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Oktatóvideók Inkább vizuális típus vagy? Segítünk! 
Navigálj a roxley.com/santorini-video címre, ahol ok-
tatóvideókat találsz, hogy hogyan kell játszani a játék-
kal, plusz videóban demonstráljuk az Isteni Erőket is!

Santorini App Nem tudsz dönteni, hogy mely 
Isteni Erők passzolnak a leginkább? Töltsd le ingyen a 
Santorini applikációt a Google Play Store-ból vagy az 
Apple App Store-ból. Oktatóvideók, generálók és még 
sok más, amiket az applikáció tartalmaz!

A szabálykönyv legfrissebb változata  
a roxley.com/santorini-rulebook  
címről tölthető le.
Copyright 2016 Roxley Games.
Világszerte minden jog fenntartva.

Segítsünk? Játékmenet Győzelem

Játékelemek

A játéktér felállítása
  Helyezd az  sziklaemelvényt a kisebb olda-

lával lefelé a  tenger táblára a rövidebb és 
hosszabb fülek megfelelő behelyezésével.

  Helyezd a  sziget táblát az  sziklaemel-
vény tetejére a rövidebb és hosszabb fülek megfe-
lelő behelyezésével.

  A társaság legfiatalabb tagja lesz a kezdőjátékos, aki 
2 db általa választott színű  munkás a játéktábla 
bármely két szabad mezőjére történő lehelyezésével 
kezdi a játékot. A többi játékos csak ezután helyezhe-
ti le a munkásait.

A játékosok felváltva tevékenykednek, a kezdő játé- 
kossal kezdve, aki elsőként helyezi le a munkásait.  
A körödben válaszd ki egy munkásod, majd először 
léphetsz, aztán építhetsz vele.

Mozgasd a kivá-
lasztott munkásod a 
(legfeljebb) 8 szomszé-
dos mező  egyikére.

A munkással léphetsz felfelé egy szintet, léphetsz lefelé 
bármennyi szintet, vagy lép-
hetsz egy azonos szinten lévő 
mezőre. Nem léphetsz felfelé 
egy szintnél többet .

Csak szabad mezőre léphetsz (ha nincs  
a mezőn se munkás, se kupola).

Építhetsz a munkásoddal, amellyel  
léptél, egy szomszédos szabad  
mezőre blokkot ( )  
vagy kupolát ( ).

Bármely szintre építhetsz, 
azonban csak a megfelelő 
formájú blokkot vagy  
kupolát (lásd a bal oldali 
ábrát). A három blokkból 
és egy kupolából álló épület 
számít „kész toronynak”.

Kész torony

Alap

Szint 1

Szint 2

Szint 3
Kupola
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  Amint egy munkásoddal fellépsz 
egy épület harmadik szintjére,  
azonnal megnyered a játékot!

  Mindig tudnod kell előbb 
mozogni, majd építeni 
a körödben, ugyanazon 
munkással. Ha képtelen 
vagy, azonnal vesztettél.

Készen állsz a kétszemélyes alapjátékra! Erősen ajánlott, 
hogy játszatok párat kizárólag ezekkel az alapszabályokkal. 

Olvass tovább, ha készen állsz a többire!
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Javasoljuk, hogy csak pár kétszemélyes 
játék után próbáld ki az Isteni erőket.

Az Isteni erő kártyák különféle  képes-
séget kínálnak, melyeket használhatsz a játék 
során. Több kártya a munkások mozgására 
és építési lehetőségeire is hatással van.

Isteni erő kártyák előkészítése
A sziget alakú játéktábla felállítása után:

  A Bajnok (a leginkább „istenszerű” 
játékos) kiválaszt a játékosok számá-
val egyező számú Isteni erőt.

  3 ( ) vagy 4 ( ) játékos 
esetén ügyeljetek arra, hogy csak a 
játékosok számával kompatibilis 
erőket válasszátok. 2 személyes játék 
esetén az összes lap használható.

  A Bajnok hangosan felolvassa a kivá-
lasztott erők leírását a szabálykönyvből. 
A lap ikonja és az indexszám  
alapján tudjátok megtalálni a leírást.

  A játékosok óramutató járása szerint 
sorban választanak egy lapot, és kihelye-
zik maguk elé. A Bajnoké az utolsó lap.

  A Bajnok kiválasztja a kezdőjá-
tékost (akár saját magát), aki 2 
munkását a játéktábla bármely két 
szabad mezőjére helyezi. A többi 
játékos ezután óramutató szerint 
sorban helyezheti le a munkásait.

Isteni erők Erők használata
A normál szabályok érvényesek az 

Isteni erők használatával is, kivételek a 
kártyák leírásában szereplő módosítások.

Engedelmeskedned kell minden 
utasításnak, ami azt mondja hogy „nem” 
vagy „kell”, különben veszítesz.

A kupolák nem blokkok. Ha egy leírás 
blokkra van hatással, az nem vonatkozik a 
kupolákra.

A ”kényszerítve” nem ”mozgás”. Némely 
lap másik mezőre „kényszeríti” a munkáso-
dat. A kényszerítve mozgatás nem lépés.

Ne feledd: a játék megnyeréséhez fel kell 
lépned a 3. szintre, még a körödben. Ha a 
munkásodat felkényszerítik a 3. szintre, 
nem nyered meg a játékot. Ha átlépsz 
egyik 3. szintről a másikra, akkor sem.

Isteni erőket alkalmazni egy adott idő-
ben kell, ahogy az a leírások elején olvasható.

Például, Apolló leírása úgy kezdődik, hogy 
„mozgásodkor”. Ez azt jelenti, hogy csak a 
te mozgás fázisodban használhatod ki.

A kártyákon minden leírás a kártyát bir-
tokló játékos szemszögéből van megfogal-
mazva. Ha a leírás „ellenfélre” vonatkozik, 
az alatt a rajta kívüli játékosokat kell érteni.

További előkészület is szükséges lehet. 
Ha egy lap leírása azt mondja az „előké-
születkor”, azt a játék előkészületeikor 
kell alkalmazni. Ha több ilyen lap is 
játékban van, azokat a játékosok sorrend-
jében kell alkalmazni.

További győzelmi feltételek is lehetnek. 
A körödben való harmadik szintre való fel-
lépés mellett győzhetsz a kártya leírásában 
szereplő „győzelmi feltételek” szerint is.

Több Isteni erő lapon van egy 
ikon , ami azt jelöli, hogy az 
Aranygyapjú változatban is hasz-
nálható (az Aranygyapjú kiegészítő 
külön kapható). További informá-
cióért lásd a szabálykönyv Arany-
gyapjú részét.

Az Isteni erőket is felvonultató első pár 
játékodhoz az egyszerű isteneket ajánljuk, 
melyeket hibiszkusz ikonnal  jelöltünk.

1. Apolló

2. Artemisz

3. Athéné

4. Atlasz

5. Démétér

6. Héphaisztosz

7. Hermész

8. Minotaurusz

9. Pán

10. Prométheusz

A zene istene
Mozgásodkor: Egy mun-
kásod egy ellenfélé helyére 
léphet, annak pedig a Te 
előző helyedre kell lépnie.

A vadászat istennője
Mozgásodkor: Egy munkásod 
még egyszer mozoghat, de nem 
léphet vissza az előző helyére.

A bölcsesség istennője
Az ellenfél körében: Ha a mun-
kásod fellépett egy szintet a 
körödben, az ellenfeledéi nem 
léphetnek felfelé ebben a körben.

A mennyeket tar tó titán
Építésedkor: A munkásod bár-
milyen szinten építhet kupolát.

Az aratás istennője
Építésedkor: A munkásod 
építhet még egyszer, de nem 
ugyanott.

A kovácsok istene
Építésedkor: A munkásod épít-
het még egy blokkot (de nem 
kupolát) az első blokk tetejére.

Az utazás istene
Körödben: Ha munkása-
id nem lépnek se fel, se le, 
bármennyit léphetnek (akár 
semmit), és utána építhetnek is.

Bikafejű szörnyeteg
Mozgásodkor: A munkásod 
léphet egy ellenfeled által 
foglalt mezőre, ha hátra tudja 
tolni a munkását egy szabad 
mezőre bármelyik szinten.

A vadon istene
Győzelmi feltétel: Úgy is 
győzhetsz, ha munkásod 
lefele lép 2 vagy több szintet.

Az emberiség titán jótevője
Körödben: Ha munkásod 
nem lép felfelé, építhet a 
mozgása előtt és után is.



3

11. Afrodité 15. Kárón 20. Héra

21. Hesztia

22. Hüpnosz

23. Limosz

24. Medúza

25. Morfeusz

26. Perszephóné

27. Poszeidón

28. Szeléné

29. Triton

30. Zeusz

16. Kronosz

17. Kirké

18. Dionüszosz

19. Erósz

12. Árész

13. Bia

14. Khaosz

A szerelem istennője
Bármi mozgáskor: Ha egy 
ellenfeled munkása a tiéd 

mellett kezdi a körét, akkor befejeznie is 
egy munkásod mellett kell.

Az alvilág révésze
Mozgásodkor: Mielőtt a 
munkásod mozog, tedd át 

egy ellenfeled szomszédos munkását a tiéd 
ellenkező oldalán lévő szabad mezőre.

A házasság istennője
Az ellenfél körében: Az ellen-
feled nem győzhet a tábla 
szélére mozgással.

A szív és otthon istennője
Építésedkor: A munkásod 
még egyszer építhet, de tábla 
szélén lévő mezőre nem.

Az alvás istene
Ellenfél körének kezdetén: 
Ha választott ellenfeled egy 

munkása magasabban van, mint a többi 
munkása, nem mozoghat.

Az éhezés istennője
Ellenfél körében: Ellenfeled 
munkásai nem építkezhet-

nek a munkásod mellett, kivéve ha kupo-
lát építenek, hogy befejezzenek egy tornyot.

Kővéváltoztató gorgó
Köröd végén: Ha lehetséges, 
a munkásaid építhetnek egy 

szomszédos, ellenfél munkása által elfog-
lalt alacsonyabb szinten, és eltávolíthatod 
az ellenfél azon munkását a játékból.

Az álmok istene
Köröd kezdetén: Tégy egy blok-
kot vagy kupolát a kártyádra. 

Építésedkor: A munkásod nem építhet 
a szokott módon, helyette akárhányszor 
építhetsz (akár 0), a kártyádon lévő blok-
kot/kupolát felhasználva. Bármelyik játé-
kos bármikor lecserélheti a kártyán lévő 
elemet kupolára vagy másfajta blokkra.

Tavaszi növekedés istennője
Ellenfél körében: Ha lehet-
séges, legalább egy munkás-

nak felfelé kell lépnie a körben.

A tenger istene
Köröd végén: Ha a nem moz-
gó munkásod a földszinten 
van, háromszor is építhet.

A hold istennője
Előkészítéskor: Egy férfi és női 
munkást rakj a táblára a színedben.

Építésedkor: Normál építés helyett női mun-
kásoddal kupolát építhetsz bármelyik szintre, 
akkor is, ha nem mozogtál vele.

A hullámok istene
Mozgásodkor: Bármikor, ha a 
munkásod a tábla szélén lévő 

mezőre mozog, azonnal újra mozoghat.

Az ég istene
Építésedkor: A munkásod 
építhet blokkot maga alá is.

Az idő istene
Győzelmi feltétel: Akkor is 
nyersz, ha legalább 5 elké-
szült torony van a táblán.

Isteni varázslónő
Köröd kezdetén: Ha egy el-
lenfeled munkásai nincsenek 

egymás mellett, csak te használhatod az ő 
Isteni erő lapját a következő körben.

A bor istene
Építésedkor: Végrehajthatsz 
egy további kört egy ellenfeled 

munkását használva a sajátod helyett, valahány-
szor egy munkásod befejez egy tornyot. Egyik 
játékos sem győzhet ebben a plusz körben.

A vágy istene
Előkészítéskor: Tedd a munkása-
idat a tábla két ellentétes sarkába. 

Győzelmi feltétel: Akkor is megnyered a játékot, ha 
egyik munkásod a másik melletti mezőre mozog, 
és mindketten az első szinten vannak (vagy bár-
melyik egyforma szinten 3 játékosnál).

A háború istene
Köröd végén: Lebonthatsz 
egy szabad blokkot (kupolát 

nem) a nem mozgó munkásod mellől.  
A jelzőket is eltávolítod arról a mezőről.

A kegyetlenség istennője
Előkészítéskor: Te helyezd 
el először az munkásaidat. 

Mozgásodkor: Ha a munkásod mozgása 
után mozgásirányában a következő mezőn 
az ellenfeledé áll, távolítsd el azt a játékból.

Az ősi semmi
Előkészítéskor: Keverd össze az 
összes nem használt egyszerű 

Isteni erőt (  ikonnal) képpel lefelé egy 
pakliba. Húzd fel a felső lapot és tedd a pakli 
mellé képpel felfelé. 
Bármikor: A húzott erő képességét hasz-
nálhatod. Ha legalább egy kupolát építesz, 
a forduló végén eldobhatod a kártyát és 
csaphatsz fel egy újat. Ha kifogysz az Isteni 
erőkből, keverd össze és képezz új paklit. 

Oktatóvideók – Tanulj az istenekről: 
roxley.com/santorini-video
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31. Ajolosz

34. Európé és Talósz

35. Gaea

36. Graeae

37. Hádész

38. Hárpiák
41. Nemeszisz

40. Moirák

39. Hekaté 42. Szirén

43. Tar tarosz

44. Terpszikhoré

45. Uránia

32. Karübdisz

33. Klejó

A szelek istene
Előkészítéskor: Tedd  
a Szél jelzőt a tábla  

mellé és állítsd a 8 irány valame- 
lyikébe, hogy merre fúj a szél. 
Köröd végén: Állítsd a Szél jelzőt a 8 irány 
valamelyikébe.
Bármi mozgáskor: A munkások nem 
mozoghatnak a Széllel szemben.

Királynő és szerkezet őrzője
Előkészítéskor: Tedd a 
lapodra a Talósz jelzőt.

Köröd végén: Áthelyezheted Talószt  
egy, a mozgatott munkásod melletti  
szabad mezőre.
Bármikor: A Talósz jelzővel ellátott mezők 
olyanok, mintha csak kupola lenne rajtuk.

A föld istennője
Előkészítéskor: Végy  
két extra munkást a  

színedben. Ezeket tartsd a kártyá- 
don, míg fel nem használod. 
Bármi építéskor: Ha egy munkás épít egy 
kupolát, azonnal letehetsz egy munkást a 
lapodról a kupola mellé egy üres mezőre.

 Tiltott: Atlasz, Nemeszisz, Szeléné

Szürke boszorkányok
Előkészítéskor: Három  
munkást tehetsz le. 

Építésedkor: Kiválaszthatod,  
melyik munkásoddal építesz.

 Tiltott: Nemeszisz

Az alvilág istene
Ellenfél körében: Az ellenfél 
munkásai nem léphetnek lefelé.

 Tiltott: Pán

Szárnyas veszedelmek
Ellenfél körében: Ha egy 
ellenfeled munkása mozog, 

ugyanabba az irányba kell folytatnia a moz-
gást, amíg a következő mező nem magasabb 
szintű, vagy akadályozott.

 Tiltott: Hermész, Triton

A megtorlás istene
Köröd végén: Ha ellenfeleid 
munkásai nem szomszédo-
sak a tiéiddel, ellenfeled mun-

kásai közül bármennyivel helyet cserélhetsz.
 Tiltott: Afrodité, Bia, Medúza,  

Terpszikhoré, Tézeusz

A sors istennői
Előkészítéskorkor:  
Vedd el a térképet ,  

paravánt  és a Végzet jelzőt. A paraván 
mögött titokban válassz ki 2×2 mezőnyi  
Végzet területet, és tedd a térképre a  
Végzet jelzőt. 3 munkást rakj le a színedben.
Győzelmi feltétel: Ha egy ellenfeled úgy 
győz, hogy a Végzet mezőidre mozog, Te 
győzöl helyette.

 Tiltott: Hekaté, Nemeszisz

A mágia istennője
Előkészítéskor: Vedd  
magadhoz a térké- 
pet , paravánt   

és 2 Munkás jelzőt. Rejtsd el a térképet  
a paraván mögé, és titokban tedd rá a  
Munkás jelzőidet a térképre, amik azok helyét 
jelölik a táblán. Végül tedd le a munkásaidat.
Körödben: Mozgasd a jelzőket a térképen, ahogy 
a táblán tennéd. Építs a táblán a szokott módon. 
Bármikor: Ha egy ellenfeled olyat hajtana 
végre, ami nem lehetséges a titkos munkásaid 
jelenléte miatt, meg kell szakítani és elveszíti 
a köre hátralévő részét. Ha az Isteni erő lapja 
miatt mégis lehetséges, akkor engedélyezd, 
anélkül hogy tájékoztatnád.

 Tiltott: Kárón, Kirké

Csábító tengeri nimfa
Előkészítéskor: Tedd a  
Nyíl jelzőt a tábla  
mellé és fordítsd a 8  

irány egyikébe, hogy merre énekel a szirén.
Körödben: Választhatod, hogy nem hajtod 
végre a normál körödet, helyette egy vagy több 
ellenfél munkásait told el egy szabad mezőre a 
szirén énekének irányába, bármilyen szinten.

A Végtelen Mélység istene
Előkészítéskor:  
Vedd el a térképet ,  
paravánt  és egy  

Szakadék jelzőt. Először Te rakd le a munká-
saidat. Miután mindenki lerakta a munkásait, 
a paraván mögött titokban tedd a a Szakadék 
jelzőt egy szabad mezőre a térképen.
Vesztés feltétel: Ha bármely játékos munkása 
rálép a szakadékra, azonnal elveszíti a játékot. 
Nem lehet győzni a szakadékra lépéssel.

 Tiltott: Bia, Hekaté, Moirák

A tánc múzsája
Körödben: Összes munká-
soddal lépned kell, majd 
mindegyikkel építened is.

 Tiltott: Hüpnosz, Limosz, Tartarosz

A csillagászat múzsája
Körödben: Ha mozogsz vagy 
építesz, kezeld a tábla széli 

mezőket mintha szomszédosak volnának az el-
lentétes oldallal, így mindnek 8 szomszédja lesz.

 Tiltott: Afrodité

Az örvény  
szörnyetege
Előkészítéskor: Tégy  
két Örvény jelzőt az  
Isteni erő kártyádra.

Köröd végén: Lerakhatod egy Örvényed a 
tábla egy üres mezőjére. 
Bármikor: Ha mindkét Örvény jelző 
a táblán van, és egy munkás rálép az 
egyikre, azonnal átmozog a másik Örvény 
mezőjére. Ez a mozgás ugyanolyan irá-
nyúnak számít, mint a megelőző mozgás. 
Ha az Örvényre építenek vagy eltávolítják, 
visszakerül az Isteni erő kártyádra. 

A történelem múzsája
Építésedkor: Rakj egy  
Érme jelzőt az első 3  
blokkra, amit építesz. 

Ellenfél körében: Ellenfeleidnek az 
Érme jelzőt tartalmazó mezők olya-
nok, mintha csak kupola lenne rajtuk.

 Tiltott: Kirké, Nemeszisz

 Tiltott Isteni ellenfeleket  ikonnal 
jelöljük. Ne használjátok az egyes Isteni 
erőknél megadott tiltott ellenfeleket, mivel 
azok nem kompatibilisek, nem érdekesek, 
vagy erősen kiegyensúlyozatlanok.

Tiltott párosítások

Uránia munká- 
sának mozgása

Uránia munká- 
sának építése

Oktatóvideók – Tanulj az istenekről: 
roxley.com/santorini-video

AZ OLDALON LÉVŐ KÉPESSÉGEK ÉS JÁTÉK- 
ELEMEK KÜLÖN,  AZ ARANYGYAPJÚ KIEGÉ-
SZÍTŐBEN KAPHATÓK. TOVÁBBI INFORMÁ-
CIÓ: ROXLEY.COM/GOLDEN-FLEECE
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Játékelemek

Az Aranygyapjú mód

A Hősök képességei

46. Akhilleusz

47. Adonisz

48. Atalanta

49. Bellerophón

50. Héraklész

51. Iaszón

52. Médea

53. Odüsszeusz

54. Polüphémosz

55. Thészeusz

A tántoríthatatlan harcos
Körödben: Egyszer egy 
munkásod a mozgás előtt és 
után is építhet.

Pusztítóan jóvágású
Köröd végén: Egyszer válaszd 
ki egy ellenfeled munkását. Ha 

lehetséges, az a munkás a szomszédja kell legyen 
egy munkásodnak a következő körük végén.

A fürge vadásznő
Mozgásodkor: Egyszer 
akármennyit léphetsz egy 
munkásoddal.

Pegazus-szelidítő
Mozgásodkor: Egyszer a 
munkásod felmozoghat két 
szintet.

A hőstettek embere
Köröd végén: Egyszer mind-
két munkásod építhet akár-
hány kupolát (akár egyet 

sem) bármelyik szintre.

Az argonauták vezetője
Előkészítéskor: Végy el egy 
extra munkást a színedben. 

Felhasználásig tartsd a kártyádon.
Körödben: Egyszer a normál köröd helyett 
rakd le az extra munkást egy szabad, földszinti, 
táblaszéli mezőre. Ezután építhetsz is vele.

Hatalmas varázslónő
Köröd végén: Egyszer távolíts 
el egy blokkot akárhány olyan 

ellenfél munkása alól, akik azon munkásod 
mellett vannak, amivel nem léptél. A blok-
kokon lévő jelzőket is eltávolíthatod.

Az okos vezető
Köröd kezdetén: Egyszer, 
mozgass akárhány, a mun-

kásod mellett lévő ellenfél munkást a 
játéktábla szabad sarkába.

Gigászi küklopsz
Köröd végén: Egyszer a 
munkásod építhet legfeljebb 
2 kupolát egy-egy szabad 
mezőre, bármilyen szintre.

A minótaurusz legyőzője
Köröd végén: Egyszer, ha 
valamelyik munkásod pon-

tosan két szinttel lejjebb van egy ellenfél 
munkása mellett, távolítsd el a játékból 
azt az ellenfél munkást.

Az Aranygyapjú mód egy tel-
jesen más kétjátékos élményt 
nyújt, amiben a Kos figura 
biztosítja egy Isteni erő áldá-
sát bárkinek, aki megérinti.

Előkészítés
A játéktábla előkészítése so-
rán csak az 1-2 lépést tegyétek 
meg, majd a következőkkel folytassátok:

  Válassz egy Isteni erőt Arany-
gyapjú ikonnal a jobb felső sarká-
ban, és helyezd a játéktábla mellé 
(a játékosok nem kapnak egyéni lapokat).

  A legidősebb játékos kezd, és felhe-
lyez két munkást a színében egy-egy 
üres mezőre, majd a többi játékos is.

  A legidősebb játékos elhelyezi a Kos 
figurát egy szabad mezőre, majd a 
többi játékos kezdi a körét.

Bármely kör kezdetén
Ha bármely játékos munkása a Kos figura 
melletti mezőn áll, élvezheti az Isteni erő 

kártya hatását a kör hátralevő részében.

A Hősi képességeket játékonként egyszer hasz-
nálhatod. Csak te használhatod az adott képessé-
get, és ellenfeled képessége sem kényszeríthet rá.
A Hősi képességeket csak kétjátékos módban 
használhatjátok, az Aranygyapjú módban 
viszont nem. Könnyen felismerhetők a lila hátlap-
jukról  és a rajta lévő Sisak ikonról .

Előkészítés
Az Isteni erők előkészítése szerint.
A Hősi képességek gyakran gyengébbek, 
mint az Isteni erők. Az egyensúly érdeké-
ben azt javasoljuk, hogy Hősi képességeket 
csak Hősi képességek ellen használjatok.
A Hősi képességekkel a különböző tehet-
ségű játékosokat is ki tudjátok egyensúlyoz-
ni, így a tapasztaltabb játékosok játszanának 
a Hősi képességekkel, a kevésbé tapasztalt 
ellenfeleik pedig az Isteni erőkkel.

Oktatóvideók – Tanulj a hősökről: 
roxley.com/santorini-video

AZ OLDALON LÉVŐ KÉPESSÉGEK ÉS JÁTÉK- 
ELEMEK KÜLÖN,  AZ ARANYGYAPJÚ KIEGÉ-
SZÍTŐBEN KAPHATÓK. TOVÁBBI INFORMÁ-
CIÓ: ROXLEY.COM/GOLDEN-FLEECE
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3 és 4 játékos mód Szószedet Készítők

A Santorini két játékossal a legjobb, azonban 3 és 4 
játékos részére is közülünk szabályokat, arra az esetre, 
ha nagyobb társasággal szeretnél játszani.
3 vagy 4 játékos esetén minden 2 játékos szabály érvé-
nyes, plusz a továbbiak:

Előkészítés
3 vagy 4 játékos esetén mindenképp használnotok kell az 
Isteni erő kártyákat. A lapok kiválasztásakor a  vagy 

 játékos ikonnal ellátott lapok közül válasszatok.

3 játékos
Ha veszítesz egy 3 játékos játszmában, azonnal távolítsd 
el a munkásaidat, jelzőidet és Isteni erő kártyáidat a 
játékból. Ha csak egyetlen játékos marad, ő a nyertes.

4 játékos (csapatjáték)
Ebben a módban kétfős csapatokban játszotok, egy-egy 
munkással. A csapattársak egymással szemben üljenek 
(a csapatok lépnek felváltva). Mindegyik játékosnak 
külön Isteni erő kártyája van, és a csapattagok nem 
használhatják egymás kártyáit.
Az előkészítés során a csapatod első játékosa helyezi le 
elsőként a munkásaitokat, és a csapat második játéko-
sa fog először lépni.
Ha a csapat bármelyik játékosa nyer, akkor a csapat nyer. 
Ha a csapat bámelyik játékosa veszít, a csapat veszít.

Blokk: A torony egy szintje, ami mezőként is funkci-
onál a játéktáblán. Építés során a nagyobbtól haladj a 
kisebbek felé, így illenek egymásba. A megfelelő össze-
illesztésért lásd az első oldalon lévő ábrát.

Kész torony: Pontosan három blokkból és egy kupo-
lából épül fel.

Kupola: A torony legfelső szintje. A kupolákra 
semmit nem lehet helyezni (munkást sem). Csak a 
harmadik szintre építhető, hacsak egy kártya másképp 
nem mondja.

Szomszédos: Minden mezőhöz 8 szomszédos mező 
tartozik.

Foglalt mező: Mező, amin munkás vagy kupola van.

Táblaszéli mező: A tábla szélén körben található 16 
mező egyike.

Jelző: Isteni erőt vagy Hősi képességet jelölő token. 
Nem helyezhetsz jelzőt foglalt mezőre, vagy ha már 
van rajta másik jelző. Távolítsd el a jelzőt a mezőről, ha 
blokkot építenek rá.

Nem mozgatott munkás: Az a munkás, amelyik-
kel nem léptél a körödben.

Szabad mező: Olyan mező, amin se munkás, se 
kupola nincs.

Játékfejelsztés: Gordon Hamilton alias Dr. Pickle. 
Még több ötletért, játékért és hibajelentésért lásd a 
mathpickle.com oldalt.

Gyönyörű rajzok: David Forest és Lina Cossette 
(mrcuddington.com)

Terméktervezés, Grafika: Gavan Brown

Briliáns szabálykönyv fejlesztők: Michael Van 
Biesbrouck, Simon Rourke, Lee Mitchell, Richard Cast-
le, Mario Radmilovic, Patrick Dombrowski, Duncan 
Hecht, Paul Saxberg

Fő játéktesztelők: Charles Ursenbach, Matt Tolman, 
Michael Van Biesbrouck, Paul Saxberg, Joe McDaid, 
Jim Drinkle
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Bemutató videók: Joe McDaid
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