
Az kezdi a játékot, akinek a legfurább a füle. A játékosok az óramutató járása szerint követik
egymást. Az utolsó kör akkor kezdődik, amikor a körjelző korona eléri az utolsó kör számát. A
legtöbb győzelmi érmét gyűjtő játékos nyer. Döntetlen esetén az a győztes, akinek több faj lapkája
maradt a táblán. 

I. Első kör
1. Válassz egy faj és különleges képesség 

kombinációt! (3. oldal)
� Válassz egy kombinációt, és fizess 1 győzelmi érmét, minden a választott faj felett lévő fajra!
� Ha a választott fajon egy vagy több győzelmi érme található, akkor a faj és különleges

képesség jelzővel vedd magadhoz. 
� Vegyél ki a tálcából a fajodnak és különleges képességének megfelelő számú fajlapkát.

2. Hódíts meg néhány területet! (4. oldal)
� Első hódítás: hódíts meg egy határmenti (kivéve ha repülő képességű vagy félszerzet faj

esetén, akkor bármelyik) területet!
� További hódítások: szomszédos területeket (kivéve néhány faj, és képesség esetén)

hódíthatsz meg. Ehhez szükség lesz 2 faj lapkára + minden egyes ellenséges faj lapkáért,
elveszett törzslapkáért, táborért, erődért, hegyért, trollbarlangért még egy fajlapkára. Ha
az ellenfél játékostól foglalsz el területet, akkor ő 1 fajlapkát elveszít, a többit visszakapja
a kezébe a köröd végéig, amikor is újra lerakhatja a még elfoglalt területére. 

� Végső hódítás: köröd végén, utolsó kisérletként a megtámadandó terület kijelölése után,
dobhatsz az erősítés kockával, amely dobás értékét hozzáadhatod az erődhöz, mintha
annyival több lapkával támadnál.
Minimum 1 lapka szabálya: függetlenül a faj, a különleges képesség és a kockadobás
eredményétől, egy terület meghódításához mindig legalább egy lapkára van szükség!

� Átcsoportosítás: a kör végén szabadon újraoszthatod a lapkáidat a már elfoglalt
területeken. Az elfoglalt területekről visszavett lapkákat ekkor helyezhetik le az ellenfeleid. 

3. Győzelmi érmék begyűjtése (5. oldal)
� Minden egyes elfoglalt (aktív és hanyatló lapka által) területért, 1 érmét kapsz.
� A faji és a különleges képességből adódó győzelmi érméket is begyűjtheted (általában csak

az aktív faj).
� A megszerzett győzelmi érméket tartsd titokban!

II. További körök
Új hódításokkal növeld a birodalmad (6. oldal)

� Csapatok felkészítése: minden területen 1 fajlapkát hagyva, a többit vedd fel a kezedbe.
Ekkor, ha akarsz, néhány területet el is hagyhatsz, az összes lapkát felvéve a kezedbe, de
az elhagyott területekért nem jár győzelmi pont a forduló végén.

� Hódítások: újabb (általában szomszédos) területek meghódítása, a hódítási szabályok
figyelembevételével 

VAGY

Hanyatlásba fordulsz (6. oldal)
� Megfordítod a faj jelzőt, hogy a szürke hanyatlott oldala látszódjon, és eldobod a

különleges képesség jelzőt (néhány esettől eltekintve). 
� Minden területen egy fajlapkát a hanyatlott felére fordítva a táblán hagysz, a többit

visszateszed a tálcába. 
� Ha volt hanyatlott fajod, akkor annak minden lapkáját le kell venni, visszatenni a tálcába,

a faj jelzőt pedig a fajpakli aljára tenni. 
� A következő kört úgy kezded, mint az elsőt (1.1).

Mindkét esetben a köröd végén győzelmi érméket gyűjtesz be, a birtokolt területek
alapján (I.3).

A játék menete

Területtípusok Térképszimbólumok

Barlang  

Mágikus
forrás 

Bánya 
Mezők Erdők Dombok Mocsarak Hegyek Tengerek és tavak 
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Small World hódítói

Különleges Képességek

ALKIMISTA
Köröd végén 2 bónusz
győzelmi érmét kapsz.

SÁRKÁNYLOVAS
A sárkány segítségével, és egy
fajlapka segítségével bármelyik

területet meghódíthatod. 
A sárkány az adott területet

megvédi a hódításoktól, faji és
különleges képességek hatásától.

BARLANGI
Minden barlanggal jelölt

területet eggyel kevesebb faj
lapkával tudsz meghódítani, és
minden barlanggal jelölt terület

szomszédos neked.

REPÜLŐ
Bármelyik területet

meghódíthatod, nem csak 
a szomszédosakat.

HŐS
Köröd végén tedd két hősödet két
különböző területedre, amelyek
ezáltal a hódításoktól, és minden

faji és különleges képesség
hatásától védetté válnak.

DIPLOMATA
A köröd végén kijelölhetsz egy
ellenfelet, akinek az aktív faját
nem támadtad. Ez az ellenfél
nem támadhat a következő

körében. 

RETTENTHETETLEN
Minden támadásodhoz

felhasználhatod az erősítő
kockát. 

SZÍVÓS
Köröd végén, a győzelmi
érmék begyűjtése után,
azonnal  hanyatlásba

fordulhatsz.

KÍSÉRTŐ
Hanyatlásba fordulva nem

számít bele a ‘csak 1 hanyatlott
fajod lehet’ szabályba. 

ERDEI
A kör végi pontozáskor,
minden erdő területed 1

győzelmi érmével többet ér.

TENGERJÁRÓ
Az aktív fajod a tengereket, 
és tavakat is elfoglalhatja. 

KOMMANDÓS
Bármely szomszédos terület

meghódításához eggyel
kevesebb faj lapkára lesz

szükség. A minimális 1 faj lapka
azonban ekkor is kötelező.

ERŐDÉPÍTŐ
Körönként egyszer, felépíthetsz
egy erődöt arra a területre, amit

birtokolsz, megnövelve a
védőértékét 1-el (aktív és hanyatló

is), és egy győzelmi érmével az
értékét (amíg aktív a faj).

VÁNDOR
5 táborjelzőt lerakhatsz a

területeiden, amelyek az adott
terület védőértékét növelik 

1-el táboronként. 

LOVAS
Minden dombot, és szántóföldi
területet a szükségesnél eggyel

kevesebb faj lapkával is
meghódíthatsz.

MOCSÁRI
Minden mocsárért 1 bónusz

győzelmi érmét kapsz.

AMAZONOK 
Minden körben hódításhoz 4

amazont kapsz.

ÓRIÁSOK 
A hegyeiddel szomszédos

területeket 1-el kevesebb óriás
lapkával elfoglalhatod. Legalább 1

óriás lapka kell a hódításhoz.

CSONTVÁZAK
Csapat átcsoportosításodkor (5. oldal)

vehetsz egy csontváz lapkát a
tartóból minden második, az aktuális

körödben elfoglalt nem üres
területért.

ORKOK
Minden meghódított nem-üres

területért 1 győzelmi pontot
kapsz.

ELFEK
Ha egy faj elhódítja területedet,
minden lapkát visszavehetsz a

kezedbe.

PATKÁNYEMBEREK
Nincs semmiféle faji előnyük, csupán

az, hogy nézd, mennyien vannak!

ÉLŐHALOTTAK 
Az összes élőhalott a térképen

marad, amikor hanyatlásba fordul.
Minden köröd elején újabb

területeket hódíthatsz meg az
élőhalottakkal. 

EMBEREK
Minden szántóföldedért 1 bónusz

győzelmi érmét kapsz a köröd
végén.

TRITONOK 
Minden vízparti (tengerrel vagy tóval

határos) terület meghódításához
eggyel kevesebb tritonlapkára lesz
szükséged. A szükséges 1 lapkával

azért számolnod kell.

FÉLSZERZETEK
Az első hódításkor bármelyik területet

támadhatják. Az első két elfoglalt
területre a földi üregeket le kell tenni,

amelyek megvédenek az ellenfél
hódításaitól, faji és különleges

képességeitől. 

TROLLOK 
Rakj trollbarlang jelzőt minden

területre, amit elfoglalsz. 
A trollbarlang eggyel növeli

védekező erődet, még hanyatlás
után is.

MÁGUSOK
A körödben, minden aktív fajjal

rendelkező ellenfeled egy szomszédos
területét meghódíthatsz úgy, hogy

kicseréled az ellenfeled egy lapkáját a
saját mágus lapkádra.

VARÁZSLÓK
Minden birtokolt varázslatos
terület, 1 bónusz pontot ér

érmeosztáskor a köröd végén.

FOSZTOGATÓ
A körben elfoglalt minden nem

üres területért 1 bónusz
győzelmi érmét kapsz.

TÖRPÉK 
Minden bányával jelölt területért 1

bónusz érmét kapsz, még
hanyatlásban is. 

KERESKEDŐ
A kör végi pontozáskor minden
területed 1 győzelmi érmével

többet ér.

GAZDAG
Az első köröd végén, 

tehát csak egyszer, gyűjts 
be 7 győzelmi érmét.

DOMBI
A kör végi pontozáskor minden

domb területed 1 győzelmi
érmével többet ér.
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