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4-6 játékos | 12 éves kortól | 30 perc játékidő 
A változó szövetségek és a szociális dedukció kártyajátéka. 

 
A játék előkészítése 
 

Követők: Válogasd szét a követőket érték szerint, 3 külön pakliba. 
 

Helyszínek: Tedd a Nexust az asztal közepére. Keverd össze a többi 
helyszínt, csapj fel belőlük 5-öt, és tedd őket a Nexus alá piramis-
alakban. A megmaradt helyszínek pakliját képpel lefelé tedd félre. 
 

Konfliktusjelölő: Tedd a konfliktusjelölő kártyát a piramis közelébe. 
 

Kártyapakli elkészítése: (a kártyák értéke: 1-17, három különböző 
színben, plusz a 3 lázadó kártya) 
6 játékos esetén: Keverd össze az összes kártyát egy paklivá. 
4-5 játékos esetén: Tedd félre a 3 lázadót. Keverd meg a megmaradt 
kártyákat, majd anélkül, hogy megnéznéd őket, távolíts el a pakli 
tetejéről 17 (4 játékos), illetve 9 (5 játékos) lapot, az alábbi táblázat 
szerint. Ezután tedd vissza a lázadó parancsnokot és 1 sima lázadót  
(4 játékos), illetve mind a 3 lázadót (5 játékos) a pakliba. A fel nem 
használt kártyákat tedd vissza a játék dobozába. 
 

 játékosszám 
 

 eltávolítva 
 pakliban marad 
 

 lázadók 
 hozzáadása 
 a paklihoz 
 

 Megjegyzés: A lázadó parancsnokot egy csillag jelöli. 
 
 
 

Keverd meg a paklit, majd ossz minden játékosnak 9-9 kártyát. 
Ezzel készen is vagy az előkészületekkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 felcsapott helyszínkártyák 
 
 
 
 
 konfliktusjelölő 
 
 minden 
 játékosnak 
 9 kártyát 
kell osztani 
 
 
 

A játék menete 
Minden fordulóban 2 csapat küzd a 6 helyszín irányításáért. Ha van 
nálad lázadókártya, akkor te a lázadókkal vagy. Ha nincs, akkor a 
lojalisták csapatával. A helyszíneket megéri megszerezni, hogy a 
forduló végén új követőket toborozhass. A legnagyobb befolyást 
elérő csapat bónusz követőkhöz jut. Az első csapat, aki elegendő 
számú követőt gyűjt össze, megnyeri a játékot. De vigyázz: mivel a 
kártyáidat elhúzhatják, a csapatod is változhat! 

 

Egy új forduló kezdete 
Mielőtt a játék elkezdődne, minden játékos, akinél van lázadókártya, 
bejelenti (bemutatja), hogy lázadó. A több lázadókártyával is rendel-
kező játékosnak nem kell elárulnia, hogy hány lázadókártya van nála. 
 

Akinél a lázadóparancsnok-kártya van (be kell mutatnia), az lesz a 
kezdőjátékos, aki elsőként helyszínt választhat: válasszon ki egy 
helyszínkártyát a piramis legelső sorában, és tegye alá a konfliktus-
jelölő kártyát. Az általa kiválasztott helyszín lesz az első aktív helyszín 
(a rajta lévő szöveg megváltoztathatja a szabályokat). 
 
Küzdelem egy helyszínért 
A kezdőjátékos kiválaszt egy kártyát a kezéből, és képpel felfelé maga 
elé teszi. A kártya színe lesz az aktuális helyszín vezérszíne. Ezzel azt 
is meghatározza, hogy mi lesz az ütőszín (az, ami a konfliktusjelölőn 
látható). Ha például sárga színt választ vezérszínnek, akkor a kék az 
ütő. Ha kék a vezérszín, akkor a piros az ütő. Tipp: a vezérszín 
jelöléséhez fordítsd úgy a konfliktusjelölő kártyát, hogy az adott szín 
legyen a tetején. 
 

Ezután a játékosok az óramutató járása szerinti irányba kijátszanak a 
kezükből egy-egy kártyát. 
 

Aki tud, annak vezérszínű kártyát kell kijátszani. Ha valakinek nincs 
ilyen színű kártyája, kijátszhat bármilyen más színűt is helyette. 
Megjegyzés: a lázadókártyák nem játszhatók ki. 
 
Egy helyszín ellenőrzése 
A legerősebb kártyát kijátszó játékos nyeri el az aktuális helyszínt (ez 
a kártyákon lévő akciószimbólumok miatt változhat). Az ütőszínű 
kártyák erősebbek, mint a vezérszínűek. A vezérszínű kártyák 
erősebbek, mint a harmadik (nem ütő) színű kártyák. Egy adott 
színen belül a legnagyobb számmal rendelkező kártya a legerősebb. 
 

A nyertes játékos vegye el az aktuális helyszínkártyát, az összes 
kijátszott zászlókártyával (lásd később) együtt, és tegye azokat 
képpel felfelé maga elé. Minden más kijátszott kártyát el kell dobni. A 
nyertes játékos lesz a következő kezdőjátékos, aki a konfliktusjelölő 
kártyát bármelyik olyan helyszínkártya alá teheti, ami alatt nincs 
másik helyszínkártya. Ezután ez a játékos egy új küzdelmet indít, 
ezért az új aktuális helyszínért. Az általa kijátszott kártya lesz az új 
aktuális helyszín vezérszíne, amely szintén meghatároz egy új 
ütőszínt is. (Az újonnan kijátszott kártya lehet ugyanolyan színű, mint 
az előző fordulóban elsőként kijátszott.) 
 
 

Akciószimbólumok 
 

A hatásaikat akkor kell figyelembe venni, amikor már minden játékos kijátszott 
egy-egy kártyát. 

 

 
Orgyilkos: Az orgyilkos „megöli” a legerősebb kártyát, így ha 
valaki kijátszott egy ilyen szimbólumot, a második legerősebb 
kártyát kijátszó nyeri meg az adott helyszínt. Ha két ilyen 
szimbólumot játszottatok ki, a harmadik legerősebb kártyát 
kijátszó nyer, stb. Lehetséges, hogy az orgyilkos-szimbólumot 
kijátszó játékos a saját kártyáját „öli meg”. Ha minden kártyát 
megöltök, akkor a legerősebb kártya nyer (mintha senki nem 
játszott volna ki ilyen szimbólumot). Fontos: a „megölt” 
kártyákon lévő speciális szimbólumok továbbra is számítanak. 
 
Zászló: Az aktív helyszínt megnyerő játékos begyűjti az összes 
kijátszott zászlókártyát is. A forduló végén minden egyes 
zászló 1-1 befolyást ér. 
 
Beszivárgó: Miután kiderült, hogy melyik játékos nyerte meg 
az adott helyszínt, az a játékos, aki a leggyengébb kártyát 
játszotta ki, kártyákat kell húzzon annak a játékosnak a kezéből, 
aki megnyerte az adott helyszínt. Annyi kártyát kell húznia, 
ahány beszivárgó-szimbólum került összesen kijátszásra. 
Ezután a saját kezéből annyi kártyát kell a másik játékosnak 
cserébe adnia, amennyit elhúzott tőle. Nem adhat cserébe neki 
egyet sem vissza a most tőle elhúzott kártyák közül. Ha az 
összes beszivárgó-szimbólum száma megegyezik a nyertes 
játékos kezében lévő lapok számával, vagy több annál, a két 
játékosnak egyszerűen ki kell cserélniük egymással a kezükben 
lévő kártyáikat. Ha a helyszínt megnyerő játékosé volt egyben 
a leggyengébb kártya is, a beszivárgó-szimbólumoknak nincs 
semmi hatása. 
 

követők paklijai 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Adam a kezdőjátékos, aki egy sárga 8-ast játszik ki. Beth és Dani nem 
rendelkezik sárga kártyával, így más színt kell kijátszaniuk. Beth egy kék 3-ast 
játszik ki (mivel a sárga a vezérszín, a kék az ütőszín). Két orgyilkos-
szimbólum lett kijátszva, ezek „megölik” a 2 legerősebb kártyát (a kék 3-ast és 
a sárga 8-ast), így a sárga 2-es lett a legerősebb, tehát Carl nyeri meg az adott 
helyszínt, aminek kártyáját most el is veszi, és maga elé fekteti. Összesen 3 
beszivárgó-szimbólum került kijátszásra, így Dani (aki a leggyengébb kártyát 
játszotta ki) 3 kártyát húz Carl kezéből, majd 3 másik kártyát ad neki cserébe a 
saját kezéből. 
 
A forduló vége 
Miután mind a 6 helyszínt megnyerte valaki (a Nexus mindig 
utolsónak marad), a forduló véget ér. Minden játékos akinek maradt 
egy lázadó kártya a kezében, bejelenti, hogy ő a lázadók csapatában 
van (bemutatja a lázadókártyát). A több lázadókártya tulajdonosának 
nem kell elárulnia, hogy hány lázadókártya van a kezében. Minden 
más játékos a lojalisták csapatában lesz. 
 

Adjátok össze a két csapat tagjainak helyszínkártyáin és zászlóin lévő 
összes befolyást. A több befolyást szerző csapat nyeri meg a játékot. 
Döntetlen esetén a Nexus tulajdonosának csapata nyer. 
 

A nyertes csapat minden tagja bónusz követőket kap attól függően, 
hogy hány játékos alkotja a nyertes csapatot (lásd az alábbi 
táblázatot). Vegyék el a kapott követőiknek megfelelő követő-
kártyákat. 
 

Végezetül minden játékos annyi követőt kap, ahány befolyással az 
általa megnyert helyszínek és zászlókártyák rendelkeznek. 
 
A győzelem ellenőrzése 
Nézzétek meg, hogy van-e olyan csapat, aki elegendő követőre tett 
szert a játék megnyeréséhez. Ehhez adjátok össze az adott csapatban 
lévő összes játékos követőinek számát, beleértve a most kapottakat 
is. A győzelemhez szükséges követők száma a csapatban lévő 
játékosok számától függ. 
 
 
 a játékosok száma 
 
 a nyertes csapat 
 minden tagja ennyi 
 bónusz követőt kap 
 
 a csapatnak ennyi 
 követő kell összesen 
 a győzelemhez 
 
Ha egy csapat összegyűjtötte a szükséges számú követőket, a csapat 
minden tagja megosztozik a győzelmen, és a játék véget ér. Ha 
mindkét csapat elegendő követőt gyűjtött, akkor a legutolsó fordulót 
megnyerő csapat győz. Például: a lojalistáknak (3 játékos) összesen 28 
követőjük van, a lázadóknak (2 játékos) 24. Mivel a lázadók teljesítik a 
szükséges követelményt, ők ketten nyerik meg a játékot. 
 

Ha még egyik csapat sem nyert, készüljetek fel egy új fordulóra. 
Tegyétek vissza a Nexust az asztalra, dobjátok el az összes többi régi 
helyszínkártyát, majd csapjatok fel 5 újat a Nexus alá. A játékosok 
megtartanak a kezükben 3 kártyát, beleértve a fölös lázadó kártyákat 
is. Keverjétek össze a többi kártyát, majd osszatok mindenkinek 6-6 
kártyát, amíg 9-9 kártya nem lesz mindenki kezében. Az a játékos kezdi 
az új fordulót, aki a Nexust megnyerte az előzőben. 

 
Megjegyzés: a játék ösztönöz titeket, hogy beszéljetek egymással, de 
nem adhattok ki információkat a kezetekben lévő kártyákról. 
 

Helyszínkártyák FAQ-ja 
 

A „forduló végén” kifejezés azt jelenti, hogy a győztes csapat meghatározása 
után. 
 

Aerodome: A kártyák kijátszása előtt mindenki válasszon ki a kezéből egy 
kártyát, majd adja azt át (képpel lefelé) a tőle balra ülő játékostársának. 
 

Aetheon: Ha ugyanaz a játékos nyeri meg Aetheont, mint a Nexust, a két 
helyszín összesen 0 befolyást ér (Nexus +3, Aetheon -3). 
 

Artefactories: Az ezt megnyerő játékosnak át kell adnia ezt a helyszínkártyát és 
a rajta lévő összes zászlókártyát a tőle balra ülő játékosnak. Ettől még a 
nyertes játékos kezd a következő helyszínen. 
 

Avantgarde: A forduló végén az ezt megnyerő játékosnál lévő minden lázadó-
kártya +2 befolyást ér. 
 

Chronodome: Ezen a helyszínen az óramutató járásával ellentétes irányba 
követik egymást a játékosok a kártyák kijátszásakor. 
 

Conclave: Ha a forduló végén a Conclave a lázadó csapatnál van, akkor -2 
befolyást ér ahelyett, hogy +1 befolyást adna. 
 

Esplandes: Az a játékos, aki a leggyengébb kártyát játszotta ki, kap 2 követőt. 
 

Hathor Rift: Ha ugyanaz a játékos nyeri meg a Hathor Riftet, mint a Nexust, 
akkor a játékos csapata automatikusan megnyeri a fordulót, és megkapják a 
bónusz követőiket. 
 

Lux Intel: Az a játékos, aki megnyerte ezt a helyszínt, megnézheti egy általa 
választott másik játékos kezében lévő lapokat, 5 másodpercen keresztül. 
 

Medina Maxim: Minden orgyilkos / zászló / beszivárgó-szimbólumos kártyát 
képpel lefelé kell kijátszani erre a helyszínre, és csak akkor kell felfedni őket, 
mikor már mindenki kijátszott egy-egy kártyát. Ha a kezdőjátékos játszik ki egy 
szimbólumos kártyát képpel lefelé, akkor be kell jelentenie a kártyája színét. 
 

Neurograft Core: Ennek a helyszínnek a hatását akkor kell végrehajtani, amikor 
már a beszivárgó-szimbólumok hatását végrehajtottátok. Az a játékos, aki 
megnyerte ezt a helyszínt, húz egy-egy kártyát a bal és a jobb oldali 
szomszédjától, majd cserébe ad nekik egy-egy kártyát a kezében lévő kártyák 
közül (a most húzottakat nem adhatja vissza cserébe). Ellenőrizzétek, hogy az 
akció után mindenkinek ugyanannyi kártya van-e a kezében. 
 

Nexus: A forduló végén, döntetlen esetén az ezt birtokló csapat nyer. 
 

Solitude: Ha a forduló végére csak ezt az egy helyszínt sikerült megszerezned, 
kapsz +4 befolyást. 
 

Souq Sector: A helyszín nyertesének meghatározásához adj hozzá egyet az 
orgyilkos-szimbólumokhoz. 
 

Sulfur City: A forduló végén minden zászlókártya -1 befolyást jelent +1 helyett. 
Ez a többi helyszínnel együtt szerzett zászlókártyákra is érvényes. 
 

The Orchards: Ha ezt a helyszínt birtokló csapat nem nyeri meg ezt a fordulót 
(vagyis a másik csapatnak van több befolyása), akkor azonnal kap 3 követőt, 
amely beleszámít a csapat győzelmi feltételének ellenőrzésekor is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha a bölcsesség elbukik, a vallás fog uralkodni. 
Ha a vallást aprópénzre váltják, az üzleti gondolkodás győz. 

Ha az üzleti gondolkodás már nem számít, a bölcsesség naggyá lesz. 
- Lux Manifesto 
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