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A játékidő 2-4 óra, 3-4 fős a játék. (A háromfős 
játék leírása az 78. oldalon található.)

A játékosok egy kitalált prehisztorikus világban 
négy törzset irányítva

(Észak         ,  Dél         ,  Kelet           , Nyugat    ) 

vadásznak, illetve egymással küzdenek az erő-
források birtoklásáért, miközben a völgylakók tá-
madásait közösen szenvedik el. 

A csapatok                és a célok                a játék 

elején véletlenszerűen kerülnek kiosztásra, 
és a játék végéig titokban maradnak. A játéko-
soknak feladatuk megfejteni a többiek moti-

vációját, csapatát              , miközben igyekez-

nek a céljaikat teljesíteni.

- A játék menete és célja -



3.

A játékban háromféle nyersanyag található: 

hús         ,    csont             és trófea                . Ezek 

a játékosok győzelmi feltételének a teljesíté-

séhez szükségesek. A hús, a csont és a trófea 
értékek a préda lapokon szerepelnek. Minde-

gyik cél                  lapon egy-egy nyersanyag 

szerepel. Fizetőeszköz a bogyó            , ami 

egységek kijátszására, Harcos        egysé-

gek bónusz erejének a megvásárlására és 

napszakmódosításra                használható. A 

bogyójuk mennyiségének a jelzésére a játéko-
sok zsetonokat használnak.

- A játék menete és célja -



4.

A játék körökre van osztva, amin belül először 
bogyót gyűjtögetnek a játékosok, majd a szere-
püknek megfelelő sorrendben lépéseket haj-
tanak végre, végül pedig közösen védekeznek. 
Az új kör kezdetével a szerepek rotálódnak, és 
így a lépési sorrend is megváltozik. Amikor el-

fogy a közös állóképességük              , akkor véget 

ér a játék. Azok a játékosok nyernek, akik teljesí-
tették a győzelmi céljukat.

- A játék menete és célja -



5.



6.

- A játék alkotóelemei -

24 AKCIÓ LAP
(JÁTÉKOSONKÉNT 9)

24 PRÉDA LAP

36 EGYSÉG LAP
(TÖRZSENKÉNT 9)



7.

- A játék alkotóelemei -

6 CÉL LAP

4 CSAPAT LAP

4 ELLENSÉG LAP



8.

- A játék alkotóelemei -

4 SORRENDJELZŐ
ZSETON

1 NAPSZAKJELZŐ
ZSETON



9.

- A játék alkotóelemei -

12 EGYES
BOGYÓ ZSETON

16 HÁRMAS
BOGYÓ ZSETON

12 ÁLLÓKÉPESSÉG
ZSETON



10.

Típus

Erő

Erő

Körönkénti
bogyó

Ár

Szint

Szint

- A lapok felépítése -



Erő

Bónusz
állóképesség

Napszak

Hús
érték

Trófea
érték

Csont
érték Körönkénti

bogyó Szint

- A lapok felépítése -
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- A játék előkészítése -

A játékosok kisorsolják vagy megegyeznek, hogy 

ki melyik törzset 

irányítja, ezután mindenki magához veszi az en-
nek megfelelő egység lapokat és paklit képez 
belőlük.

Véletlenszerűen, azokat fel nem fedve minden 

játékos magához vesz egy csapat             lapot 

és egy cél               lapot.

A maradék két cél lapot
fel nem fedve félreteszik.



15.

- A játék előkészítése -

A játékosok magukhoz veszik a nekik járó 6 darab 
AKCIÓ LAPOT

elosztásban, paklit képeznek belőlük, és lefordít-
va leteszik azokat maguk elé. Magukhoz veszik a 

kezdeti 15 összértékű bogyó             zsetonjukat.

A játékosok kisorsolják vagy megegyeznek a 
kezdő lépési sorrendben, és ennek megfelelő-
en magukhoz veszik a sorrend zsetonjukat.     
Javasolt, hogy a zsetonokat a ráírt értékek sze-
rinti sorrendben az óramutató járását követve 
osszák el.



16.

- A játék előkészítése -

Egy préda               paklit képeznek a préda la-

pokból, megkeverik azokat és lefordítva leteszik 
a játéktér közepére. A felső öt lapot felfordítva 
leteszik a préda pakli mellé. 

Közös készletet képeznek az állóképesség  

 zsetonokból a játéktér közepén, a préda 

pakli mellett. A hátralévő körök számát az álló-
képesség zsetonok segítségével tartják számon 
a játékosok.

Az ellenség    lapokból paklit képeznek, 

megkeverik azokat és lefordítva leteszik a préda 
pakli mellé.



17.

- A játék előkészítése -

Lehelyezik a napszakjelző           zsetont a já-

téktér mellé, ezzel jelezve az pillanatnyi napsza-
kot. A játék megkezdése előtt mindig a sorrend-

ben első játékos                       választja ki, 

ismervén a felfedett préda lapokat, hogy melyik 
napszakkal felfelé álljon a kezdetben.



18.

- Csapatok és célok -

A játékban a négy játékos három különböző 

titkos csapatot               alkot, eltérő győzelmi 
feltételekkel.

A Túlélő és az Uralkodó csapathoz tartozó játé-
kosoknak a cél lapjukon szereplő nyersanyagból 
legalább 10 darabot kell szerezniük.

Túlélő (kettő játékos):
Győznek, ha mindkettő-
jük célját együtt teljesí-
tik. Nem számít, hogy a 
szükséges nyersanyago-
kat milyen elosztásban 
birtokolja a két játékos, a 
kettejük készlete közös-
nek számít. Amennyiben 
mindketten azonos nyers-
anyagot gyűjtenek, úgy 
összesen legalább 20 dara-
bot kell szerezniük.



19.

- Csapatok és célok -

Felhalmozó (egy játékos): 
Győz, ha legalább 25 darab 
bármilyen nyersanyagot bir-
tokol összesen, függetlenül 
azok típusától. A cél lapját 
a győzelmi feltétele szem-
pontjából figyelmen kívül 
kell hagynia.

(Például győz, ha 10 húst              , 7 trófeát           

és 8 csontot               birtokol a játék végén.)

Uralkodó (egy játékos):
Győz, ha teljesíti a célját és a 
Túlélő csapat nem nyer.



20.

- egy kör felépítése -

1.
Gyűjtögetés lépés

2.
Lapok Kijátszása lépés

3.
Akció lépés

(Vadászat akció VAGY
Harc akció VAGY Bónusz

Gyűjtögetés akció)

4.
Védekezés lépés



21.

- egy kör felépítése -

A játékosok Gyűjtögetés lépéskor egyszerre, utá-
na pedig egymás után, a sorrend zsetonok ál-
tal meghatározott sorrendben lépnek egészen 
addig, amíg a negyedik játékos utolsó lépése is 
megtörtént, végül végrehajtják a rendhagyó vé-
dekezést, ezt követően véget ér a kör és kezdetét 
veszi a következő.

Amennyiben az éppen aktív, azaz lépést végre-
hajtó játékos olyan lépést végez, amire a többi 
passzív játékosnak reagálnia kell

(például egy levadászásra kijelölt préda  

 lap esetében), akkor ezeknek a lépésre adott re-
akcióknak mindig sorrendben kell történniük.



22.

- lépések -

1. Gyűjtögetés lépés:

A Gyűjtögetés lépés kimarad az első körben.

A Gyűjtögetés lépést egyszerre hajtják végre a 
játékosok.

Az óramutató járásával megegyező irányba min-
den játékos továbbadja a sorrend zsetonját a 
következő játékosnak. Ebben a körben már az 
új sorrendben lépnek, a sorrend zsetonok által 
meghatározott szerepeket immáron az azokat 
birtokló játékosok töltik be.

Minden játékosnak a lapjaiktól függetlenül jár 

2 bogyó             . Ezen felül minden játékos az 

aktív Gyűjtögető            egység lapjai és a bir-

tokában lévő préda lapok által meghatározott 
mennyiségű bogyót kap még.



23.

- lépések -

A három szám összegének megfelelő értékű 
bogyó zsetont vesz magához minden játékos.

Egy játékos maximum 15 darab bogyót tud el-
raktározni. Az e felett neki járó bogyó értékek 
elvesznek. A senki által nem birtokolt bogyó zse-
tonokat a játékosok félreteszik a játéktér mellé.



- lépések -

Amennyiben nincs felfedve öt lap a préda         

pakliból, akkor feltöltik ötre a felfedett lapok 
számát. Ha ehhez már nincs elég felfedetlen lap, 
akkor annyit fednek fel, amennyi lap még van a 
pakliban.

Minden játékos fel nem fedve behelyezi a 

még nála lévő akció lapjait               egy közös 

pakliba a felhasználtakkal együtt, ezt megke-
verik, majd az eredeti elosztásban

mindegyik játékos visszakapja a neki járó hat-
hat akció lapját.

Egy példa:

Az Északi  játékos Gyűjtögetés lépéskor 

megkapja a lapoktól függetlenül mindenkinek 

járó 2 darab bogyót      .



- lépések -

Az előző körben kijátszotta mindkettő Gyűjtöge-

tő   egység lapját, azonban az erősebb je-

lenleg inaktív (90 fokkal elfordított), így csak az 
egyik növeli a körönként gyűjtött bogyó mennyi-

ségét. Már két préda      lapot is megszer-

zett, ezek is növelik a körönként gyűjtött bogyó 
mennyiségét a rajtuk szereplő értékkel.

Magához vesz 2 darab
hármas bogyó zsetont,
ezzel jelezve az új
bogyó mennyiségét.



26.

- lépések -

2. Lapok Kijátszása lépés:

A Lapok Kijátszása lépést a játékosok egymás 
után, a lépési sorrendben hajtják végre.

Az aktív játékos a saját egység paklijából bár-

mennyi lapot szabadon kijátszhat, amennyit 
ki tud fizetni, letéve azokat maga elé. Ekkor fél-

retesz a játéktér mellé a kijátszott egység lapok 

árának megfelelő értékű bogyó           zsetont. 

Az aktív játékos az inaktív (90 fokkal elfordított) 
egység lapjait visszafordítja az eredeti pozíció-
jukba, minden egység lapja újra aktív lesz.

Minden frissen kijátszott egység lap aktív. 

Nem kötelező egység lapokat kijátszani, passzol-
hat is a játékos.



27.

- lépések -

Egy példa:

A Déli  játékos Lapok Kijátszása lépé-

sekor visszafordítja eredeti, aktív állasukba az 
inaktív egység lapjait. Úgy dönt, hogy két egy-
ség lapot is kijátszik. Kifizeti az árukat, a játéktér 

mellé félretesz 8 értékű bogyó      zsetont, és 
lehelyezi a választott lapokat.



28.

- lépések -

3. Akció lépés

Az Akció lépést a játékosok egymás után, a lé-
pési sorrendben hajtják végre. Az aktív játé-
kos választhatja ki, hogy egy milyen típusú Akció 
lépést hajt végre.

Minden akció vagy nappal           , vagy éjjel  

 történik, ezt a napszakjelző   

 zseton állása határozza meg. 

Az aktív játékosnak az akció lépésekor, annak 
megkezdése előtt és annak befejezése után, 
de még a következő játékos lépésének megkez-
dése előtt, tehát kétszer is lehetősége van nap-

szakot módosítani. 1 bogyó    kifizeté-

sének a fejében megfordíthatja a napszakjelző 
zsetont. 



29.

- lépések -

Fontos szerepe van az akció   lapoknak, 

amivel a játékosok titokban befolyásolják az 
adott akció lépés végeredményét. A játékosok 
nem fedhetik fel a saját maguknál lévő akció 
lapokat!



30.

- lépések -

Akció típusok:

Vadászat akció:

A préda                lapok fontos szerepet töltenek 

be, hiszen levadászásuk révén jutnak nyers-
anyagokhoz a játékosok, illetve növelik a kö-

rönként gyűjtött bogyó       mennyiségüket.

Minden préda lap vagy nappali               vagy éj-

jeli               , és csak az adott napszakban lehet 

levadászni. Levadászandó, az aktív játékos kijelöl 
egy felfedett, a pillanatnyi napszakhoz tarto-
zó préda lapot. Ezt követően kijelöl bármennyi, 
de legalább egy aktív egységét, hogy részt ve-
gyen a Vadászat akcióban.



31.

- lépések -

Erre a többi passzív játékosnak a lépési sor-
rendben reagálnia kell, azaz vagy támogatni, 
vagy blokkolni az aktív játékos Vadászat akció-
ját. (A blokkolás módosítja a Vadászat akció me-
netét, lásd a 41. oldalon.) Amennyiben egyiket 
sem szeretné a passzív játékos, akkor passzol-
hat, vagyis nem vesz részt az adott akcióban. 

A támogató szándékú passzív játékosok felaján-
lanak egy vagy kettő aktív egység lapjukat. 
Az aktív játékos miután mindegyik passzív szólt, 
eldöntheti, hogy elfogadja-e valaki támoga-
tást vagy sem. Egy játékos egy akció során csak 
egyetlen egy másik játékos támogatását 
fogadhatja el. A támogatásukat felajánló, de 
elutasított játékosok nem vesznek részt az akci-
óban, az általuk kijelöl lapok aktívak maradnak, 
ezek nem számítanak semmilyen szempontból.



- lépések -

Ezt követően mindegyik játékos titokban, fel 

nem fedve kiválasztja az egyik akció   

lapját, és egy közös paklit képezve lefordítva 
lehelyezik őket. Megkeverik, majd egyszerre fel-
fedik a lapokat.

Összegzik az akció lapok értékeit, a Vadászat ak-
cióban részt vevő egységek erejének, és ha van 
a Vadászat akciót támogató lapok erejének az 
összértékét. Ezt összehasonlítják a kiválasztott 

préda    értékével.

Az aktív játékos értéke =
az aktív Vadászat akcióban részt vevő

egységeinek ereje
+ a játékost támogató egységek ereje

+ az akció lapok

VS
Préda értéke = az aktív játékos által kijelölt 

préda lap ereje



Ha az aktív játékos értéke  nagyobb

a préda      lap erejénél, akkor az aktív já-

tékos megszerzi, és maga elé teszi azt. Az így 

megüresedett helyet felölti a préda                 pakli 

következő lapjával. A megszerzett lapon találha-

tó hús          , trófea            és csont             meny-

nyiség immáron az ő birtokában van, valamint 
ha fel van tüntetve, ez a lap növeli a körönkénti 

bogyó   gyűjtését.

A győztes aktív játékosnak fel kell áldoznia a 

megszerzett préda    szintje által meg-

határozott mennyiségű, a Vadászat akcióban 
részt vevő egységet. 

33.

- lépések -



34.

- lépések -

A részt vevő egységek közül ki kell jelölnie lega-
lább annyi lapot, hogy azok szint értékének az 
összege megegyezzen a megszerzett préda 
lap szintjének az értékével. Ha ezt csak úgy 
tudja megtenni, hogy a kijelölt egységeinek a 
szint értékének az összege több mint a préda 
szintje, akkor köteles ezeket a lapokat feláldozni, 
hiába több az értékük. Ha nem tud kijelölni any-
nyi egység lapot, hogy elérje vagy meghaladja a 
préda szintjét, úgy az összes, a Vadászat akció-
ban részt vevő egység lapját fel kell áldoznia.

A feláldozott egységek visszakerülnek az egység 
paklijába. (Ha elfogyott az egység pakli, ezekből 
új paklit képez.) Ha a megszerzett lap szintje 0, 
akkor nem kell áldozni. A támogató egységek 
közül nem lehet és nem is kell áldozni. 
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- lépések -

Ha volt támogató játékos, és a préda      

lapon fel van tüntetve bogyó  érték, akkor 

a támogató játékos egyszeri bónuszként azon-
nal a birtokába veszi ezt a mennyiséget.

Ezt követően az összes támogató lap, és a Va-
dászat akcióban részt vevő, de fel nem áldozott 
egység inaktív lesz. Az inaktív lapokat el kell for-
dítani 90 fokkal. Ezeket a lapokat már nem hasz-
nálhatják egészen addig, amíg újra aktívak nem 
lesznek.

Ha az aktív játékos értéke    kisebb

mint a préda   lap ereje, akkor a préda lap 

változatlanul a helyén marad. Az aktív játékosnak 
az előzőekben leírtak szerint áldoznia kell a Va-
dászat akcióban részt vevő egység lapjaiból. Ezt 
követően az összes támogató lap, és a Vadászat 
akcióban részt vevő, de fel nem áldozott egység 
inaktív lesz.



36.

- lépések -

Ha az aktív játékos értéke   megegyezik

a préda lap       erejével, az összes Vadászat 

akcióban részt vevő és az azt támogató egység 
túléli, de inaktív lesz. A préda változatlanul 
a helyén marad. Az aktív játékosnak ilyenkor 
nem kell áldoznia.

Az állóképesség ikonnal jelölt préda lapok sike-
res levadászása esetén az aktív játékos vissza-
helyezhet 1, már elvesztett állóképesség                

    zsetont a közös készletbe. Ez nem kö-

telező, azonban a lehetőség elvész, ha ekkor nem 
él vele. Ha még megvan az összes állóképesség 
zsetonja a játékosoknak, akkor a lehetőség nem 
adott, hiszen nem nőhet a játékosok közös álló-
képessége a kezdeti maximum fölé.



37.

- lépések -
Egy példa:

A jelenlegi körben a sorrend:

1. Észak           , 2. Nyugat            , 3. Dél  ,

4. Kelet       . Az Északi játékos következik, úgy 

dönt, hogy Akció lépésként egy Vadászat akciót 
kíván végrehajtani. Kijelöli az egyik felfedett pré-

da         lapot, amelyik megfelel a jelenlegi 

napszaknak           , valamint három Vadász  

egység lapját. Ezt követően erre reagál a többi 
passzív játékos a lépési sorrendnek megfelelően.

A Nyugati játékos passzol, a Déli játékos felajánlj 
egy Vadász egység lapot, őt követően pedig a 
Keleti játékos szintén felajánl egy Vadász egy-
ség lapot támogatandó az akciót.



- lépések -

Az Északi játékos elfogadja a Keleti játékos tá-
mogatását. A Nyugati játékos támogatása 
semmis. Az általa felajánlott egység lap nem 
számít a Vadászat akció során. Mind a négy já-
tékos egy közös pakliba, ábrával lefelé lehelyez 

egy-egy akció lapot              , megkeverik, majd 

egyszerre felfedik azokat, összegzik az aktív já-
tékos erejét.

Aktív játékos Vadászat akcióban
részt vevő egységei



39.

- lépések -

Aktív játékos Vadászat akcióban
részt vevő egységei

Aktív játékost
támogató egység

Akció lapok

6  vs  4
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- lépések -

Az aktív játékos ereje magasabb, a Vadászat 
akció sikeres, magához veszi a levadászott pré-

da lapot, így a birtokába kerül 1 hús            ,

1 trófea               , és 1 csont           . Miután a lapon 

szerepel bogyó   érték, a támogató játé-

kos egyszeri bónuszként magához veszi ezt az 
1 darab bogyót. Az aktív játékosnak a préda lap 
szintjéből következően két szint értékben kell 
egység lapot áldoznia. A maradék egység lap-
jai inaktívak lesznek, ahogy a támogató játékos 
egység lapja is. Az akció lapokat félreteszik, a 
levadászott préda lap helyére pedig felfedik a 
préda pakli következő lapját.



41.

- lépések -

Vadászat akció blokkolása:

Egy játékos egy körben csak egyszer blokkol-
hat.

A blokkoló passzív játékos kijelöli bármennyi ak-
tív egységét. Ezt követően a sorrendben még 
utána következő passzív játékosoknak lehetősé-
gük van szintén blokkolni, támogatni vagy pasz-
szolni. 



42.

- lépések -

Ha volt legalább egy blokkoló játékos, akkor 
az utána következő támogató játékos választ-
hat, hogy vagy az aktív játékost vagy a blokkolót 
támogatja, és ha több blokkoló volt, akkor me-
lyiket.

Ha több blokkoló játékos volt, akkor mindig a 
legmagasabb erejű blokkoló játékos blokko-
lása történik meg, vagyis azé, akinek a kijelöl 
egység lapjainak az ereje a legtöbb. Ha a leg-
magasabb erejű blokkoló játékosok ereje meg-
egyezik, akkor a blokkolást közülük mindig a 
sorrendben hamarabb blokkoló játékos fogja 
végrehajtani. A legmagasabbal megegyező ere-
jű, de későbbi, illetve a kisebb erejű blokkolások 
semmisek. Ezek a játékosok a körben később 
újra megpróbálhatnak blokkolni, a kijelölt egy-
ség lapjaik változatlanul aktívak maradnak, nem 
vesznek részt az akcióban, ahogy az esetlege-
sen nekik támogatást felajánló játékos sem vesz 
részt benne, neki is aktívak maradnak a kijelölt 
egység lapjai.



43.

- lépések -

Miután a legerősebb blokkoló személyét még 
a támogatások elfogadása vagy elutasítása 
előtt el kell dönteni, így ennek a meghatáro-
zásában csak a blokkoló játékosok által kije-
lölt saját egység lapjaik erejét kell figyelembe 
venni.

Ezt követően először az aktív játékos, majd a 
blokkoló passzív játékos dönt, hogy elfogadja-e 
a neki szóló támogatásokat, és ha több támo-
gató volt, akkor kiét.

Ez után a játékosok a korábban leírtak szerint le-

helyezik az akció                    lapjaikat. Az akció lapok 

a blokkoló játékos értékét módosítják.

Végül összehasonlítják az aktív játékos és a blok-
koló játékos értékét.



44.

Amelyik játékos értéke nagyobb, az hajtja 
végre a Vadászat akciót a korábban leírtak sze-

rint, a már letett akció lapok   által mó-

dosított erővel, és ha sikerrel jár, akkor őt illeti 

meg a préda     lap.

Az aktív játékos értéke =
az aktív Vadászat akcióban részt vevő

egységeinek ereje
+ az aktív játékost támogató egységek ereje

VS
Blokkoló játékos értéke = a blokkoló játékos 

kijelölt egységeinek ereje
+ a blokkoló játékost támogató egységek

ereje + az akció lapok
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- lépések -

Amikor a blokkoló játékos győz, akkor az ak-
tív játékos lépésében hajtja végre ezt a Va-
dászat akciót, ez nem minősül az ő lépésének. 
Ha a körben még nem hajtott végre akció lépést, 
akkor ezt később megteheti, amikor ő követke-
zik.

A kisebb értékű félnek a Vadászat akció vég-
kimenetelétől függetlenül fel kell áldoznia 

a kijelölt préda     szintje által meghatáro-

zott mennyiségűt az akció végrehajtására kije-
lölt egység lapjaiból. A nagyobb értékű félre 
a Vadászat akciónál leírt áldozási szabályok 
vonatkoznak. Mindkét fél fel nem áldozott egy-
ségei inaktívak lesznek, és az őket támogató 
egységek is inaktívak lesznek.

Amennyiben a blokkoló és az aktív játékos 
értéke megegyezik, úgy mindkét fél által ki-
jelölt egység lapok inaktívak lesznek, ahogy 
a támogató egységek is, és nem kerül sor a Va-
dászat akcióra. Ilyenkor egyik félnek sem kell 
áldoznia.



- lépések -

Egy példa:

A jelenlegi körben a sorrend:

1. Kelet            , 2. Észak            , 3. Nyugat      ,

4. Dél        . A Nyugati játékos következik, úgy 

dönt, hogy Akció lépésként egy Vadászat akciót 

kíván végrehajtani. Kijelöli az egyik felfedett pré-

da            lapot, amelyik megfelel a jelenlegi 

napszaknak              ,   valamint  kettő  Vadász  

         egység lapját. Ezt követően erre reagál a 

többi passzív játékos a lépési sorrendnek meg-
felelően. A Keleti játékos felajánl egy Vadász 
egység lapot támogatandó a Vadászat akciót. 
Az Északi játékos három Vadász egység lappal 
blokkolja az aktív játékos Vadászat akcióját. Vé-
gül a Déli játékos három Vadász és egy Gyűjtö-
gető egység lappal blokkolja az aktív játékost.



- lépések -

Összehasonlítják a két blokkoló játékos erejét, 

így eldől, hogy a Déli               játékos fog blokkolni, 

az Északi             játékos nem vesz részt az akci-

óban, a kijelölt egység lapjai aktívak maradnak.

4  vs  5



- lépések -
A Nyugati játékos elfogadja a Keleti játékos tá-
mogatását. Lehelyezik az akció lapokat a megfe-
lelő módon, majd összehasonlítják a két játékos 
értékét.

3  vs  4

Aktív játékos
Aktív játékost

támogató egység

Blokkoló játékos



49.

- lépések -
Az aktív játékos ereje a nagyobb, így a blokkolás 
sikertelen. A blokkoló játékosnak a kijelölt préda 
lap szint értékben áldoznia kell egység lapot, a 
maradék egység lapja inaktív lesz. Az aktív játé-
kos az akció lapokkal módosított értékkel végre-
hajtja a Vadászat akciót.

Miután az aktív játékos és a préda ereje meg-
egyezik, így a préda lap a helyén marad, az aktív 
játékosnak pedig nem kell áldoznia, csupán min-
den a Vadászat akcióban részt vevő egység lapja 
inaktív lesz, ahogy a támogató egység lap is.

2  vs  2

Aktív játékost
támogató egység



50.

- lépések -

Harc akció:

Harc akciót csak akkor lehet végrehajtani, ha 

a játékosok közös állóképesség      zse-

tonjainak a száma 5 vagy kevesebb. Harc ak-
ciót nem lehet blokkolni.

Az aktív, támadó játékos kijelöl egy másik játé-
kost, akit megtámad. Ez után a támadó játékos 
kijelöl bármennyi, de legalább 1 darab aktív 
egységét, hogy részt vegyen a Harc akcióban. 
Ez után kijelöli a megtámadott játékos egyik 
egység lapját, lehet az bármilyen típusú, aktív 
vagy inaktív. A támadó kijelöli a megtámadott 

játékos birtokában lévő bármely préda       
lapot lopásra.

Ezt követően a megtámadott játékos kijelölhet 
bármennyi, a támadó játékos által ki nem jelölt 
további egységét, hogy részt vegyen a Harc ak-
cióban.



51.

- lépések -

Ez után a többi játékos a támogatás menete és 
szabályai szerint, a Vadászat akcióval meg-
egyező módon és sorrendben bejelentik, hogy 
1 vagy 2 darab aktív egységgel kívánnak-e tá-
mogatni, és ha igen, akkor melyik félt. Ez után a 
támadó, majd a megtámadott fél dönt, hogy 
elfogadja-e a neki szóló felajánlásokat, ha voltak, 
és ha több érkezett egy játékoshoz, akkor kiét.

Ezt követően a Vadászat akciónál leírtakhoz ha-
sonlóan minden játékos leteszi az akció lapjait. 
Az akció lapok értékei a Harc akció során min-
dig a támadó összértékét módosítják. 

Összegzik a támadó és a megtámadott fél érté-
keit, majd összehasonlítják azokat.



52.

- lépések -

Támadó játékos értéke =
a támadó játékos Harc akcióban részt vevő 

egységeinek ereje
+ a támadót támogató egységek ereje

+ az akció lapok

VS
Megtámadott játékos értéke = a támadó já-
tékos által kijelölt, a megtámadott játékos 

birtokában lévő egység ereje
+ a megtámadott játékos által

kijelölt egységek ereje
+ a megtámadott játékost
támogató egységek ereje
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- lépések -
Ha a megtámadott értéke nagyobb,

a támadónak áldoznia kell a Vadászat akciónál 
leírt módon a lopásra kijelölt préda lap szint ér-
tékének megfelelően. Ez után minden fel nem 
áldozott, a Harc akcióban részt vevő támadó és a 
támadót támogató egység inaktív lesz. Minden 
a Harc akcióban a megtámadott oldalán, annak 
birtokában lévő vagy őt támogató lap inaktív lesz. 
A megtámadottnak nem kell áldoznia, ahogy a 
támogatóknak sem kell sose. A préda lap a meg-
támadott birtokában marad.

Ha a támadó értéke nagyobb,

mind a támadó, mind a megtámadott félnek 
áldoznia kell a Vadászat akciónál leírt módon a 
lopásra kijelölt préda lap szint értékének megfe-
lelően, majd az ezt túlélő egység lapok inaktívak 
lesznek, ahogy a támogató egység lapok is. A 
támadó által kijelölt, a megtámadott birtokában 
lévő egység is számít áldozáskor, még akkor is, 
ha az inaktív volt eredetileg. A kijelölt préda lapot 
sikeresen ellopta a támadó, a birtokába veszi azt.



54.

- lépések -
Ha a két érték megegyezik,

minden a Harc akcióban részt vevő egység in-
aktív lesz, ahogy a támogató egységek is. Egyik 
félnek sem kell áldoznia. A préda lap a megtá-
madott birtokában marad.

A győztes félt támogató játékos egyszeri bó-
nuszként megkapja a támadó által kijelölt pré-

da lapon szereplő bogyó           mennyiséget, 

hasonlóan a Vadászat akcióhoz.

Ha egy játékosnak nincs egy préda lap sem a 
birtokában, akkor nem megtámadható. 

Amennyiben egy játékosnak nincs egy egység 
lapja sem kijátszva, de van préda lapja, úgy a 
lap ellopható. A támadónak ilyenkor is legalább 
egy saját aktív egységét és egy ellopandó 
préda lapot ki kell jelölnie. Mindkét fél támo-
gatható.



- lépések -
Ha senki sem támogatja a megtámadott játé-
kost, akinek nincs kijátszott egység lapja, akkor 
nem kerül sor Harc akcióra, nem kell letenni az 
akció lapokat. A támadó magához veszi a kijelölt 
préda lapot. A Harc akcióban részt vevő támadó, 
és az esetlegesen a támadót támogató egysé-
gek inaktívak lesznek. A támadónak ilyenkor is 
kell áldoznia a megszerzett préda lap szint érté-
kének megfelelően. 

Ha támogatja valaki a 
megtámadott játékost,

akinek nincs kijátszott 
egység lapja, akkor a fen-
tebb leírtak szerint a já-
tékosok leteszik az akció 
lapokat és végbemegy a 
Harc akció.



- lépések -

Megtámadott

Egy példa:

A jelenlegi körben a sorrend:
1. Dél           , 2. Kelet            , 3. Észak          ,   

4. Nyugat   . Már csak 4 állóképesség zse-

tonjuk van. A Nyugati játékos akció lépésében 

Harc akció mellett dönt, kijelöl négy Vadász   

egység lapot, és megtámadja a Keleti játékost. 
A támadó Nyugati játékos kijelöli a Keleti játé-

kos egyik Gyűjtögető         egységét, valamint az 

egyik préda      lapját. Ezt követően a 

megtámadott Keleti játékos kijelöl két Vadász 
egységét, hogy részt vegyen a Harc akcióban. 
A Déli játékos felajánl egy Vadász egység lapot, 
támogatandó a Keleti játékost, utána pedig az 
Északi játékos szintén így cselekszik. A Keleti já-
tékos a Déli játékos támogatását fogadja el, az 
Északi játékos nem vesz részt a Harc akcióban. 

Lehelyezik az akció           lapokat a megfelelő 

módon, majd összehasonlítják a támadó és a 
megtámadott értékét.



57.

- lépések -

7  vs  5
Megtámadott

Támadó



- lépések -
A Harc akciót a támadó játékos nyeri, birtokába 
veszi az általa kijelölt préda lapot. Mind a megtá-
madott, mind a támadó játékosnak a kijelölt pré-
da lap szint értékében áldoznia kell egység lapo-
kat, a maradék Harc akcióban részt vevő egység 
lapok pedig inaktívak lesznek, ahogy az egyedüli 
támogató egység lap is.

Megtámadott

Kijelölt
préda

lap

Támadó
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- lépések -

Megtámadott

Kijelölt
préda

lap

Bónusz Gyűjtögetés akció:

Ha az aktív játékos nem tud, vagy nem akar más 
akciót végrehajtani, akkor kap 2 darab bogyót, 
amit azonnal a birtokába vesz. Ez különálló ak-
ció a Gyűjtögetés lépéstől, ilyenkor nem bizto-

sít semmilyen Gyűjtögető       egység vagy 

préda                   lap többlet bogyót a számára. 

Bónusz Gyűjtögetés akciót nem lehet blokkolni.
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- lépések -

Egy példa:

A Nyugati     játékos az előző körben egy si-

kertelen Vadászat akció következtében elvesz-
tette az összes kijátszott egység lapját. Mikor az 
ő Akció lépése következik, úgy dönt, hogy Bónusz 
Gyűjtögetést hajt végre, és kap kettő bogyót, ma-

gához vesz 2 darab egyes bogyó    zsetont. 
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- lépések -

4. Védekezés lépés

Ha a Védekezés lépés kezdetekor már csak 1 

állóképesség    zsetonja van a játékosok-

nak, akkor azt automatikusan elveszítik, nem ke-
rül sor a Védekezés lépésre, véget ér a játék.

Ha van legalább 2 állóképesség zsetonjuk, a 

játékosok megkeverik az ellenség           pak-

lit és véletlenszerűen felfedik annak egyik lapját. 
Ebben a körben ezzel az ellenséggel kell meg-
küzdeniük.

Védekezés lépés során a sorrendben első az aktív 
játékos, aki kijelölhet bármennyi aktív egységét, 
hogy részt vegyenek a védekezésben, vagy pasz-
szol. Ezt követően a többiek lépési sorrendben 
bármennyi, aktív egységüket felajánlhatják 
a Védekezés lépés támogatására, vagy passzol-
hatnak.
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- lépések -

Ezeket a felajánlásokat nem utasíthatja el az ak-
tív játékos, valamint egynél több játékos is támo-
gathatja a Védekezés lépést.

Összegzik a Védekezés lépésben részt vevő 
egység lapok erejét, és összehasonlítják a fel-
fedett ellenség lap erejével. Ha a játékosok 
ereje kisebb vagy megegyezik az ellenség-
gel, akkor veszítettek. Ilyenkor a közös kész-
letükből elvesztenek 2 állóképesség zsetont, 
félreteszi azokat a játéktér mellé. 

Ha a játékosok ereje nagyobb, győznek, és 
csak 1 állóképesség zsetont veszítenek.



7.

- lépések -

A Védekezés lépés végeredményétől füg-
getlenül minden játékosnak – akár aktív, akár 
támogató szerepben volt – a Védekezés lépés-
ben részt vevő egységeiből áldoznia kell az 
ellenség lap szintje által meghatározott szint ér-
tékben. Ez után visszakeverik a felfedett el-
lenség lapot az ellenség pakliba.

Ha maradt még legalább 1 állóképesség zse-
tonja a játékosoknak a Védekezés lépés után, 
akkor kezdetét veszi a következő kör.
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- lépések -

Egy példa:

A jelenlegi körben a sorrend:

1. Észak          , 2. Nyugat   ,    3. Dél            ,       

4. Kelet             . Ebben a körben a Védekezés lépés 

az Északi játékos aktív lépése, a többiek passzív 
támogatóként vehetnek benne részt. Megkeve-

rik az ellenség       paklit és felfedik a felső 

lapot. Eldől, hogy ebben a körben egy 4 szintű, 
2 erejű ellenség lappal kell megküzdeniük. Az 

Északi aktív játékos kijelöl két Vadász                egy-

ség lapot, hogy részt vegyenek a Védekezés lé-
pésben. A Nyugati játékos passzol. A Déli játé-
kos támogatandó felajánl egy Vadász egység 
lapot. Végül, a Keleti játékos kénytelen az utolsó 
aktív egység lapját, egy Gyűjtögető egység la-
pot felajánlani a Védekezés lépés támogatására, 
különben sikertelen lenne a lépés.
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- lépések -

A Védekezés lépés sikeres, az játékosok csupán 

egy állóképesség zsetont          vesztenek. Min-

den játékosnak külön-külön 2 szint értékben kell 
áldoznia, így minden a Védekezés lépésben részt 
vevő egység lapot fel kell áldozzanak.

Ellenség lap

Védekezésben résztvevő egységlapok

5  vs  4
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- interakciós megkötések -

A játékosok nem fedhetik fel a saját maguk-

nál lévő akció       lapokat!

Mikor a játékosok akció lapokat tesznek le, 
nem kommunikálhatnak egymással, nem 
fogalmazhatnak meg állításokat arról, hogy mi-
lyen értéket tettek le, csak az után, hogy a lapo-
kat mindenki számára látható módon felfedték. 
Ezen kívül bármikor beszélhetnek egymással, 
azzal a megkötéssel, hogy minden kommuni-
káció nyíltan, a többi játékos számára hallható 
módon történik.
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- interakciós megkötések -

A játékosok nem adhatnak át egymásnak sem 

a birtokukban lévő préda           lapjaikból, 

sem a bogyó       zsetonjaikból.

A játékosok birtokában lévő préda      la-

pok, bogyó    zsetonok és az egység 

paklijaik tartalma nyílt információ, ezeket bár-
mikor bármelyik játékos megnézheti.
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- Egységtípusok -

Vadász

Alap egységtípus, nem ren-
delkezik  képességgel. 

Gyűjtögető

Növeli a játékos körönkénti 

bogyó   gyűjtögetését.

Harcos

Minden Vadászat akció 
blokkolásában nem támo-
gatóként részt vevő Harcos 
egység lap erejéhez hozzá 
kell adni 1-et, független 
attól, hogy az aktív játékos 
vagy a blokkoló játékos bir-
tokolja azt. 
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- Egységtípusok -

Gyógyító

Áldozáskor a Gyógyító egy-
ség lap birtokosa egy má-
sik, általa vagy a támoga-
tottja által birtokolt,

Ez a plusz erő érték csak az erősebb blokkoló ki-
választásakor, illetve maga a blokkolás során 
számít, az esetlegesen ezt követő Vadászat ak-
cióban már nem, elvész.

Minden Harc akcióban és Védekezés lépés-
ben nem támogatóként részt vevő Harcos 
egység lap erejéhez hozzá lehet adni 1-et, ha 

ezért az azt birtokló játékos 1 bogyót   

kifizet. A bónusz megvásárlására a Harcos egy-
ség akcióban való részvételének a kijelölésével 
egyidőben van lehetőség. Ez a plusz erő érték 
csak az adott Harc akció vagy Védekezés lépés 
során számít, utána elvész.
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- Egységtípusok -

az áldozást megelőző akcióban vagy lépésben 
részt vevő egység lapnak a szint értékéhez 
hozzáadhat 1-et. A képesség használatának fel-
tétele, hogy maga a Gyógyító egység lap is részt 
vegyen ebben a megelőző akcióban vagy lépés-
ben. Egy egység szint értékét egyszerre akár 
több gyógyító lap is növelheti, ilyenkor a bónusz 
összeadódik. Ez a plusz szint érték csak az adott 
áldozás során számít, utána elvész.

Leselő

Bármilyen lépésben vagy 
akcióban részt vevő, tá-
mogató játékos birtoká-
ban lévő Leselő egység 
lap erejéhez hozzá kell 
adni 1-et. Ez a plusz erő 
érték csak az adott lépés 
vagy akció során érvé-
nyes, utána elvész.
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- Szerepek -

A sorrend zsetonok mindegyike egy-egy sze-
repet jelöl, ami az adott körben azt birtokló já-
tékosnak egy-egy különleges képességet biz-
tosít. A különleges képességeket nem kötelező 
használni.

Törzsfőnők

Sorrendben az első játékos. A többi játékossal 
ellentétben ő a körön belül egymás után két ak-
ció lépést hajthat végre.  A Törzsfőnöknek az 
első akció lépésének megkezdése előtt és utána 
is, illetve a második megkezdése előtt és utána 

is lehetősége van napszakot   módosítani. 

A két akció lépés lehet azonos vagy különböző 
típusú is.
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- Szerepek

Sámán

Sorrendben a második játékos. Körönként egy-
szer egy akció lépés során támogatásra kö-
telezhet egy másik játékost. Ezt teheti mind 
a saját mind egy másik játékos lépésekor, miu-
tán a passzív játékosok passzoltak, vagy be-
jelentették a támogatási szándékukat és erre 
reagált az aktív játékos, illetve blokkolás és 
harc esetén mindkét fél. Csak olyan játékost 
kötelezhet, aki nem érintett az adott akcióban 
(nem aktív játékos, nem támogató, nem blokko-
ló, nem megtámadott) és rendelkezik legalább 
egy aktív egységgel, így képes az adott akciót 
támogatni. Mindig a Sámán választja ki, hogy 
melyik egy aktív egységével és blokkolás vagy 
harc esetén melyik oldalt támogassa az erre 
kötelezett játékos.



73.

- Szerepek
A támogatott és a támogató játékos sem utasít-
hatja vissza ezt a kényszerű támogatást. Miután 
akció lépéskor egy játékost egyszerre összesen 
egy másik támogathat, így ha egy játékos elfo-
gadta valaki támogatását, a Sámán ezt nem 
tudja utána módosítani. Egymás után kétszer 
ugyanaz a játékos nem kötelezhető. Saját 
magát nem kötelezheti egy másik játékos 
támogatására.



- Szerepek
Egy példa:

A jelenlegi körben a sorrend:

1. Dél            , 2. Nyugat            ,   3. Kelet              ,

4. Észak  . A Déli játékos első akció lépésé-

ben járunk, Vadászat akciót fog végrehajtani. A 

Déli játékos kijelöl 2 darab Vadász         egysé-

gét és egy préda           lapot. A Nyugati játé-

kos passzol, ahogy utána a Keleti játékos és az 
Északi játékos is. Még a Déli játékos Vadászat 
akciójának a megkezdése előtt azonban a Nyu-
gati játékos, mint Sámán kötelezi a Keleti játé-
kost, hogy támogassa az aktív játékos Vadászat 
akcióját, mégpedig az 1 darab aktív Gyűjtögető                                    

 egységével, ezzel hátráltatva a Keleti 

játékost, hiszen az inaktív Gyűjtögető egysége 

nem növeli majd a bogyó        gyűjtését a kö-

vetkező kör Gyűjtögetés lépésében.
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- Szerepek

Látnok

Sorrendben a harmadik játékos. Körönként 
egyszer, a saját Lapok Kijátszása lépése során 
eltilthat egy másik játékost. Az eltiltott játékos 
ebben a körben nem hajthat végre harc lé-
pést és nem blokkolhat, de ő blokkolható és 
megtámadható. Az eltiltott játékos mások által 
támogatható, továbbá más játékos Vadászat 
lépésében, blokkolásában, Harc lépésében és 
Védekezés lépésében is részt vehet támogató-
ként, bármelyik oldalon. Egymás után kétszer 
ugyanaz a játékos nem eltiltható. Saját ma-
gát nem tilthatja el.
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- Szerepek -

Furulyás

Sorrendben a negyedik játékos. Körönként 
egyszer, a saját Lapok Kijátszás lépése során 

egy felfedett préda     lapot elűzhet, 

feltéve, hogy az nem a legutolsó, még le nem 
vadászott lap. Az elűzött préda lapot visszateszi 
a préda pakli aljára. (Ha már nincs felfedetlen 
préda lap, akkor új préda paklit képez belőle.) Az 
elűzött préda lap helyett a következő Gyűjtö-
getés lépésig nem lehet felfedni másik lapot.
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A játék azonnal véget ér, amikor elfogy a já-
tékosok közös készletéből az utolsó állóké-

pesség        zseton is.

A játékosok felfedik a csapat   és a cél  

lapjaikat. Amelyik csapat teljesítette a győzelmi 
feltételét, az nyer. Nyerhet egyszerre több csapat 
is, vagy akár egyik sem.

- játék vége -
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háromfős játék
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- háromfős játék -

A teljes Spears and Bones játékélményért a 
négyfős játékot ajánljuk! 

A játékszabályok három játékos esetében az 
alábbiakban módosulnak:

A senki által nem választott negyedik Törzs pak-
liját félreteszik, azt nem használják a játék során.

Csak a két Túlélő   és az egy Uralko-

dó   csapat lapokból húznak a játék 

elején, a Felhalmozó      csapat lapját fél-

reteszik.

Minden játékos fejenként két-két cél   
lapot húz a játék elején.
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- háromfős játék -

A játékosok fejenként 5 darab akció   
lappal játszanak,

elosztásban. A ki nem osztott akció lapokat félre-
teszik, azokat nem használják a játék során. Gyűj-
tögetés lépékor mindig ezt az 5 darabos elosz-
tást kapja vissza mindegyik játékos.

A negyedik               sorrend zsetont nem használ-

ják. Az Törzsfőnök       és a Sámán     

szerepe változatlan. A harmadik   játékos-

nak nincs szerepe, tehát nincs képessége.
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- háromfős játék -

Az Uralkodó       játékosnak a cél   

lapja által meghatározott célt figyelmen kívül 
kell hagynia a győzelmi céljának szempontjából. 
Győz, ha Túlélők nem nyernek, és legalább 25 
darab bármilyen nyersanyagot birtokol ösz-
szesen a játék végén, függetlenül azok típu-
sától.

A Túlélő                játékosoknak a cél lapjaik ál-

tal meghatározott nyersanyagból fejenként lega-
lább 18 darabot kell összegyűjteniük. Amennyi-
ben két különböző nyersanyagot határoznak 
meg a cél lapjai egy Túlélő játékosnak, akkor az 
egyikből legalább 10 darabot, a másikból 
legalább 8 darabot kell összegyűjtenie.



- háromfős játék -

Azt, hogy melyikből gyűjt többet, mindig a játé-
kos maga dönti el. Akkor győznek, ha mindket-
ten teljesítik a céljaikat együtt, nem számít, 
hogy a szükséges nyersanyagokat milyen el-
osztásban birtokolják, hiszen közös a készletük 

– összesen legalább 36 darab nyersanyagra van 
szükségük, és arra, hogy fejenként meglegyen a 
szükséges mennyiség. 



83.

- háromfős játék -

Egy példa:

A játék véget ért. A Túlélő             csapathoz 

tartozó Északi            játékos a játék elején csont  

           cél és hús    cél lapot, a szintén a Túl-

élő csapathoz tartozó Déli        játékos pedig 

trófea                   cél és hús            cél lapot húzott.

A Keleti    játékos tartozott az Uralkodó     

        csapathoz, a Nyugati       törzs 

nem vett részt ebben a játékban.
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- háromfős játék -

A játék végén az alábbi módon oszlanak meg
a nyersanyagok a három játékos között:

Törzs Csapat Hús Csont Trófea

769
Észak

131610
Dél

10106
Kelet

Túlélő

Túlélő

Uralkodó
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- háromfős játék -

Bár az Uralkodó         csapathoz tartozó  Ke-

leti           játékos összegyűjtött összesen 26 darab 

nyersanyagot (legalább 25 darab szükséges), de 

a Túlélő   csapat győzött. Miután 

a Túlélők készlete közös, így összesen 19 darab 

húst         , 22 darab csontot    és 20 trófe-

át        birtokolnak. A győzelmi feltételeket 

teljesítendő így osztják el a készletüket egymás 

között: az Északi         játékos birtokol 11 darab 

húst (legalább 10 darab szükséges) és 22 darab 

csontot (legalább 8 darab szükséges), a Déli     

játékos pedig 20 darab trófeát (legalább 10 da-
rab szükséges) és 8 darab húst (legalább 8 darab 
szükséges).


