednek) 
kell eldöntenie, hogy az általad meghatározott mezőre milyen állásba 
kerüljön a lapkáját tartalmazó monolitdarabod. Csak ez UTÁN kell eldön-
tened, hogy a zászlón kívüli monolitdarabodban lévő saját lapkád milyen 
állásba kerüljön elhelyezésre (a zászlód helyzete ugye nem változhat). 
 

Megjegyzés: A monolitod összezárását mindhárom monolitdarabodra 
nézve egyszerre (egy időben) hajtod végre. Ez fontos lehet bizonyos hatások 
kezelése során (például: háló). 
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TÖBBJÁTÉKOS MÓD 
 
 

Csapatjáték (2 vs 2) 
 

Ez a mód két kétszemélyes csapat párbajáról szól. Módosuló szabályok: 
 

A játék kezdetén a játékosok két csapatra oszlanak (véletlenszerűen, vagy 
megegyezés szerint). 
 

Minden játékos egy saját frakciót irányít, a szabályok szerint. A szövetséges 
frakciók nem támadhatják egymást. A játék kezdetén minden játékos kap 
egy megfelelő színű szövetséglapkát is, és minden csapat egy közös 
szövetség-életpontjelzővel fogja a sérüléssávon a zászlóik  állapotát jelölni. 
 

Játéksorrend: Azonos csapatba tartozó játékosok nem jöhetnek közvet-
lenül egymás után. Ha az I. csapat játékosai A és B, a II. csapaté pedig C és 
D, akkor a játéksorrend: A-C-B-D lesz. A játéksorrend követéséhez vagy 
üljetek a megfelelő sorrendbe az asztal köré, vagy használjátok az aktív-
játékos-jelzőt. Mindkét csapat tegye a szövetség-életpontjelzőjét a sérülés-
sáv 20-as mezőjére, azaz a csapattagok zászlói közös életponton fognak 
osztozni. Bármely csapattag zászlóját ért sérülést a közös jelző megfelelő 
mezővel való léptetésével kell jelölni. 
 

A játék kezdete: A kezdőjátékos egy lapkát húz, a második játékos kettőt, 
a harmadik hármat. Ettől kezdve minden játékos a megszokott módon 
maximum három új lapkát húz. A lapkaeldobás szabályai megegyeznek az 5. 
oldalon leírtakkal. 
 

A végső csata: Amikor bármelyik játékos felhúzza a legutolsó lapkáját, 
még befejezi a saját játékkörét, és minden más játékos is kap egy teljes 
játékkört. Ha mindenki végzett, kezdetét veszi a végső csata. 
 
 

Játékos csapat ellen 
 

Ez a mód egy két-, vagy háromszemélyes csapat és egy magányos játékos 
párbajáról szól. Módosuló szabályok: 
 

A kezdőjátékos (a szóló játékos) a két-, vagy három játékosból álló csapat 
ellen játszik. A szóló játékos a saját frakciója életpontjelzőjét teszi a sérülés-
sáv 20-as mezőjére, a csapat pedig az egyik szövetség-életpontjelzőt fogja 
ugyanitt elhelyezni. 
 

Játéksorrend: A csapatot alkotó játékosok nem közvetlenül egymás után 
jönnek, hanem felváltva mérkőznek meg egy-egy játékkör elejéig a szóló 
játékossal. Ha a csapat A1 és A2 játékosokból áll, a szóló játékos pedig a B, 
akkor a játéksorrend: B-A1-B-A2-B-A1-B-A2... stb. lesz. 
 

 

Csapatjáték szabályai 
 

Az azonos csapatban lévő játékosokat szövetségeseknek hívjuk. A csapat-
játékra vonatkozó szabályváltozások a következők: 
 

• A zászlók és rúnák bónuszai hatnak a szövetséges lapkákra is. 
 

• A parancslapkák (mozgatás / teleportálás / forgatás) hatásai kijátszhatók 
egy szövetséges lapkára is. A saját körödben használhatod a lapkád 
manőver képességét egy szövetséges lapkán is. 

 

• Hátralökés parancslapka nem játszható ki szövetséges lapka ellen. 
 

• A szövetséges lapkák nem okozhatnak egymásnak sérülést. A távolsági 
támadások keresztülhaladnak egy szövetséges lapka „felett”, mintha az 
egy saját, baráti lapka lenne. 

 

• Nem bénítható le hálóval egy szövetséges lapka. 
 

• Ha a szóló játékos, vagy egy csapat életpontja 0-ra csökken, a másik fél 
megnyeri a játékot. Ha ez a játék végéig senkinek sem sikerül, a több 
életponttal rendelkező fél győz. 

 
 
 
 
 
 

A szövetséglapkák (minden csapat-
tagnak egy-egy saját jelző) és a 
szövetség-életpontjelzők (minden 
csapatnak egy-egy saját jelző). 
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