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. Mindnyajan vegyetek magatokhoz egy-egy teties

családot, azaz 1O ugyanolyan szinű kartyat, ezeken a
cimerek is megegyeznek. l(everjetek meg a 10 saját
családkártyátokat, majd tavohtsatok el közúlük 3 kartyat

vetetlenszerűen. tegyetek íélre ezeket keppet tefete, [|
A megmaradt 7 kártyatokat vegyetek a kezetekbe úgy,

hogy a többiek ne lassák, mi van azokon, lT]
. Vegyetek magatok ete t befotyast 3' ! f3-1

Helyezzétek a többi beíotyast í egy közös keszletbe.

mindenki számára könnyen elerhetó lelyre! @1 befotyás mindig egy ]-es ertekú J -t jelent.

ffi ?,{#

. 50 családkártya ( 5 különböző
színben lO-'lO kártya)

. 70 befolyasjetöto ! (l-es es
5-ös értekben)

.'l kezdójatékos-jetótó

.1 végrehajtáslapka

a játek fo[yamán pedig barmikor bevatthattok
5 ,; -t egy S-ós ertekü .. -ra.
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Tervezők: Adrien & Axel Hesling

A kiráIy utódok nélkül halt meg, és most birodalofnszerte a legbefolyósosobb csalódok
igyekeznek malukhoz ra*adni 

?,X:::::űr;ffIr:::;;i:;ivaszsággal.. 
és vérrel.
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Az lesz a gyóztes, akinek a családia a
tegnagyobb befolyáshoz J jut a 6,

fordu[ó vegere,

. A teginkabb lovagias játekos lesz a kezdójatekos, ó vegye

magahoz a kezdóiatekos-jettltot §. es helyezze azt
maga ele! Biztosltsatok eteg szabad hetyet a iátéktér
közepén, hogy oda kerülhessenek a kijátszott kártyák

egyetten sorba! l3-1 Helyezzétek a végrehaitástapkát 17
a iátéktér közepére! Ez jelöti ki. hogy a iáték folyamán
milyen sorrendben kell végrehajtani a befolyássorban
levő kártyákat. (Lásd a 2/ végrehaitás fázista 2, oldalon!)
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b*{rcr" EGy FoRDUlÓ nnrNrrr
Egy játszma 6 fordulón át tart, egy forduló pedig 1/ I(I,|ATSZAS FÁZ|S
2 fázisbótáll- zz vÉcnenryrÁs rÁzls

A játék fotyamán a játékter közepén egymás mellé fogjátok
helyezni a kártyáitokat, ezzel kialakítva egyetlen közös
befotyássort (röviden: sort),

A iáték menete a kezdőjátékossal kezdve, az óramutató
járásával megegyező irányba halad, Amikor sorra kerülsz.
válaszd ki egy kézben tartott kártyádat, és helyezd azt a
befolyássorba keppeI lefelé:

. a sor elejére,

. VAGY a sor végére.

. VAGY egy már korábban a befolyássorba helyezett másik
saját családkáítyádra (erre az első fordulóban nincs

1/ Kl|^TsZÁs rÁzls

MEG|EGYzÉs:
A sajat csalodotokhoz
toítozo. képpel lefelé
Iév ó kórtyókat b aí mí ko r
megnezhetitek, akar
a befolyassorban

szerepelnek. akdr
félreteve (ahova az
elókészúIetek soran
helyeztétek).

Ebben a fázisban a káítyákat a végrehajtáslapka által
kijelölt sonendben kell végrehajtani, Ez a végrehajtási irány
a te[jes játék fotyamán ugyanaz ke[[. hogy maradjon.

A befolyássor első kártyájávat kezdve az utolsóig haladva
minden kártyat a tulajdonosa hajt vegre;

1) Ha a kártyád képpel leíelé szerepel, 2 lehetőséged van:

. Hagyd a káltyád képpel leíeté!

Helyezzl'§ +akártyára!

Ha ez a kártya több fordulón keresrtül is képpet tefelé
marad. akkor több .i' is kerülhet rá.

. Foídítsd meg a kártyát képpel felfelé!

Ha megíordítod a kártyát, azonnat végre kell hajtanod a

hatását! Ha van rajta egy vagy több ? (mert az előző
fordutókban nem fordítottad meg a kártyát), azt most
megkapod.

2} Ha a kártyádat már; egy korábbi fordulóban
megfordítottad, akkor nincs más választásod:

Azonnal végre ketl hajtanod a kártya hatását.

lehetőség, lásd a 3, oldalon a kártyahalmok részt),

. Amennyiben a játektéí közepén nincs kártya a
befotyássorban (pt. a játék etején), egyszerűen csak iátszd
ki a választott kártyádat a játéktér közepére!

Amikor mindnyáian kijátszottátok EGY-EGY kézben tartott
kártyátokat a beíolyássorba, a kijátszás fázis véget ór,

A zöld járékós eldöntheti, hogy
a kék kartya bol aldalára,
vagy a piros kártya jobb
o/dnlorolritsszo-e kí a sajat
kdrtydját. o két kartya köZé

aza n b a n se mm if eleké p p en

sem ictsthat ki ka|tyat.

Y*-:j:1ft|i::-*: __.§#tg,:' __ - _''i
Egy megfordított (képpet fetfeté tévő) kártya hatását
mindig kötelező végrehajtani. A katona pétdául mindig
kiiktat egy szomszedos kártyát, mé8 akkor is, ha az esetteg
a saiát családjába tartozik.

EGY KÁRTYA KlllfiATÁsA

Bizonyos kártyahatások lehetőVé teszik, hogy egy kártyát
kiiktass.

FONTOS: Minden alkalommal, amikoregy játékos kártyát
iktat ki (a kártya csatádiátót függetlenül), kap egy 1 ? -t.

Az ityen hatású kártyákon látható ? szimbólumerrea
szabályra em[ékeztet.

Ha a kiiktatott kártya képpel teíete szerepet a sorban,
minden rajta levó '? elveszik, a kartyát pedig meg kelt
forditani

A kiiktatott kártyát mindenféleképpen azonnal el kel{

táVolitani a sorból! Ha a kiiktatott kartya két másik kártya

közótt hetyezkedett el. a kártyákat óssze kell zárni, hogy
folyamatos sort alkossanak,

MEG|EGYZÉS: Az etdobott és a kiiktatott kártyákat

helyezzetek a tulaidonosuk elé keppet fetfele! Ezeket barki
bármikor megnezheti,

PELDA A KUATSZAS FAZISRA.

ffi
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Á Prroslritekos o
ke zd Ő j até kos. ki jats'za eEY

kóttyájat képpe| leíele a

iatéktér kí.lepére,

., ,,. i , *].i .] A kék jatekos

lWi W§##i#,,
,",,,..,,'i,.,.,,. káltyájat,

]i ll

2/ vÉcREHA|TÁs FÁzls
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u| ronuulÓ
A kezdójátékos-jelölővel rendetkezó játékos adia tovább
a jetölőt a tóte batra ütő játékosnak, és kezdődhet is az új
forduló. A befotyássorban szerepló kártyák a helyükön

maradnak úgy. ahogy a íordulo befejezésekor voltak (ne
íorditsátok mcg vagy vissza okct)



KÁRTYAHALMOK
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A 2. fordulótót kezdve lehetőséged nyitik, hogy egy már
játékban tévő SAjÁT KÁRTYÁDRA (akár képpel lefelé, akár

képpel felíelé szerepet) iátssz ki kártyát képpet tefeté.

Az imént kijátszott káítya tetakarja a korábban
kiiátszott kártyádat. beleértve a raita léVő j -okat. Ezt
"kártyahatomnak" nevezzük,

A letakart káítyák hatását nem tehet figyelembe venni
a Végrehaitá§ fázis során. Egy tetakart kártyát nem tehet

megfordítani, nem gyűjthető rajta további J nem
hajtható végre a hatása, é5 nem jelölhető ki célpontként.

Nincs korlátozva, hogy egy kártyahatom hány kártyábót
átthat- Ettól függettenüt érdemes figyetned arra, hogy ne

halmozz túl sok kártyát egymásra, hiszen a képességekket
és § -t gyűjtő lehetőségekkel nem éthetsz letakart
kártyák esetében,

Másrészt viszont kártyahalom hasznátatával
megvédheted egy-egy olyan kártyádat, amit egyébként
kiiktatnának, vagy i[yen módon játszhatsz ki katonát akár
a sor közepére is, hogy olyan kártyákat iktasson ki, amik
egyébként elérhetetlenek lennének, Mindemellett így
akció[áncolatot hozhatsz tétre.

Pelda: A phos játékos a sorban

képpel felíelé szereplő kém
korty ai a ra h elyezett m e rénylet
kóílyat íöídítja meg. A pilos játékos

vegrehaitja a merénylel hotds(it

majd eldobja azt.

f ' A kém azonnol qro akttvvo valtk. es vegre kel|

{ T '", hoiton, o kepességet.

: t Ha a kem megmindigkeppel lefelé szerepelne.
, r^*- . o piros jatekos dónthetne úgy is. hogy tovabbra

is keppel lefele tartjo a kaítyal. es eyy
I !'-thelyezró.

PELDA A VEGREHA[TAS FAZISRA:

t

A
A vegrehaitáslopka akol kijelök kányt
kóvetve a káítyókat balról jobbro kell
ve'grehajtani.

A pios játékos úgy dónt, hogy nem fordítja
mgí a kartyóiat. igy a közös készletbőI l
3 -thelyezara,

A kék játékos úgy dónt, how
megíorditja a kártyajat,, A kék jótekos

azonna| megkapja d kártyán Iévő
'i: _r

.l lTr|-iil .'i I l

A kék idtékas katonát íordit meg aki azonnol hiktat
egy veíe szomszedos kártyát. A kék játékos a piros
játékos masodik kál"tryjiat vólosztia, és megfordítja

azt, A piros iátékos kartYaját a rajta lévó 
''-okkal együtl el kell dobni. o kák lcit<ikos ped( o

kc'ítya kiiktatdsdélt kap o kőzós készletból 1 §' 1.

Mivel a piros kártya kikerült a sorból. a

zöld jotékos kártYája következik. A zöld
jsékos úgy dónt. hogy nem íorditja
r#g a kartyajat, igy a kózós kiszletbót
1 |' ,the|yez oíía. ,r.i,

A
A kék játékos mór karóbban megfordítotto a
kémet, a képessége miatt pedig eI kelt, hogy lopjon
í é -í ottól a iátékoitól" akinek a kémmil
szomszedosan van legalabb egy kartyaja. &
Ó emiott o zótd jatékos keszletéböl (és nem l
a szomszedos zöld kartyaro|) ellop l ! -t. l

A iáték a 6. forduló befejeztével véget ér. és mivel a

iátekot 7 kártyával a kezetekben kezdtétek, a 6, fordulö
után 1 kártya marad a kezetekben, Ezt a kezetekben
mafadt kártyát nem fogjátok kiiátszani,

A játék Vegeztevet az lesz a gyóztes, aki ósszesítve a

tegnagyobb § -sal bír.

A jatek folyaman nyllt informacio. hogy ki mennyi ,; -sal
rendetkezik.

AlPték végén a befolyássorban [évő kártyákon maradt
í '-okat nem tehet figyelembe venni a végeredményt

illetően.

Dóntetlen esetén a döntetlenben érintett játékosok közü[
az nyer, akinek a befolyássorban több kártyá|a van.
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' l(étféle kártyatípus Van: ' Amikor intrikakártyáthdítasz meg, a hatását azonnal végre

karakter és intrika kell hajtani, a kártyát pedig el kel[ dobni, ahogyan ez olvasható

.Á akártyahatásvégén.

& rennrTERKÁRTyÁK
Amikor karakterkártyát fordítasz meg, a képességét azonnal o* ::,1TI"'' 

lktass ki egy tetszóleges kártyat a sorban,

végre kell hajtani, a ká*ya pedig i sorban ."i"a lcpp"i '}-.P. ffi;"i::[Í;fr"'il#Tji, kottyot egyol.ní (relólhetJz
felfelé, A további íordulókban a képessége ismét aktiválódni t: ."ifortk"nt So7crt csolor/kortyodot ls vn/oszthoíod. ok*r
fogakkor,amikorasorbanőkóvetkezik. ** o ,rngotonlcre/]y/etctls lllncíenesetben' j -tkopsz

Í|Ász: lktasd ki a befolyássor elsó vagy utotso kártyaiat! na,l K|RALY|, DEKRETUM; Mozgass egy kártyát bárhova ,a

lkppel lefele vagy felfele leva ko,tyit ngyo,ort kililolnntsz |faí ::f:iJj:i"" 
egY másik kártYára, maid dobd el a kirátyi

celpontkent Solot csoiod*onyodoi r io/osztírotod 1vagy i.
rakenyszerülhetsz, hogy ilyet valassz), és ez akar maga az íjŰ;z i't# ry"T,''1n:' 

hogY o celPont kartYa kéPPel felÍele szerepe|,e,

i< lo;ot hn a car ataiáa wnall n láaán hahnt,odiL at MiaAon ;ff' A celpont barmelyik csolodhoz tartozhat, es o káítyan lévors teirát iro o so, eleiá, iagy a végén helyezkedik el. Minden *ry o 
::'r::'^o:::!:!,csaladhoz 

tartozhat, es o káítyan lévo

esetbenl?_ttopiz 'g.i. t ,okakortyava|elyúttmozognak.Haegykartyahalmot
jelolsz ki celpontkent, kizarolag a halom felso kartyaiat
mozgathatod at- Á mozgolds soron hagyd a kilalyi dekretum
klrtyat otl. ohol most van, hajtsd vegre o nrozgotosí. molr/

§ ,:_ KAToNA:lktasskiegyveleszomszédoskártyát| ravolttscl el a kiratyi dekrétum ka!-tyot! Ezutan a sorban

n 'f /rcppei lefele vagy ielfele tevó kartyat e1yarant kijelolhetsz kovefkelokorryoílellvegíehajtani

W" ,; ceipontÁent, Sa|at csaladkartyotíot ls voíosztiotod {vagy MEGIEGYZÉS, Azzal hogy egy hartyat o kitilyi clekretum ele

§*1 takenyszerull1ctsz. l1ogy ityet voíossr/ llinden esetben Inolgatsz, megakadalyozhatod. hogy a kaiya oitivalodlon. de

;*: 1 ! -tkapsz 
::',:i;,:;':!r::r:;:i::'::,!::;roktivolodlbnosolbon 

lro

7 ' l(EM: Lop| el 1 í -t egy olyan iátekostól. akinek van
r § csatádkartyaja a kémmelszomszódosan! 

,],,,,,_]1{ ír|r?O_?,",O"1iltttl]:"U összes J -t és kapsz
/(c,ppe/ lcíe/c vagy íelíele levo kcrfyct tjytrront klelolltelsz ' - - t l -t,majddobdelacsaPdát!

:(./ponlkc/]tAj-lacaIadkortyarlloidonosonok.|'

^ 

N keszlctebo/ vccJd c/ cs nc n szonrszeclo < kartvrral (onpnnvihnn 
' 

ffi' Ha a cuPdat az egyik etlenfeled káftyáia iktatia ki, dobd el az
, ^ll^^l^l^] l,_-l.,_.-+. , ellon]elcd l.,ll lvJ|,ll s l.]|\1 4 -L

ffiit MFclFGy7Fq Taúile,Dt9<an n mn<ndiL lúl^. ^..^^Á^/opsz,onnoknincshotoso ffiit |,IEGJEGYZE§ rell}leszclesen a masorlik hotos o csopdo
igazi hoszna- Ho senki scrn seto/ o csopdodbo. oz e/so hdtost
hosznolvokorpot/oskeppen megqy is,(ophotsz { -t,

rrfq rnÓnÖRÖt<ÖS; Ha ó az egyetlen ily§n nevű, képpetfelfete l. PÉLDA: Ho egy e//enseges katona kiiktatlao .sdpdcrcíol o

|, '_: szeíeplökártyaasorban,kapsz2 3 -t, katonatulajdonosakapl ! -t.tppedig4 ! 1kapsr Dobd
}:{'' /mrnr egy masik tronörökös is keppet íelíele. nem lelakarua elakotonat!

#, srctepelasorbotl aúonorokosoknanlodno,t J -l 2. PÉtDa: H0 o sdfol tlaslod útalla ki o tsopdot. lopsz

^- l ! -tAcsdpdotdobdeltAttlawoclasorbonmotacl.ttgyanis

§:-\ ÁtcnqesrtR, Masold le egy vele szomszédos. keppel omosodikhofoscsokeÍlensegestiiktotoskorlePeletbe

,t?\ |:j';ffil"T§,',1,?ffi:#jmmLn to,,yo luhn,o re [i^'ff:::í""; _"r"f:*:|",*:,.'#,:Tíu:i,::
celpontja- Az alakvalto kizorolog o koítya kepcsse+Pl masolia Á- összeesküvest.

a# le_ a nevet nem A lemasolt karty(rtol fuggetlenút az alakvalto 61*Y pELDA: Ha.? § yon ezen a kartyan, amíkor megfordiitod,' 
mintlig me}taltjo az alokvalto nevet, Fáq megkoporí oket, emet!é pedig meg 3-ot kopsz. tehot ósszesen
PÉtOn, Uá i,onörökóst mosolsz /e, kapsz 2 'i -t, kiveve. ha *§ ' ;.'-"--
masik alakvalto is van a sorban keppel felfele.

Amnlt vcgcl1olotldd_ at olakvaho otonnal elvesnti a lemasolt ^^.
lT:._"r"' ryy ha alokvohoval alakvallol nasolsz, onno/< nincs 

(§J
A kulónbózo vegrcholtns {azisok soran oz alakvalto at elozo
fordulokhol kepestmqs-mcs {otoktere( kepesseget moso/hrrgo |MPORTALIA ÉS FORGALMAZZA:

le flexshop lft.

t FE|EDELEM; lopsz l J -t. tovabba minden vete szomszedos 'i"i'-!*'!Ű';'rl{§d 
u- 2- B2/5-

. in sa|at csa'okanyaoen meg 1-1 i -t kapsz. Fax: +361 688 1859 fiiilit

?} ,,:,xís§írr*ras,'*,;:::::::mI*,,, lil
kattyajarkellfigye/emb'vcnrri ::"':':á::il,:i^'ri!'il;'U!r,*r2::;|': t!D7

Michael Agnard. tovabb a telies Forgenext és studio _
H csapata, köszönjük! FSRGENEXT
M(ívtiszcti irárryít.ís: Ftlrgotlt,xt
(lnr f i ka i lt,rvelz<í: L'crrt,rt, i nvis i lllt,


