
Tanulójáték útmutató 
 

Az első játék alkalmával adjátok körbe ezt az útmutatót, és minden játékos olvassa fel a saját frakciója akcióit, 
miközben hajtsa is végre azokat párhuzamosan. Miután mindenki befejezte a körét, fordítsátok meg ezt a lapot, és 
folytassátok az útmutatót a 2. fordulóval. 
 

Az első forduló a következő fogalmakat mutatja be: kör menete, harc, mozgás, gyártás, kártyaszínek és tisztás uralása. 
 

MEGJEGYZÉS: MINDEN KÖRNEK CSAK A RELEVÁNS RÉSZEI VANNAK LEÍRVA. 

Macska Őrgrófság (1. játékos) 
 

Pirkadat. Lerakok egy fa-jelölőt a fűrészmalmom mellé. 
 

Nappal, első akció: Építés. Elköltöm ezt a fát, hogy építsek egy 
újabb fűrészmalmot, így kapok 1 győzelmi pontot.  
 

Nappal, második akció: Menetelés. Először átmozgatom a 
harcosomat az egértisztásra, másodszor mindkét harcosomat 
továbbmozgatom a rókatisztásra.          Ahhoz, hogy mozog-
hassak, uralnom kell azt a tisztást, ahonnan mozgok, vagy azt, 
ahová mozgok, de ez mindkét mozgásnál teljesül. 
 

Nappal, harmadik akció: 

Toborzás. Lehelyezek egy 
új harcost az egértisztáson lévő 
toborzóm mellé a saját 
készletemből.  
 

Este. Végezetül 
húzok egy 
új kártyát 
a közös 
húzó- 
pakliból. 
 
 
 
Erdei Szövetség 
(harmadik játékos) 
 

Pirkadat, Szimpátia szerzése.  
Elköltök egy rókakártyát  
a támogatók-paklijából, hogy 
egy szimpátiajelölőt tehessek 
a középen lévő rókatisztásra, 
és kapjak 1 győzelmi pontot.  
 

Nappal, Gyártás. Le szeretném 
gyártani a Íjpuska kártyámat, 
ezért aktiválom a róka szimpátiajelölőmet, hogy kaphassak 1 
győzelmi pontot, és elvehessek egy íjpuska eszközjelzőt a 
játéktáblán lévő eszközkészletből. 
 

Nappal, Mozgósítás. A másik két kártyámat 
hozzáadom képpel lefele a támogatók- 
paklimhoz. 
 

Este. Mivel még nem robbantottam ki 
felkelést, nincsenek tisztjeim. Ez azt 
jelenti, hogy nem tudok akciókat 
végrehajtani este, szóval nincs más 
tennivalóm, mint húzni egy új kártyát. 

Öreg Sas Rend (második játékos) 
 

Pirkadat. Először is becsúsztatok két nyúlkártyát a Rendeletek 
Toborzás mezője alá. 
 

Nappal, Rendeletek. Elsőnek kétszer toborzok, amivel kétszer 1 
harcost helyezek le a fészkem mellé.     Mivel a 2 hűséges 
tanácsadó madárkártyám mindig dzsókernek számít, ezért az 
elsőt nyúlkártyaként használom: három harcost átmozgatok a 
nyúltisztásról a nyugatra lévő egértisztásra.     A másodikat 
egérkártyaként használom: mivel én uralom az egértisztást, és 
még nem áll rajta fészek, ezért építek oda egy fészket.  
 

Este. Két fészkem van a 
játéktáblán, ezért 2 győzelmi 
pontot kapok. Utána húzok 
egy új kártyát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kósza (negyedik játékos) 
 

Pirkadat, Surranás. 
Átsurranok a rókatisztásra.  
 

Nappal, Támogatás. 
Kimerítem a fáklyámat, hogy 
egy rókakártyát adhassak a 
Szövetségnek, és megkaphas-
sam tőlük az íjpuskát. Mivel 
emiatt javul a kapcsolatunk, 
kapok 1 győzelmi pontot. 
 

Nappal, Mozgás. Kimerítek egy csizmát, hogy az ösvényen 
átmozogjak az egértisztásra.  
 

Nappal, Csapás. Kimerítem az íjpuskámat, hogy levegyek egy 
Sas harcost, amitől a kapcsolatunk ellenséges státuszúvá válik. 
 

Nappal, Harc. Kimerítem a kardomat, hogy harcoljak a Sasokkal. 
A kockákkal egy 1-est és egy 0-ást dobtam, és én használom a 
nagyobbik dobott értéket, mivel én vagyok a támadó fél. 
Egy találatot viszek be, amitől lekerül egy Sas 
harcos a tisztásról. Kapok ezért 1 pontot, mivel 
ellenséges egységet győztem le. 
 

Este. Végezetül húzok egy új kártyát. 

1. forduló



Tanulójáték útmutató 
 
 

A második forduló a következő fogalmakat mutatja be: frakciók speciális képességei. 
 

MEGJEGYZÉS: MINDEN KÖRNEK CSAK A RELEVÁNS RÉSZEI VANNAK LEÍRVA. 

Macska Őrgrófság (1. játékos) 
 

Pirkadat. Lehelyezek egy-egy fát mindkét fűrészmalmom mellé. 
 

Nappal, első akció: Építés. Elköltök egy fát, építek egy új 
műhelyt, és kapok 2 győzelmi pontot. 
 

Nappal, második akció: Harc. Megtámadom a Sasokat az 
egértisztáson.      A kockákkal egy 2-est és egy 1-est dobtam. 
Mivel én vagyok a támadó fél, én használom a nagyobbik dobott 
értéket. Viszont csak egy harcosom van, ezért csak egy találatot 
tudok bevinni. Mindketten leveszünk egy-egy harcost, de én 
használom a Hadikórházak speciális képességemet. Elköltök egy 
madárkártyát, hogy ezt a 
harcosomat visszatehessem 
a kastélyom mellé. 
 

Nappal, harmadik akció: 

Toborzás. Ezek után lerakok 
egy új harcost a toborzóm 
mellé.  
 

Este. Végezetül húzok egy új 
kártyát. 
 
 
 
 

Erdei Szövetség 
(harmadik játékos) 
 

Pirkadat, Felkelés. Elköltök két 
madár támogatót, hogy kirob- 
bantsak egy felkelést a róka- 
tisztáson.      Felkeléskor le kell 
venni az összes ellenséges 
játéktartozékot a tisztásról, 
vagyis búcsút intünk az 
Őrgrófság harcosának. A  
felkelés befejezéséhez lerakom 
a rókabázisomat egy harcossal együtt a tisztásra, illetve teszek 
egy harcost a frakciótáblám Tisztek mezőjére is. 
 

Pirkadat, Szimpátia szerzése. Ezután elköltök egy egér támogatót, 
hogy egy szimpátiajelölőt tehessek az egértisztásra, és kapjak 
érte 1 győzelmi pontot.  
 

Nappal, Mozgósítás. Hozzáadom mindkét kártyámat a 
támogatók-paklijához. 
 

Este. Van egy tisztem, emiatt toborozhatok egy harcost a 
bázisom mellé.       Ezután két kártyát húzok egy helyett, 
mivel rendelkezek már egy bázissal, és felfedtem egy 
kártyaszimbólumot. 
 

Öreg Sas Rend (második játékos) 
 

Pirkadat. Becsúsztatok egy madárkártyát a Rendeletek Csata 
mezője alá. 
 

Nappal, Rendeletek. Először is kétszer toborzok, amivel két 
harcost lehelyezek a nyúltisztásomra.      Ezután két harcost 
átmozgatok az északra lévő rókatisztásra.      Ezt követően 
harcolnom kell, szóval úgy döntök, hogy az Őrgrófságot 
támadom meg ugyanezen a rókatisztáson. Egy 3-ast és egy 1-est 
dobok. Mivel én vagyok a támadó fél, ezért én használom a 3-as 
értéket, de csupán két harcosom van ott, ezért csak két találatot 
viszek be. A harc végeztével egy-egy harcosunk marad. Normális 

esetben az egyenlő létszám azt 
jelentené, hogy senki sem 
uralja a tisztást, viszont a 
Sasok az Erdő Urai! 
Egyenlőség esetén én uralom a 
tisztást, ezért építhetek oda 
egy fészket.  
 

Este. Mivel mostanra már 3 
fészkem van a játéktáblán, 
ezért 2 pontot kapok, 
ezenkívül egy helyett két 
kártyát húzhatok. 
 
 

Kósza (negyedik játékos) 
 

Pirkadat, Frissítés. Van egy 
teáskannám, ezért 5 eszközö-
met frissíthetem. Az összes 
eszközömet képpel felfelé 
fordítom. 
 

Pirkadat, Surranás. 
Átsurranok a rókatisztásra.  
 

Nappal, Felfedezés. Kimerítem 
a fáklyámat, hogy elvehessem  

a romlapka alatti eszközt és kapjak egy győzelmi pontot. 
Leveszem a romjelölőt, amivel szabaddá válik egy építési hely. 
 

Nappal, Küldetés. Kimerítem a csizmámat és a teáskannámat, 
hogy teljesítsek egy küldetést, a róka Megbízást. A kimerült 
teáskannám átkerül a Hátizsákomba. Ahelyett, hogy győzelmi 
pontot kérnék a küldetésért (az egy teljesített róka küldetésért 
1 győzelmi pontot kapnék), inkább húzok két új kártyát. Ezután 
felcsapok egy új küldetést. 
 

Este. Végezetül húzok egy új kártyát. Viszont mivel így már 6 
kártya van a kezemben, egyet el kell dobnom. Vajon melyik 
legyen az… 
 

2. forduló


