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2-4 10+45-60 Byzantio a középkori ármánykodás játéka a közel-keleten, ahol 
a játékosok a XI. század legfőbb bizánci családok vezetőinek 
szerepébe bújnak és tervezik kiválasztani a császári trón 
örökösét. 

1025-ben II. Baszileiosz császár örökös nélkül távozott a 
mennyországba. Konstantinápolyban a legfontosabb arisztrokrata 
családok képviselői versengenek a császári gyűrűért és a trónért. 
A birodalom kettészakadt a négy legbefolyásosabb dinasztia 
között. Két dinasztia tartományi katonai arisztrokraták (Komnenos 
és Phokas házak) míg a másik két dinasztia városi, világi köznemes 
(Doukas és Aggelos házak).

Ez egy kicsinyes és hiábavaló vita, mivel minden család 
vonakodik hogy átengedje a trónt a másiknak, ezért megindult 
a verseny a befolyás növeléséért. A következő császár csak az 
lehet, akit a leggazdagabb városok támogatnak. Minden 
lehetséges örökös növelni akarja a híveinek számát és 
küzdeni a győzelemért a városokon keresztül, amelyek a trónt 
biztosíthatják nekik. 

Legyen a jogos örökös a trónon!

                                                

A Nekken egy fantazy témájú implementációja a játéknak, 
ugyanazokat a komponenseket használva, mint a Byzantio-ban.
A játéktábla másik oldalán lévő térképet használva egy 
másfajta játék élményt nyújt (2 játék egyben).

Négy törzs él békében több mint 3000 évig az ősi gyűlölködés 
ellenére. Együtt élnek a fővárosban, Nekkenben. Lassan feledésbe 
merül a félelem a nagy vulkán iránt addig, míg az ki nem tör... El 
kellett hagyniuk az otthonaikat és a négy törzs szétszéledt a 
kontinensen, veszélyekkel szembenézve, míg új kolóniákat 
alapítottak. Az ősi gyűlölet újraéledt és a törzsek most a túlélésért 
küzdenek. Azonban nekik még szükségük van egymásra és egy 
új hideg háború bukkan fel a vulkán forró árnyékában. 

A Nekken játékban minden játékos egy törzs vezetőjének 
szerepében próbál győzedelmeskedni és uralkodni az új társadalom 
felett. A cél, hogy megszerezze a hatalmat azzal, hogy új és 
dicsőséges városokat alapít, használva az akciókat mozgatja a 
Vezetőt a térképen, hogy felfedezzen és még több várost alapítson 
és átverje a barátait az elérendő céljaival kapcsolatban. 

Remélhetőleg egyetlen más uralkodó sem akar várost létrehozni 
ugyanazon a helyen!

Lefteris Iroglidis, Alexandros Boucharelis, Anestis Iroglidis
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A játéktábla 25 provinciára van osztva és összesen 34 
várost tartalmaz. 

Két fajta város található: a történelni provinciai fővárosok nagy 
város ikonnal jelezve és a birodalom kisebb városai kis ikonokkal. 
A játék során nincs köztük különbség. Csak 2 és 3 játékos esetén 
fontos ez a különbség, mert ekkor csak a nagy ikonokkal jelzett 
történelmi provinciai fővárosokat lehet használni, míg 4 játékos 
esetén a többit is.

A provinciák határvonalakkal vannak elválasztva és néhány 
a Földközi-tenger mentén fekvő provincia szaggatott vonallal
(tengeri útvonallal) van összekötve egymással. A 
provinciák számozása az események történésének a 
helyét fogja a későbbiekben maghatározni kocka dobás 
által.

A tábla körül egy idővonal látható, amelyen a körök lesznek 
jelölve.

A Nekken tábla hasonlóan fel van osztva régiókra de 
nincsenek városok és tengerek sem. Az idővonal pedig 
rövidebb. A vulkánt tartalmazó régiónak nincs külön hatása, 
az csak a kezdő mező minden törzs vezető számára. 

Az első kör előtt ezekkel a zsetonokkal kell az idővonalon 
megjelölni, hogy mikor történnek meg különböző események 
a játék folyamán, illetve az utolsó körben.

Ezt a nyolcoldalú dobókockát kell használni a Megvesztegetés, 
Diplomácia és Száműzés akciók során. Amikor a játékos 
ezekből az akciókból választ, akkor dobnia kell a kockával. 
Normál esetben az akció sikerül, ha 5-8-at dob és nem sikerül, 
ha 1-4-et dob. Ezt bizonyos akcióknál módosíthatja a jelenlévő 
Trónörökös.

Minden játékosnak egy Trónörököse van, amely
mozgatható a provinciák között a határvonalakon, 
illetve a tengeri útvonalakon keresztül. 
A Trónörökös mindig provinciára rakható és nem 
konkrét városra.

Minden játékos kap egy pontozó 
lapot és egy ceruzát, ahol a játék 
elején meghatározza a célvárosait, 
játék közben rögzíti a az akcióit és 
a játék végén pedig elvégzi a 
pontozást.

10 helyőrségi figura minden színben.
Helyőrséget csak városokra lehet letenni.

Az Időjelző bábuval lehet a körök számát nyomonkövetni .

1x dupla oldalú játéktábla

KOMPONENSEK

9X Esemény és természeti katasztrófa zseton 1x 8 oldalú dobókocka

4x Trónörökös 1 pontozó füzet és 4 ceruza

40x Helyőrség 1x Időjelző figura
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hat will be their objectives 
in their quest to survive. In a game for 4 players, each 
player enters only 5 regions as objectives.

colonist tokens in the Nekken region.

Baris
Rhegium
Nicosia 
Iconium
CortintusSerrhae

Amasea

ELŐKÉSZÜLETEK

1. A játékosok választanak egy dinasztiát és 
megkapják a következőket:
• 1 Trónörökös figura 
• 10 Helyőrség figura 
• 1 pontozólap és egy ceruza

2. Minden játékos titokban felír 7 város nevet 
különböző provinciákból, amelyeket a játék végére az 
ellenőrzése alá kell vonnia. Fontos a városok felírásának 
a sorrendje, mert az első fog érni a legtöbb pontot, a 
következő a második legtöbb pontot, és így tovább... 

3. Aztán a lapot ketté kell hajtani és úgy letenni 
az asztalra, hogy a felírt városok kerüjenek alulra. 
Fontos, hogy  többi játékos ne lássa.

4. A játékosok maguk elé teszik a Helyőrség bábukat és 
a Trónörökös bábujukat az adott színű pajzssal jelzett 
provinciára teszik: 

• Aggelos trónörököse:

• Komnenos trónörököse:

• Doukas trónörököse:

• Phokas trónörököse:

5. Az esemény zsetonokat el kell helyezni az idővonal 
megfelelő helyeire. lásd az Események&Katasztrófák részt. 

6. Meg kell határozni a játékos sorrendet kocka 
dobással. Aki a legnagyobbat dobja, az kezd.

7. Az időjelölőt az idővonal első helyére kell tenni.  

Minden játékos választ egy törzset (Racan, Hundeer, Anicarn, Heran), elvesz 9 Kolonizálót (Byzantio: Helyőrség) és egy 
Vezetőt (Byzantio: Trónörökös). 

2-3 játékos esetén 6 régiót, míg 4 játékos esetén 5 régiót kell megnevezni a pontozólapon. 

Csak 3 esemény következik be a játék során (lásd az Események és Katasztrófák részt).
Minden játékos lehelyezi a Vezetőt a Nekken régióra, ahol a vulkán található. Az első körben minden játékosnak el kell 
hagynia ezt a régiót és ide nem is szabad többet belépni, illetve ide Kolonizálót sem lehet lehelyezni. 

ELŐKÉSZÜLETEK

Most már minden készen áll a játékra.
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A JÁTÉK MENETE 

AKCIÓK

A játék 30 körből áll. Minden játékos egy akciót hajthat
végre egy körben. Kivéve az események során.

Az akció végrehajtása után a játékos feljegyzi a kör számát
a pontozó lapon lévő, az adott akcióhoz tartozó követkető
kockába.

A játékosok által végrehajtható akciók korlátozva vannak, ezért a játékosoknak
előre meg kell tervezniük, hogy milyen tipusú akciókat akarnak majd
végrehajtani és melyik körben.

A játékosok akciókat használnak, hogy növeljék a császári provinciák 
támogatását azzal, hogy a városokba Helyőrségeket telepítenek.  játékosok
azon versenyeznek, hogy az általuk megjelölt városokban minél nagyobb
befolyásra tegyenek szert, hogy a játék végén pontot kapjanak értük.

Összesen csak 4 Helyőrség lehet egy városban, de egy játékosnak
sem lehet 2 Helyőrségnél több egy városban. 

HADJÁRAT (10x) 

TOBORZÁS (6x)

A nemesi hatalom kiterjesztéseKOLONIZÁLÁS (9x)

Senki sem vitatkozhat egy
dárda acél hegyével

MEGALAPÍTÁS (5x) 

A hadjárat akció során a játékos mozgathatja a Trónörökösét, lehelyezhet egy
Helyőrséget és eltávolíthatja a cél provincián lévő másik játékos Helyőrségét. 

Hadjárat akció során a Trónörököst egy szomszédos provinciába kell mozgatni
egy provinciai határ vonalon vagy egy tengeri útvonalon keresztül.

Ha a városban már van az aktív játékosnak Helyőrsége, akkor még egyet
csak akkor tehet oda, ha legalább egy másik játékos Helyőrsége is van ott. 

Ha városban már van másik játékos Helyőrsége, akkor azt el kell távolítani és
a figura visszakerül a tulajdonosához. Ha a városban több más játékoshoz
tartozó Helyőrség ven, akkor az aktív játékos dönti el, hogy kiét távolítja el. 

A Toborzás akció során Helyőrséget helyezhet le a játékos a
Trónörökös mozgatása nélkül. 

A játékos nem mozgathatja át a Trónörökösét egy szomszédos provinciába.
A Helyőrséget az egyik olyan városra kell letenni, amelyik abban a provinciában
van, ahol a Trónörökös áll. 

Ha a városon már van az aktív játékosnak egy Helyőrsége, akkor
nem tehető le még egy, hacsaknem egy másik játékos Helyőrsége
megtalálható ott. 

A Toborzás akció során nem távolítható el másik játékos Helyőrsége. 
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TÁRGYALÁS (4x)

HALADÁS (4x)

MEGVESZTEGETÉS (3x)

A diplomácia a háború egy 
másik formája

TÁRGYALÁS (4x)

A passzátszelek sokszor többet hoznak,
mint a kereskedelem

FELFEDEZÉS (3x)

Az arany keményebben üt, mint az acél MEGVESZTEGETÉS (3x)

A Tárgyalás akció során a játékos kicserélheti az egyik Helyőrségét egy 
másik játékosával. A játékos kiválasztja egy saját és egy másik játékos 
táblán lévő Helyőrségét. A Helyőrségeknek különböző városban kell 
lenniük. Az aktív játékos felajánlja a kiválasztott Helyőrséggel cseréjét 
a másik Helyőrség tulajdonosának.

Amennyiben a másik játékos elfogadja az ajánlatot, akkor azonnal 
megtörténik a csere.

Azonban, ha az ajánlat visszautasításra kerül, akkor az aktív játékosnak 
kocka dobással kell megszereznie a döntést. Ha 5-8-at dob, akkor 
megtörténik a csere, ha 1-4, akkor viszont nem. 

Ha az aktív játékos Trónörököse azon a provincián áll, amelyikben a 
másik játékos cserélendő Helyőrsége, akkor 4-8 eredménnyel is létre 
jön a csere. Ha másik játékos Trónörököse ott áll, ahol az ő cserélendő 
Helyőrsége, akkor viszont csak 6-8-al jöhet létre a csere. 

Ha mindkét Trónörökös ott áll, akkor ezek hatásai egymást kioltják és
csak a normál 5-8 eredménnyel jöhet létre a csere. 

A Haladás akció során az aktív játékos a Trónörökösét arra a provinciára 
helyezheti a Trónörökösét a térképen, ahova akarja.

A Megvesztegetés akció során az aktív játékos lecserélheti egy másik játékos 
Helyőrségét a sajátjával. 

Az aktív játékos kiválasztja egy másik játékos táblán lévő Helyőrségét, amit 
szeretne lecserélni a sajátjával és dob a kockával. Ha 5-8-at dob, akkor 
megtörténik a csere, ha 1-4, akkor viszont nem.  

Ha az aktív játékos Trónörököse azon a provincián áll, amelyikben a másik 
játékos lecserélendő Helyőrsége, akkor 4-8 eredménnyel is létre jön a csere. 
Ha másik játékos Trónörököse ott áll, ahol az ő lecserélendő Helyőrsége, akkor 
viszont csak 6-8-al jöhet létre a csere. Ha mindkét Trónörökös ott áll, akkor 
ezek hatásai egymást kioltják és csak a normál 5-8 eredménnyel jöhet létre a 
csere.

Ha sikerül a kívánt számot kidobni, akkor létrejön a csere. A cserélendő Helyőrség 
lekerül a tábláról vissza a tulajdonosához és az aktív játékos lehelyezheti a 
Helyőrségét.

A Megvesztegetés akció csak akkor választható, ha az aktív játékosnak van 
még lehelyezhető szabad Helyőrség figurája.
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SZÁMŰZÉS (3x)

KÉMKEDÉS

ESEMÉNYEK ÉS KATASZTRÓFÁK

Ez a Birodalom túl kicsi mindnyájunknak
SZÁMŰZÉS (3x)

A Száműzés akció lehetővé teszi a játékosnak, hogy eltávolítsa egy 
másik játékos Helyőrségét. 

Az aktív játékos kiválasztja egy másik játékos táblán lévő Helyőrségét, amit 
szeretne levenni a tábláról és dob a kockával. Ha 5-8-at dob, akkor 
megtörténik a levétel, ha 1-4, akkor viszont nem.. 

Ha az aktív játékos Trónörököse azon a provincián áll, amelyikben a másik 
játékos száműzendő Helyőrsége, akkor 4-8 eredménnyel is létre jön a levétel. 
Ha másik játékos Trónörököse ott áll, ahol az ő száműzendő Helyőrsége, akkor 
viszont csak 6-8-al jöhet létre a levétel. Ha mindkét Trónörökös ott áll, 
akkor ezek hatásai egymást kioltják és csak a normál 5-8 eredménnyel jöhet 
létre a levétel.

Ha sikerül a kívánt számot kidobni, akkor létrejön a száműzetés, vagyis a levétel. 
A száműzött Helyőrség lekerül a tábláról vissza a tulajdonosához.

A játék során a játékosoknak rajta kell tartaniuk a szemüket a többi játékos 
cselekedetein, ha meg akarjuk szerezni a trónt.

Ha jól következtetünk a többi játékos által megjelölt első számú városára, 
akkor hatalmas stratégiai előnyt szerezhetünk, ami meghatározhatja a trón 
örökösét is. 

A játék végén minden játékosnak meg kell tippelnie, hogy a többi játékosnak 
melyik az első számú célvárosa, amit uralni akar. 

A játék során események sorozata történnek.
Ezek tükrözik a Bizánci Birodalom viharos történelmét, amely felismerhető a 
politikai, gazdasági és társadalmi felfordulásban és a számos természeti 
katasztrófában. 

Ezek az események megadott időben történnek, az idővonalon előre 
beállítva egy normál kör helyett. 

Az események és katasztrófák során nem lehet hagyományos akciót 
végrehajtani - csak az események hatásainak végrehajtását. 

Az események hatásainak végrehajtása után a játékosoknak választaniuk 
kell egy-egy még rendelkezésükre álló akciót és a kör száma helyett azt át 
kell húzniuk (X).



7

Baris
Rhegium
Nicosia 
Iconium
Cortintus

Serrhae
Amasea
Cherson10

6. KÖR
Földrengés

12. KÖR
Éhínség

18. KÖR
A Pátriárka sorrendje

Egy játékos dob a kockával, amely meghatározza, hogy mely provinciákban 
lesz földrengés. 

Minden játékos, akinek Helyőrsége van a kidobott számmal jelzett 
provinciákban, le kell venniük az összes Helyőrséget az adott provinciákból. 

Egy játékos dob a kockával, amely meghatározza, hogy mely provinciákban 
tör ki éhínség. 

Minden játékos, akinek Helyőrsége van a kidobott számmal 
jelzett provinciákban, külön-külön dobnia kell a kockával, hogy 
eldöntsék a saját Helyőrségeik túlélik-e vagy sem az éhínséget.

Ha 5-8-at dob, akkor az adott játékos érintett Helyőrségei túlélik az 
éhínséget, ha 1-4, akkor viszont nem. 

Ha egy játékos Trónörököse egy olyan provincián áll, amelyik érintett 
az éhínségben, akkor az azon lévő Helyőrségei a 4-8 eredménnyel is 
túlélik a pusztulást. 

Amelyik Helyőrség nem éli túl az éhínséget, azokat le kell venni a tábláról 
és visszakerülnek a tulajdonosaikhoz.

Jelentős alkalom a változtatásra az egyházi status quo, mely engedi a 
játékosoknak, hogy kihasználják a káoszt és a félrevezetés kedvéért 
változtathatnak az egyik célvároson. 

A játékosok változtathatnak egy célvárosukon a 7 közül. Ha ezt választják, akkor 
át kell húzniuk a cserélendő várost és felírni az újat. Ennek eléírják a lecserélt 
város eredeti pontját. 

A játék végén ez a város ennyi pontot fog érni, illetve mínusz kettő, amit a 
cseréért kell megfizetni.

Az újonnan választott város nem lehet a megmaradó 6 másik célváros 
provinciájában. 
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24. KÖR
Pestis

ESEMÉNYEK

JÁTÉK VÉGE ÉS PONTOZÁS

Egy játékos dob a kockával, amely meghatározza, hogy mely provinciákban tör ki a
pestis. 

Minden játékos Trónörökösét, akinek a kockával kidobott számú provinciában van, át kell 
mozgatni azt egy másik provinciába, de senki sem dönthet a saját Trónörököséről. Az 
érintett játékostól balra ülő játékos döntheti el, hogy a Trónörökös melyik provinciába 
kerüljön.

A Földrengés a 6. körben történik és ugyanazok a hatásai, mint a Byzantio-ban.
A föld megremeg és csak egy valami marad a pusztítás után: láva. Folyik a tájon a 
sérült hegyekről.

A Pestis a 13. körben tör ki és ugyanazok a hatásai, mint a Byzantio-ban.
Nomádok biztonságot adnak egymásnak. Ez a legjobb hely, hogy a betegség megtaláljon 
és megöljön

A Prófécia a 20. körben jön el és ugyanaz a hatása, mint a Pátriárka sorrendje a 
Byzantio-ban.
Nekken főpapja nem hagyná el a várost és lovasokat küldött ki, hogy figyelmeztessék 
a törzseket, hogy változtassák meg a terveiket, hogy csillapítsák a szent - vagy egyéb, 
átkozott - hegyeket.

A játék nehezítése érdekében az esemény zsetonokat véletlenszerűen is fel lehet tenni 
az idővonalra képpel lefelé és csak az esemény bekövetkeztekor felfordítani.    

VARIÁCIÓK

A játéknak vége a 30. kör végén. Ekkor a játékosok felfedik a teljes 
pontozólapjukat és a tippjeiket a többi játékos első városára.  

• Minden jó tipp a többi játékos városára 5 pontot jelent. Tehát itt maximum 15 
pontot lehet szerezni.

Ezután meg kell állapítani minden játékos célvárosáról, hogy ki és mennyire 
tartja ellenőrzése alatt és meghatározni, hogy ki mennyi pontot kap ezekért.

Minden játékos csak a célvárosaiért kaphat pontot, akkor is, ha van olyan fel 
nem írt város, amit ő tart ellenőrzése alatt. Ilyen esetekben a többi játékostól 
vonhat el pontot, ha az nekik célvárosuk volt, de ő nem kap érte semmit. 

Az ellnőrzés nagyságának és a pontok megállapításának szabályai:
• Ha egy játékosnak van a legtöbb Helyőrsége egy célvárosán, akkor azt ő 
ellenőrzi és megkapja érte az összes pontot, ami a pontozólapon van.

• Ha két játékosnak egyenlő hatalma van egy célváros felett, akkor mindegyik, 
akinek ez célvárosként volt megjelölve a fele pontot kapják, ami jár érte. 

• Ha három játékosnak van egyenlő hatalma egy város felett, akkor mindegyik 
2 pontot kap érte, amelyiknek ez célvárosa volt.

• Ha négy játékosnak van egyenlő hatalma egy város felett, akkor semelyik 
játékos sem kap érte pontot, az sem, akinek ez célvárosa. 

Ezután a játékosok összeadják a célvárosaikért megszerzett pontokat és a 
kémkedéssel megjósolt és eltalált városokért járó 5 pontokat. 

A legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz megkoronázva, ül a birodalom trónjára 
és uralkodik 1000 évig! 

Egyenlőség esetén az nyer, aki a fordulókban előrébb volt.

Készítette: wellagent
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Byzantio & Nekken esemény zseton kiegészítés

Káosz

Kultúra

Párbaj

Karantén

Tengeri vihar

Támogatási hullám

Káosz

Párbaj

Vulkán kitörés

A játékos sorrend megfordul. A körökben az utoljára következő játékos 
lesz az első, az utolsó előtti a második és így tovább.

Egy játékos dob a kockával, hogy meghatározza, mely provinciákban hatja át a 
helyi babona a kultúrát. Minden játékosnak el kell távolítania legalább egy 
Helyőrségét az érintett városok egyikéből, ha van neki ott.

Egy játékos dob a kockával, mely meghatározza mely provinciákra lesz 
érvényes a párbaj. Ha az adott számú provinciákban több Trónörökös van, 
akkor azok párbajoznak egymással. Minden érintett játékos dob a kockával, 
aki a legnagyobbat dobja, az áthelyezheti a többi érintett játékos Trónörökösét 
másik provinciába, ha akarja. Akik egyformát dobnak, azok újra dobnak. 

Egy játékos dob a kockával, mely meghatározza, hogy mely provinciákat 
blokkolják a császári erők. A következő 5 körben (a következő eseményig) 
azok a játékosok nem hajthatnak végre semmilyen akciót, akiknek Helyőrséget 
kellene letenniük vagy eltávolítaniuk az adott provinciákból.

A következő 5 körön keresztül (a következő eseményig) a játékosok nem 
használhatják a tengeri útvonalakat a Hadjárat akció során.

Egy játékos dob a kockával, mely meghatározza, hogy mely provinciákban 
erősödnek a hazafias érzések. Minden játékos végrehatjhat egy Toborzás 
akciót és letehet egy Helyőrséget az érintett provinciák egyikébe.

A játékos sorrend megfordul. A körökben az utoljára következő játékos 
lesz az első, az utolsó előtti a második és így tovább.

Egy játékos dob a kockával, mely meghatározza mely régiókra lesz 
érvényes a párbaj. Ha az adott számú régióban több Vezér van, akkor 
azok párbajoznak egymással. Minden érintett játékos dob a kockával, aki a 
legnagyobbat dobja, az áthelyezheti a többi érintett játékos Vezérét másik 
régióba, ha akarja. Akik egyformát dobnak, azok újra dobnak. 

A következő körben a játékosok nem hajthatnak végre olyan akciót, amiben 
a Vezér érintett. Csak a Száműzetés, Megvesztegetés és Tárgyalás akciók 
engedélyezettek.


