ELŐKÉSZÜLETEK
• Mindketten vegyetek magatokhoz 2-2 családhoz tartozó
10-10 kártyát (tehát fejenként 20 családkártyát), és
minden családból tegyetek félre 3-3 véletlenszerűen
választott kártyát képpel lefelé (tehát fejenként 6 kártyát)!
(Példa: az egyik játékos a piros és zöld családokat választja,
az ellenfele pedig a kékkel és a sárgával játszik.)
• A megmaradt 14 kártyátokból (családonként 7) húzzatok
véletlenszerűen 3-3 kártyát mindkét családból, ezekkel a
kártyákkal kezditek a játékot. (Példa: 3 piros és 3 zöld kártya)
• A most megmaradt 8 kártyátokat (családonként 4)

keverjétek meg családonként, majd alkossatok egyetlen,
képpel lefelé fordított húzópaklit úgy, hogy a színek
felváltva legyenek benne! (Példa: 1 piros, 1 zöld, 1 piros, 1
zöld, stb.)
• A lovagiasabb játékos vegye magához a kezdőjátékosjelölőt, és helyezze a játéktér közepére a végrehajtáslapkát!
• Mindketten kaptok 1-1
-t, ezeket helyezzétek
magatok elé! A megmaradt jelölőket helyezzétek egy
közös készletbe, mindenki számára könnyen elérhető
helyre!

EGY FORDULÓ MENETE
1/ KIJÁTSZÁS FÁZIS
• A kezdőjátékossal kezdve felváltva kerültök
sorra, és amikor sorra kerülsz, válassz ki a
kezedből egy kártyát, és játszd ki képpel lefelé!
A kijátszási fázis két fő esetén addig tart, míg
mindketten kijátszatok 2-2 kártyát.

Fontos: A két kijátszott kártya tartozhat ugyanabba
a családba, de különbözőkbe is, azonban különböző
családkártyákból nem alkothatsz egy kártyahalmot.

2/ VÉGRAHAJTÁS FÁZIS
A szabályok változatlanok.
Megkapod
-okat.

mindkét

családod

kártyáiért

járó

Ugyanakkor a hozzád tartozó két család a szabályok
érvényesítésekor ellenségesnek számít, kivéve a
csapda tekintetében.

Példák: Az egyik játékos a piros és zöld családokkal
van. A piros fejedelem nem ad további 1
-t a vele
szomszédos zöld kártya miatt.
Ha a piros katona kiiktatja a zöld csapdát, a játékos
nem kap 4
-t, a katonát pedig nem kell eldobni.

3/ KÁRTYAHÚZÁS FÁZIS
A végrehajtás fázis végeztével húzzatok 2-2 kártyát
a húzópaklitokból (így ismét 6 lesz a kezetekben),

a kezdőjátékos-jelölő pedig kerüljön a másik
játékoshoz, majd új forduló kezdődik.

A JÁTÉK VÉGE
A 6. forduló végén a játék is véget ér, és a legtöbb
-sal rendelkező játékos lesz a győztes. A játék végén
2-2 kártya marad a kezetekben, ezek már nem kerülnek kijátszásra.

