
Az Erdei Szövetség játéktartozékai 
Harcosok Épületek Jelölők Egyéb tartozékok 

 1 rókabázis 

10 db 1 nyúlbázis 10 szimpátia (nincs ilyen) 

 1 egérbázis 

Bonyolultság Kártyagazdagság 
+ 

M  A  G  A  S KÖZEPES 

Agresszivitás Gyártási képesség 

KÖZEPES M  A  G  A  S 

Előkészületek (sorrend: C) 
 

1. Mind a 10 harcosodból készíts a frakciótáblád mellett egy saját tartalékot 
(kupacot). 

 

2. Fordítsd meg a frakciótábládat, majd húzz 3 kártyát, és rakd őket egy 
kupacba egymásra a bal alsó sarokban lévő Támogatók mezőn. Ez lesz a 
támogatók-paklid. A Támogatók-paklidat teljesen külön kell kezelned a 
kézben lévő lapjaidtól! (Ettől függetlenül ugyanis ugyanúgy kapsz a játék elején te 
is 3 kártyát a kezedbe.) Figyelj majd oda a játék során, hogy amíg nem építettél 
bázist a játéktáblán, addig maximum 5 kártya lehet a támogatók-paklidban. 

 

3. Rakd a 3 bázisodat a játéktáblád közepén lévő Bázisok dobozba, mindegyi-
ket a neki megfelelő mezőre. (A bázisaid épületek, építési helyeket foglalnak el a 
tisztásokon, így azokat a fehér körvonalú, üres négyzetekbe kell majd megépítened.) 

 

4. Töltsd fel a 10 szimpátiajelölőddel a Szimpátia doboz mezőit. Ezzel készen 
is állsz a játékra! 

Játék az Erdei Szövetséggel 
 

Az Erdei Szövetség szerepében azért fogsz küzdeni, hogy elnyerd a leigázott erdőlakók 
szimpátiáját. Minden alkalommal, amikor leraksz egy szimpátiajelölőt a játéktáblára, 
győzelmi pontokat kapsz, mégpedig annyit, mint amennyi az éppen most elvett 
szimpátiajelölőd alatt szerepel. Minél több szimpátiajelölőd van tehát már a játék-
táblán, annál több pontot fogsz kapni. 
 

Ahhoz, hogy szimpátiát szerezhess, támogatókra lesz szükséged, azaz a frakciótáblád 
támogatók-paklijában lévő kártyákra, amiknek meg kell egyezzen a színe azokkal a 
tisztásokéval, ahová szimpátiajelölőt szeretnél tenni. Amellett, hogy te magad is tudsz 
kártyákat hozzáadni a kezedből a támogatókhoz, akár az ellenfeleidet is ráveheted 
ugyanerre azzal, hogy felzúdulást provokálsz ki: azaz minden alkalommal, amikor egy 
másik frakció harcosokat mozgat egy szimpatizáns tisztásra, vagy egy szimpátiajelölőt 
távolít el a játéktábláról, egy kártyát kell a kezükből adniuk a támogatóidhoz. 
 

Ne félj a stratégiailag fontos tisztásokat elfoglalni, mivel járatos vagy a 
partizánháborúkban: amikor harc során védekezel, te használod a 
nagyobb dobott értéket. Helyezd a szimpátiajelölőidet olyan 
tisztásokra, ahol nagy eséllyel fognak harcolni, és kényszerítsd 
az ellenfeleidet arra, hogy ő támadjon meg téged! 
 

A támogatóiddal váratlan felkeléseket is  
kirobbanthatsz, ami az ellenfeleid összes 
játéktartozékát leveszi az adott tisztásról, 
ezenkívül harcosokat és egy új bázist is telepít 
ugyanoda. A bázisaid nem csupán további kártyák 
húzását biztosítják, de tisztek képzését is lehetővé 
teszik, akik ingyenes akciókat adnak minden körben. 
Alaposan védd hát meg a bázisaidat! Ha elpusztítják 
valamelyiket, jó néhány támogatót és tisztet is 
veszítesz vele együtt. 
 
 



Az Erdei Szövetség 
 

 

Felzúdulás 
Amikor egy másik játékos leveszi egy szimpátiajelölődet, vagy egy szimpa-
tizáns tisztásra mozgat harcosokat, egy, ezen tisztás színével megegyező 
kártyát KELL a kezükből hozzáadniuk a támogatók-paklidhoz. Ha nincs 
ilyen kártyájuk, meg kell mutatniuk a kezüket, és húzhatsz helyette egy 
kártyát a közös pakliból, amit adj a támogatók-paklidhoz. 

 
Partizánháború 
Amikor harc során te vagy a védekező fél, 
te használod a nagyobb dobott értéket, és 
a támadó a kisebbiket. 

 

 A legyártott eszközeid 
 

Te ugyan nem tudod mire használni őket, 
de a Kósza kártyákért cserébe megszerezheti ezeket az 

eszközöket. 

 
 

 
Pirkadat 

 

1. Felkelést robbanthatsz ki bármennyiszer. 
 KÖLTS EL két olyan támogatót, amiknek a színe megegyezik a 

kiválasztott szimpatizáns tisztással. VEDD LE minden más játékos 
összes játéktartozékát onnan. HELYEZD LE a megfelelő színű 
bázisodat annyi harcosoddal együtt, ahány ehhez a színhez tartozó 
szimpatizáns tisztásod van összesen (ezzel együtt). TEDD egy 
harcosodat a saját készletedből a Tisztek mezőre. 

 

2. Szimpátiát terjeszthetsz bármennyiszer. 
 KÖLTS EL annyi támogatót, amennyit a szimpátiasáv teteje mutat  

éppen ahhoz, hogy letehesd a sorban következő szimpátiajelölődet 
egy szimpatizáns tisztással szomszédos tisztásra, ha lehetséges. Az 
elköltött támogatók színének egyeznie kell a kiválasztott tisztáséval. 

 
 
 
 

Támogatók 

Nappal 
 

Az alábbi akciókat bármennyiszer végrehajthatod. A kártyákat 
a kezedből kell elköltened. 
 

 Gyártás: Gyárts le egy kártyát a már játéktáblán lévő 
szimpátiajelölőidet használva. 

 

 Mozgósítás: Adj hozzá 1 kártyát a kezedből a támogatók-
paklidhoz. (Figyelj oda a maximális korlátra!) 

 

 Kiképzés: Költs el egy kártyát, aminek a színe megegyezik 
egy játéktáblán lévő bázisodéval, hogy egy harcost tehess a 
saját készletedből a Tisztek mezőre. 

 
 

 Bázisok 
 

Este 
 

1. Az alábbi katonai akciók közül legfeljebb annyit hajthatsz 
végre, ahány tiszttel éppen rendelkezel: 
 

Hajts végre egy mozgást. Kezdeményezz egy csatát. 
 

Tedd 1 harcosodat egy Vedd le 1 harcosodat egy  
olyan tisztásra a készleted- tisztásról, hogy 1 szimpátia- 
ből, ahol van egy bázisod. jelölőt tehess helyette. 
 

2. Húzz 1 kártyát, majd húzz további 1-1 kártyát a Bázisok 
dobozban felfedett minden kártyaszimbólum után. Ezután, 
ha több mint 5 kártya van a kezedben, válassz ki és dobj el 
annyit, hogy csak 5 maradjon. 

 
 

 Tisztek 
 
 
 
 
 

 

Ha el kell távolítanod egy bázisodat, akkor el kell távolítanod a tisztjeid felét (felfelé 
kerekítve), és el kell dobnod az összes olyan színű támogatódat is, akiknek a színe 
megegyezik az eltávolításra került bázisod színével - még a madár támogatókat is! 
 
 
 

Szimpátia 

 
Lehelyezési korlát: Minden tisztáson Katonai felügyelet: Eggyel több megegyező színű kártyát kell elköltened, ha egy olyan 
maximum egy szimpátiajelölőd lehet. tisztásra akarsz szimpátiajelölőt helyezni, ahol egy játékosnak legalább 3 harcosa van. 

Támogatók korlátja: Ha nincs bázi-
sod a játéktáblán, akkor legfeljebb 5 
támogatód lehet. Minden ezen felüli 
kártyát el kell dobnod. 


