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Fosztogatás – Vedd le az ellenfeled egy Fosztogatás, Támogatás vagy Hatalomgyűjtés 

parancsát egy szomszédos mezőről. Ha Hatalomgyűjtést vettél le, kapsz egy Hatalomjelzőt 

a gyűjtődből, az ellenfeled pedig visszatesz egyet a gyűjtőjébe. Hajók bármit Fosztogathat, 

de szárazföldi egységek nem Fosztogathatnak hajókat. Kikötők csak hajókat 

Fosztogathatnak. 

Végy le egy 

Védekezés 
parancsot a 

szomszédos 

mezőről. 

 

Menetelés – Mozgasd az egységeid akárhány szomszédos területre, de csatát csak egy 

helyen kezdeményezhetsz. Figyeld az Utánpótlás korlátozást! A Harci-erőt megváltoztatja 

a Jelölő értéke. Hajókkal távoli szárazföldi területeket is össze lehet kötni Menetelés vagy 

Visszavonulás céljára (Támogatásra vagy Fosztogatásra nem). Ellenséges kikötőbe nem 

Menetelhetnek hajók. 

+1 a +0 vagy -1 

helyett. 

 Védekezés – Növeld egységeid Harci-erejét a Jelölőn szereplő értékkel. +2 a +1 helyett.  
 

 Támogatás – Részt vehet az összes szomszédos terület harci cselekményében a Harci-erő 

beszámításakor.  Hajók bármit Támogathatnak, Hajókat azonban csak Hajókkal lehet. 

Szárazföldi egységek csak szárazföldit Támogathatnak. Ostromgépek csak Erőd vagy Vár 

támadását Támogatják. 

+1 a Harci 

erőhöz a +0 

helyett.  
 

 

Hatalomgyűjtés – Szerezz egy hatalomjelzőt, valamint még annyit, ahány korona látható a 

parancs területén a térképre nyomtatva. Kikötők egy hatalomjelzőt biztosítanak, de csak, 

ha a szomszédos tengeri területen nem tartózkodik ellenséges hajó. Tengerre helyezett 

Hatalomgyűjtés nem ad hatalomjelzőt, de a parancs ilyen lehelyezése nem tilos. 

Toborozz a 

területen a 

normál toborzási 

szabályokkal. 
 

Fordulók felosztása 
1. Westeros szakasz (az első fordulóban kimarad)  

1.1. Mozgasd a kör jelzőt 

1.2. Húzz Westeros kártyákat 

1.3. Mozgasd a Vadsávon a Jelölőt, ha kell 

1.4. Hajtsd végre a Westeros kártyákat egymás után 

2. Tervezési szakasz 

2.1. Minden játékos lehelye, egy-egy Parancs-jelölőt az összes területre, ahol egysége van. A különleges jelölők számát a 

Királyi udvar befolyási területen elfoglalt hely határozza meg. 

2.2. A játékosok felfedik az összes Parancs-jelölőt 

2.3. A Holló gazdája használja a különleges képességét. Kicseréli egy lehelyezett parancsát a még kezében lévőre vagy 

megnézi a Vadak paklijának legfelső lapját. 

3. Akció szakasz 

3.1. Hajtsátok végre a Fosztogatás parancsokat egyesével a Vastrón sorrendjében. 

3.2. Hajtsátok végre a Menetelés parancsokat egyesével a Vastrón sorrendjében. 

3.3. Hajtsátok végre a Hatalomgyűjtés parancsokat egyesével a Vastrón sorrendjében. 

3.4. Tisztítsátok le a pályát. 

A csata szakaszai 
1. Támogatás kérése 

2. A kezdeti Harci-erő bejelentése 

3. A házkártyák kijátszása (A kártyák különleges hatásainak végrehajtása a Vastrón sorrendjében és értékük hozzáadása 

a Harci-erőhöz) 

4. A valyriai acélkard használata, ha a tulajdonos akarja, és ha még használható. 

5. A végeredmény meghatározása. 

6. A csata következményei, a Győztes meghatározása, veszteségek levonása, visszavonulás meghatározása. 

Befolyási területek 
Vastrón: meghatározza a játék sorrendjét. A Vastrón birtokosa eldönti a licitek esetén kialakuló egyenlőségek 

kimenetelét. 

Hűbéresek:  a magasabb pozíció győzelmet biztosít a csatákban egyenlőség esetén. Az Acélkard birtokosa Fordulónként egy 

csatában +1-et adhat a Harci-erejéhez. 

Királyi udvar: növeli az elérhető különleges parancsok számát. A Holló gazdája a Tervezési szakasz végén kicserélheti egy 

lehelyezett parancsát a még kezében lévőre vagy megnézheti a Vadak paklijának legfelső lapját. 

Kikötők 
Csak hajók haladhatnak kikötőbe, és csak olyanba, amelyhez a kapcsolódó szárazföldi területet a hajó gazdája birtokolja. A kikötőben legfeljebb 

3 hajó tartózkodhat egyszerre.  

Új hajó toborozható tengerre és kikötőbe is.  

Kikötőböl csak tengerrészt lehet Támogatni vagy Fosztogatni.  

Ha a ’Game of Thrones’ kártya végrehajtására kerül sor, a hajók tulajdonosai Hatalomjelzőt kapnak a kikötőből is, ha a szomszédos tenger 

szabad.  

Ha a kikötőt elfoglalják, a benne lévő hajók átkerülhetnek a hódító kezébe, feltéve, hogy az Utánpótlása és az aktuális hajói száma ezt lehetővé 

teszi. 


