
AMAZONS (AMAZONOK): A hódításokhoz 
még négy amazont kapsz. A csapatátszerve-
zésed végén vegyél le négy lapkát a játék-
tábláról, a következő körben ezeket újra 
használhatod hódításhoz. 

BARBARIANS (BARBÁROK): A köröd végén 
nem lehet átcsoportosítani a csapataidat. 
Ha az utolsó hódításod sikertelen, a meg-
maradt fajlapkákat tedd magad elé egészen 
a következő körödig. 

HALFINGS (FÉLSZERZETEK): Bármely régió-
ban a térképre léphetnek, nem csak a 
határmenti területeken. Az első két elfog-
lalt területre tegyél 1-1 földi üreg jelzőt, 
ezek a területek nem támadhatóak. Hanyat-
láskor, vagy ha elhagyod a területeket a 
jelzők lekerülnek (nem rakhatók le újra). 

HUMANS (EMBEREK): A köröd végén min-
den szántóföldért, amelyet embereid meg-
művelnek (azaz birtokolnak), 1 bónusz 
érmét kapsz. 

PYGMIES (PIGMEUSOK): Ha elveszítesz egy 
fajlapkát dobj a megerősítő kockával és annyi 
új fajlapkát kapsz a tartóból ahányat gurí-
tottál (mindaddig, amíg a tárolóból el nem 
fogynak). Helyezd el a táblán őket az aktuális 
játékos körének végén. 

DWARVES (TÖRPÉK): A köröd végén min-
den bánya terület, amelyet a törpéid birto-
kolnak, 1 bónusz érmét jelent. Ez a tulaj-
donság akkor is érvényes, ha törpéid már 
lehanyatlottak.  

HOMUNCULI: Ha a választás alkalmával 
kihagyjátok, győzelmi érme mellett a do-
bozból +1 fajlapkát is (amíg van) rá kell 
helyezni. Ezek a fajlapkák hozzáadódnak 
azokhoz a lapkákhoz, melyeket a 
faj+különleges képesség miatt kapna a 
játékos, aki ezt választja. 

SKELETON (CSONTVÁZAK): Átcsoportosítás-
kor vehetsz egy csontváz lapkát a tartóból (ha 
van ott) minden második, az aktuális köröd-
ben elfoglalt nem üres területért. Az új lapká-
kat a átcsoportosítás közben rakhatod le. 

ELVES (ELFEK): Ha egy faj elhódítja területe-
det, minden lapkát visszavehetsz a kezedbe, 
nem kell eldobnod egyet sem  

KOBOLDS (KOBOLDOK): Soha nem birtokol-
hatsz (és nem hódíthatsz meg) egy régiót 
kevesebb mint két faj lapkával. Amikor 
azonban hanyatlásba fordulnak, belőlük is 
csak egy lapka maradhat a táblán. 

SORCERERS (MÁGUSOK): Körönként egyszer, 
minden aktívfajjal rendelkező ellenfeled egy 
szomszédos területén kicseréled az ellenfeled 
egy lapkáját a tartóból elvett mágus lapkádra 
(ha van a tálcában), ha csak egyetlen lapka 
képezi a védelmi vonalat. A vándor képesség 
védelmet biztosít a mágus ellen. Ha az áldo-
zat elf, akkor az is visszakerül a dobozba. 
Használhatod folyón is, de nem támadhatsz 
tavat, tengert és az elveszett törzseket. Az 
utolsó támadás után nem használható már! 

GHOULS (ÉLŐHALOTTAK): Amikor az élőha-
lottak hanyatlásba fordulnak, akkor minden 
élőhalott lapka a táblán marad, nem csak 
egy. Ezen felül, a többi fajjal ellentétben, ők 
még hanyatlásban is képesek a támadásra. 
Ugyanúgy kezeld őket, mintha aktívak len-
nének. 

LEPRECHAUNS (MANÓK): Átszervezéskor 
tegyél 1 véka aranyat bármelyik (akár min-
degyik) régióra, amelyet birtokolsz. Minden 
véka aranyat, amelyik még jelen lesz a 
következő köröd kezdetén magadhoz vehe-
ted és 1 győzelmi érmét ér. Ha ellenfeled 
meghódítja egy ilyen területedet, megkapja 
az aranyat a terület helyett. 

TRITONS (TRITONOK): Minden vízparti (ten-
gerrel vagy tóval határos) terület meghódítá-
sához eggyel kevesebb triton lapkára lesz 
szükséged. A szükséges 1 lapkával azért szá-
molnod kell. GIANTS (ÓRIÁSOK): Ha van elfoglalt terüle-

ted a hegyekben, akkor az azzal szomszédos 
régiók meghódításához 1 óriás lapkával 
kevesebb szükséges, de a minimális 1 lapka 
kelleni fog! 

ORCS (ORKOK): Minden olyan nem üres 
területért, amit az aktuális körödben hódí-
tottál meg orkjaiddal, további 1 bónusz 
érmét kapsz. 

TROLLS (TROLLOK): Tegyél egy trollbarlang 
jelzőt minden területre, amit elfoglalsz, ez 
eggyel növeli védekező erődet. Fent marad-
nak akkor is, ha a trollok hanyatlásba fordul-
nak. Vedd le a troll búvóhelyet ha elhagyod, 
vagy ha az ellenfél bevette az adott területet. 

RATMEN (PATKÁNYEMBEREK): Nincs semmi-
féle faji előnyük, csupán az, hogy nézd, mi-
lyen sokan vannak 

PIXIES (TÜNDÉREK): Átcsoportosításkor 
csak egyetlen lapkát hagyhatsz minden 
régióban. A többit le kell venned a tábláról 
a következő köröd kezdetéig. Akkor újra 
használhatod őket hódításra.  WHITE LADIES (FEHÉR HÖLGYEK): Hanyatlá-

suk alatt a fehér hölgyek immunisak minden 
hódításra, faji képességre és tulajdonságra. 

GYPSIES (ROMÁK): A kör kezdetén min-
den olyan területre tegyél egy győzelmi 
érmét a tartóból, amit elhagysz. Ezeket a 
területeket nem tudod meghódítani ebben 
a körben, viszont a kör végén megkapod a 
letett érméket. 

PRIESTESSES (PAPNŐK): Ha hanyatlásba 
fordítod, minden területről egy papnőt 
helyezz el egy általad birtokolt területre 
(„Elefántcsont torony”), a többit rakd vissza 
a tartóba. Minden körben egy bónusz 
érmét kapsz a toronyban lévő fajlapkák 
minden darabjáért, a hanyatlásban 
megszokott pontozás helyett. A „torony” 
meghódítható mint bármely más terület. 

WIZARDS (VARÁZSLÓK): Minden varázslatos 
terület, amit varázslóid birtokolnak, 1 bónusz 
pontot ér a köröd végén. 

GOBLINS (GOBLINOK): A hanyatlásba for-
dult fajokat egyel kevesebb faj lapkával 
tudod megtámadni. A minimális 1 lapka 
azért szükséges.  



HISTORIAN (TÖRTÉNÉSZ): Egy győzelmi 
érmét kapsz minden egyes fajért, amely 
hanyatlásban van akkor, amikor kiválasz-
tod. Amíg fajod aktív, mindig kapsz egy 
győzelmi érmét amikor egy faj hanyatlás-
ba fordul. Végül újabb győzelmi érmét 
kapsz, amikor a te fajod is hanyatlásba 
fordul.  

PEACE-LOVING (BÉKESZERETŐ): Minden 
kör végén három győzelmi érmét kapsz, 
ha az aktuális körben nem hódítottál meg 
aktív faj által birtokolt területet. 

ALCHEMIST (ALKIMISTA): Köröd végén 2 
bónusz győzelmi érmét kapsz, amíg nem 
fordulsz hanyatlásba.  

BARRICADE (ELZÁRT): Minden köröd 
végén kapsz +3 győzelmi érmét, ha csapa-
taid 4 vagy kevesebb területet birtokol-
nak. 

DRAGON MASTER (SÁRKÁNYLOVAS): A 
körödben egyszer akármelyik területet  
megtámadhatsz egy lapkáddal, akárhá-
nyan is védik. A meghódított területre 
tedd le a sárkány jelzőt is, a terület in-
nentől kezdve védve van mindenféle 
támadástól. Az új körödben ismét hasz-
nálhatod a sárkányt. Hanyatláskor a 
sárkány visszakerül a dobozba. 

HORDES OF (-HORDÁI): A tartóból két 
horda lapkát kapsz, melyet úgy használ-
hatsz, mintha saját fajod további 2 lapkája 
lenne. Eltűnik azonban amint hanyatlásba 
fordítod fajodat. 

SEAFARING (TENGERJÁRÓ): Elfoglalha-
tod a tengereket és tavakat, mintha azok 
üres területek lennének, a köröd végén 
ugyanúgy győzelmi pontot kapsz értük. 
Ezeket a területeket még akkor is meg-
tarthatod, ha már hanyatlásba kezdtél.  

BERSEK (RETTENTHETETLEN): Minden 
hódításodkor használhatod az erősítő 
kockát. Dobj a kockával, majd nevezd meg 
a régiót, amit el akarsz foglalni. Minimáli-
san 1 lapka mindig szükséges egy terület 
elfoglalásához! 

FLYING (REPÜLŐ): Elröppenhetsz bárme-
lyik régióba hódítani, a tengerek és a tó 
kivételével. A területeknek nem kell 
szomszédosnak vagy összefüggőnek 
lenniük. 

MARAUDING (PORTYÁZÓ): Mielőtt az 
utolsó megerősítő kockadobást használ-
nád, visszaveheted a fajlapkákat a birto-
kolt területekről egyet hagyva minden 
területen, és egy újabb hódításba kezd-
hetsz. A második hódítási köröd végén 
használhatod a megerősítő kockadobást is 
ha szükséges. 

SPIRIT (KISÉRTŐ): A kísértő faj hanyatló 
állapotban nem számít bele a „csak 1 
fajod” hanyatlási limitbe Tehát lehet akár 
két hanyatló néped is a táblán, mindegyik 
után megkapod a szokásos győzelmi 
érméket.  

BIVOUACKING (VÁNDOR): Átszervezéskor 
tedd le az 5 tábor jelzőt bármelyik terüle-
tedre. Eggyel növeli a terület védekező 
erejét (így megvéd a mágussal szemben). 
Egy területre több tábor jelző is lerakható. 
Minden körben újra lerakhatók, ha a 
területet más foglalja el, visszakapott 
lapkákkal együtt újra felvehető. Hanyat-
láskor visszakerülnek a tartóba. 

FOREST (ERDEI): A kör végi pontozáskor 
minden erdei területed 1 győzelmi érmé-
vel többet ér. 

MERCENARY (ZSOLDOS): Ha meghódítasz 
egy területet, fizethetsz 1 győzelmi érmét, 
hogy csökkentsd a szükséges fajlapkák 
számát 2-vel. A minimális egyre szükség 
van. Az utolsó támadás kísérlet alkalmá-
val, a megerősítő dobás után is fizethetsz 
azért, hogy csökkentsd. 

STOUT (SZÍVÓS): Egy átlagos, hódító 
köröd végén, a győzelmi érmék begyűjté-
se után, azonnal hanyatlásba fordulhatsz, 
nem kell egy teljes kört rááldoznod. A 
következő köröd elején azonnal új fajt 
választhatsz. 

CATAPULT (KATAPULTOS): Egyszer egy 
körben elhelyezheted a katapultot egy te-
rületedre, hogy egy lapkával kevesebbért 
meghódíts egy másik területet, mely 1 ré-
gió távolságra van, de nem szomszédos 
veled (tavon át lehet de tengeren nem). A 
katapult sebezhetetlen, hanyatláskor a 
képesség eltűnik. 

FORTIFIED (ERŐDÉPÍTŐ): Körönként 
egyszer, felépíthetsz egy erődöt arra a 
területre, amit birtokolsz, megnövelve 
eggyel a védelmet és 1 bónusz pontot ér 
a kör végén (ha aktív a fajod). Az erőd 
nem mozgatható, hanyatláskor is a terü-
leten marad. Csak akkor vedd le, ha elha-
gyod a területet, vagy ha elfoglalják. Egy 
régióban csak 1 erőd lehet. 

MERCHANT (KERESKEDŐ): A kör végi 
pontozáskor minden területed 1 győzelmi 
érmével többet ér. 

SWAMP (MOCSÁRI): A kör végi ponto-
záskor minden mocsárért 1 bónusz győ-
zelmi érmét kapsz. 

COMMANDO (KOMMANDÓS): Bármely 
szomszédos terület meghódításához 
eggyel kevesebb faj lapkára lesz szükség. 
A minimális 1 faj lapka azonban ekkor is 
kötelező. 

HEROIC (HŐS): Köröd végén tedd két 
hősödet két különböző területedre. Ezzel 
megvédheted a két területet az ellenfél 
mindennemű támadásától (és képessége-
itől) egészen addig, míg hősöd odébb 
nem áll. Hanyatláskor a hősök már nem 
segítik a védekezésed. 

MOUNTED (LOVAS): Minden dombot és 
szántóföldi területet a szükségesnél egy-
gyel kevesebb faj lapkával is meghódít-
hatsz. A minimális 1 lapkára továbbra is 
szükség van. 

UNDERWORLD (BARLANGI): Minden 
barlanggal jelölt területet eggyel keve-
sebb faj lapkával tudsz meghódítani. 
Legalább egy lapka azonban kötelező. A 
barlanggal jelölt területek szomszédos-
nak tekinthetők. 

CORRUPT (KORRUPT): Kapsz 1 bónusz 
érmét minden alkalommal, amikor ellen-
felednek sikerül meghódítania egy aktív 
fajoddal birtokolt területet. 

HILL (DOMBI): A kör végi pontozáskor 
minden domb területed 1 győzelmi ér-
mével többet ér. 

WEALTHY (GAZDAG): Az első köröd vé-
gén, tehát csak egyszer, gyűjts be 7 győ-
zelmi érmét. 

CURSED (MEGÁTKOZOTT): Ha ehhez a 
speciális képességhez kapcsolódó faj 
fölötte áll az általad választott fajnak, 
akkor a szokásos egy érme helyett 3 győ-
zelmi érmét kell érte fizetned. Más speciá-
lis képességgel nem rendelkezik. 

PILLAGING (FOSZTOGATÓ): Az ebben a 
körben elfoglalt minden nem üres terüle-
tért 1 bónusz győzelmi érmét kapsz. 

WERE- (VÉR-): Minden éjjel (a páros 
számú körökben) minden régiót kettővel 
kevesebb faj lapkával tudsz meghódítani. 
A minimális 1 szükséges. Ennek a speciá-
lis képességnek nincs hatása nappal 
(páratlan számú körökben). 

DIPLOMAT (DIPLOMATA): A köröd végén 
válassz egy ellenfelet, akinek az aktív 
faját nem támadtad meg ebben a kör-
ben. A következő körben nem támadhat-
ja meg az aktív fajod. Nem alkalmazható 
hanyatlásban lévő fajokkal szemben 
(tehát a hanyatló élőhalottakkal szemben 
sem). 

IMPERIAL (BIRODALMI): Három elfoglalt 
terület fölött, minden általad elfoglalt 
területért +1 győzelmi érmét kapsz min-
den köröd végén. 

RANSACKING (RABLÓ): Ha elfoglalsz egy 
játékostársad aktív fajával birtokolt terü-
letét, játékostársad 1 győzelmi pontot 
fizet neked a sajátjából (kivéve, ha nincs 
pénze). Hanyatló Gohulokét (Élőhalottak) 
nem kapsz győzelmi érmét.  


