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Bevezetés
A Root egy gyors ütemű játék, teli kalandokkal és harccal. A négy aszimmetrikus, egymástól
eltérő játékstílusú frakció egyikét fogod irányítani, akik mindnyájan azért küzdenek, hogy
bebizonyítsák, egyedül csak az ő népüknek van joga uralkodni a hatalmas Erdőség felett.

A játék menete
Minden játékos saját köre három fázisból áll: PIRKADAT, NAPPAL és
ESTE. Miután sorban végigmentél mindhárom fázison, a köröd véget ér,
és a tőled balra ülő játékos köre következik. A három fázis lépéseit
megtalálod a választott frakciód frakciótábláján is, illetve az egyes
frakciókat a 10-20. oldalakon részletesen is ismertetjük.

Győzelmi pontok szerzése és a játék megnyerése
A játékot kétféleképpen tudod megnyerni: összegyűjtesz 30 győzelmi
pontot, vagy megszerzel és teljesítesz egy dominanciakártyát. A
dominanciakártyák nem elérhetőek még a játék első szakaszában, ezért
egyelőre még nem fontos megismerni őket - a 21. oldalon találsz majd
részletes leírást róluk.
A Root alapjátékában az alábbi négy frakció egyikét alakítod. Mindegyik frakció más módon
tud győzelmi pontokat szerezni.
Az elnyomó Macska Őrgrófság célja az, hogy kiaknázza az Erdőség erőforrásait,
amivel táplálhatja az egyre fejlődő ipari és katonai gépezetét. Azzal tud győzelmi
pontokat szerezni, hogy épületeket épít az Erdőség tisztásain.
A büszke Öreg Sas Rend azért küzd, hogy visszanyerje az egykoron méltóságteljes
fajának dicsőségét, és visszafoglalja az Erdőséget az Őrgrófságtól. Fészkek építéséért
és azok megvédéséért kaphat minden körben győzelmi pontokat.
A nemrég megalakult Erdei Szövetségnek az a célja, hogy egyesítse az Erdőség
lakóit, és fellázítsa őket az elnyomóikkal szemben. Ez a frakció az egyes tisztások
szimpátiájának megszerzéséért kaphat győzelmi pontokat.
Az agyafúrt Kósza pedig azért küzd, hogy hírnevet szerezzen (vagy éppen hírhedtté
váljon) az erdőben zajló konfliktusok közepette. Azzal tud győzelmi pontokat
szerezni, ha a többi erdőlakó küldetéseit teljesíti, miközben más frakciókat támogat
vagy hátráltat.
Ahogy tovább olvasod ezt a szabályfüzetet, meg fogod ismerni a frakciókat, és hogy pontosan
hogyan tudnak győzelmi pontokat szerezni; illetve olvashatsz más olyan módokról is, amikkel
bármelyik frakció további pontokat tud szerezni.

Tanulójáték
Ha a játékostársaid inkább menet közben szeretik megtanulni a játékot, és egyből beleugranátok a játékba bármiféle hosszabb szabálymagyarázat nélkül, akkor nyugodtan használhatjátok
az alább ismertetett tömör útmutatónkat. Hagyjátok ki ezt a részt, ha a társaság inkább
szereti megtanulni a szabályok nagy részét az első játék előtt.
Még ha csak ezt az útmutatót is használjátok, ajánlott valakinek gondosan elolvasnia az egész
szabályfüzetet, mielőtt nekikezdtek az első játékotoknak. Feltételezzük, hogy ez a személy te
leszel.

Előkészületek a tanulójátékhoz
Készítsétek elő a játékot a következő oldalon leírtak szerint, de alkalmazzátok az alábbi
változtatásokat:
1. Az óramutató járásával megegyezően a következő sorrendben oszd ki
a játékosoknak a frakciótáblákat: Őrgrófság, Sas Rend, Szövetség,
Kósza. Ezenkívül minden játékosnak oszd ki a frakciójához tartozó
tanuló segédletkártyáját is.
3. Ne húzzatok a játék előtt 3-3 kártyát. Helyette a segédletkártyák
mondják meg minden játékos számára, hogy mely kártyákat keressék
ki a pakliból kezdetben.
6. A segédletkártyákon lévő előkészületeket kövessétek, ne a frakciótáblák hátulján lévőket. Mindenki egyszerre végezze el ezeket az
előkészületeket, nem pedig sorban, egymás után.

segédletkártya

A tanulójáték kezdete
Amikor elkezditek a játékot, add oda a tanulójáték útmutatóját az
Őrgrófság játékosának, és kérd meg őt, hogy olvassa föl hangosan az
Őrgrófsághoz tartozó részt, miközben hajtsa is végre a leírt lépéseket.
Miután mindenki végrehajtotta az első körét, fordítsd meg az
útmutatót, és menjetek végig rajta a korábbiakhoz hasonlóan.
A játék közben bátorítsd játékostársaidat, hogy tegyenek fel neked
kérdéseket. Valószínűleg választ fogsz tudni adni az olyan általános
dolgokkal kapcsolatos kérdésekre, mint a mozgás, és a harc, ennek a
szabályfüzetnek a segítségével. Ha valakinek a frakciójával kapcsolatban merülne fel kérdése, kérd meg arra, hogy nézze át a frakciótábláját,
amit úgy terveztünk meg, hogy a legtöbb ilyen jellegű kérdésre választ
adjon. Ne aggódj azon, hogy megáll a játék, amikor elmagyarázod
olyan akcióknak a finomabb részleteit, mint a harc, vagy a gyártás. A
legtöbb játékos számára az a legjobb, ha játék közben tanulja meg a
szabályokat. Néhány forduló után már zökkenőmentesen fog folyni a
játék.

tanulójáték útmutató

Előkészületek
Az első pár játékotoknál, ha csak hárman játszotok, hagyjátok ki a Kószát. Ha csak ketten
játszotok, a Szövetséget is hagyjátok ki. További frakció-kombinációkat a 22. oldalon találsz.
1. Válasszatok frakciót. Minden játékos válasszon ki egy
frakció, vegye el a frakciójához tartozó frakciótábláját,
valamint annak hátoldalán felsorolt játéktartozékait.
Minden frakciótábla hátulján fel vannak
sorolva az adott frakció játéktartozékai,
ezenkívül tanácsokat is találsz itt.

2. Pontjelzők elhelyezése. Minden résztvevő frakció pontjelzőjét rakjátok a pontozósáv „0”-ás mezőjére.
3. Kártyák kiosztása. Keverd meg az 54 kártyából álló
közös paklit, majd ossz ki mindenkinek 3-3 lapot.
Figyelj rá, hogy ne keverd össze ezt a közös
paklit azokkal az egyes frakciók által használt speciális kártyákkal, amik a frakciótáblák hátulján vannak felsorolva.

4. Romok lehelyezése. Tedd a 4 romlapkát a játéktáblán
lévő négy „R” betűvel jelölt romos építési helyre.
5. Eszközkészlet előkészítése. Gyűjtsd össze a jobb
oldalon feltüntetett eszközlapkákat, és tedd le őket a
játéktábla felső szélén lévő megfelelő mezőkre.
6. Egyéb játéktartozékok kiosztása. Oszd ki a frakciók
áttekintéskártyáit, a két speciális dobókockát pedig
tedd a játéktábla mellé.
7. Frakciók előkészítése. A játékosok készítsék elő a
frakcióikat a frakciótáblájuk hátoldalán található
Előkészületek bekezdés alapján, a következő sorrend
szerint: Őrgrófság, Sas Rend, Szövetség, Kósza.
Az épületek négyszögletes kartonjelzői a frakciótáblák
megfelelő szimbólummal jelölt épületmezőire kerülnek, és
a játékosok innen építik majd meg őket a játéktáblára,
általában balról jobbra haladva, sorban levéve őket. A
játéktábláról bármilyen ok miatt levett épületek általában
visszakerülnek a frakciótábla megfelelő mezőire, hacsak
erről egy külön szabály másként nem rendelkezik. Az egyéb
jelölőiből, harcosaiból, további játéktartozékokból minden
játékos készítsen magának egy saját készletet (kupacot) a
frakciótáblája mellé. Ebből a saját készletéből fogja majd
ezeket a tartozékokat kijátszani a játéktáblára, és a
levételük esetén általában ide is kerülnek azok vissza.

út
erdő

A játéktábla
A legtöbb akció az Erdőség tábláján fog zajlani, amit 12
UTAKKAL összekötött TISZTÁS alkot.
Néhány tisztást érint egy folyó. A folyónak csak akkor van
szerepe, ha a Folyómenti Társaság is játszik, ami egy
kiegészítőhöz tartozó frakció.

Mozgás a játéktáblán
Egyik tisztásról ÁTMOZGATHATSZ harcosokat egy
másikra. Amikor mozgást hajtasz végre, fogd meg
tetszőleges számú harcosodat egy tisztásról, és mozgasd át
őket egy másik, úttal kapcsolódó, szomszédos tisztásra.
Az utak által közrefogott területeket ERDŐKNEK nevezzük,
amikre csak a Kósza tud mozogni.

Ahhoz, hogy a harcosaidat mozgatni tudd, URALNOD kell
legalább a kiindulási-, vagy az érkezési tisztást.

építési hely

tisztás

Akkor uralsz egy tisztást, ha neked van ott a legtöbb
harcosod és épületed összesen. Egyenlőség esetén senki sem
uralja a tisztást.
Számos más akció végrehajtásához is szükség lehet a tisztás uralása.

harcosok
(csak a szabálykönyvben jelöljük így, a
játékban a faj figurái)

Példa a mozgásra
A Sasok el szeretnének mozogni
erről a tisztásról, amit nem ők uralnak.
Ezt a tisztást sem ők
uralják, tehát ide
nem mozoghatnak.

Ezt a tisztást viszont uralják,
ezért ide tudnak mozogni.

épületek
(négyzet alakú kartonjelzők)

jelölők
(kör alakú kartonjelzők)

Tisztások
A játéktáblán lévő összes tisztás rendelkezik egy, kettő
vagy három ÉPÍTÉSI HELLYEL, ahová a játékosok
ÉPÜLETEKET helyezhetnek. Olyan tisztásra, ami nem
rendelkezik szabad építési hellyel, nem lehet több épületet
lehelyezni.
A romok által elfoglalt építési helyekre addig nem lehet
épületet helyezni, amíg a Kósza fel nem fedezi azokat.
Ha nem játszik a Kósza, ezek a helyek a játék végéig
foglalva maradnak.

Minden tisztás rendelkezik egy SZÍNNEL: róka (piros), Bár mindkét építési hely foglalt ezen a
nyúl (sárga), vagy egér (narancssárga). A tisztás színe azt tisztáson, jelölőket továbbra is lehet
jelöli, hogy milyen közösség él ott.
ide helyezni.
A tisztás színét jelzi annak szimbóluma, illetve a tisztáson lévő fák színe is.

A kártyák
A játék során kártyákat fogsz húzni a kezedbe a közös pakliból,
továbbá számos akcióhoz szükséged lesz kártyákat elkölteni a
kezedből. Egy kártya elköltése azt jelképezi, hogy ezekhez az állatokhoz
fordulsz segítségért, hogy munkaerőt vagy szívességet kérhess tőlük, vagy
üzletelhess velük.
Ahogy a tisztások, ugyanígy a kártyák is rendelkeznek SZÍNNEL. A
rókán, nyúlon és egéren kívül a kártyáknak viszont lehet egy
negyedik színe is: a MADÁR (kék).
A madárkártyák dzsókerek: A madarak a fák lomkoronái közt laknak, szerte az egész
Erdőségben, emiatt egy madárkártyát bármikor tekinthetsz egér-, róka-, vagy nyúlkártyának.
Viszont ha egy madárkártyát kell elköltened, nem helyettesítheted azt egy másik színű
kártyával (azaz nem költhetsz el egy madárkártya helyett például egy egérkártyát).

Példa a színegyezésre
Tegyük fel, hogy egy rókatisztáson
szeretnél akciót végrehajtani.

Ha az akció azt írja, hogy el kell költened egy
megegyező színű kártyát, elkölthetsz egy
madár-, vagy egy rókakártyát is, hiszen a
madár az dzsóker szín.

VAGY

Kártyák legyártása
A legtöbb kártyának van egy második felhasználhatósága
is: LEGYÁRTHATOD az adott kártyát, hogy megkapd az
alján leírt hatást.
Ahhoz, hogy legyárts egy kártyát, megfelelő számú
GYÁRTÓELEMET kell aktiválnod, a kártya bal alsó
sarkában jelzett tisztáson és számban.
Minden gyártóelemedet csak körönként egyszer aktiválhatod. Minden frakció eltérő gyártóelemmel rendelkezik,
az alábbiak szerint.
Gyártóelemek
Az Őrgrófság
műhelyeket
használ.

A Szövetség
szimpátiajelölőket használ.

A Sas Rend
fészkeket
használ.

A Kósza
kalapácsokat
használ.

Ha a kártya egy AZONNALI HATÁST
ad, hajtsd végre, majd dobd el a kártyát.

Példa a gyártásra
Az Őrgrófság le akar gyártani egy
Alig használt zsákot, amihez egy
egértisztáson lévő gyártóelem
szükséges.

Az Őrgrófság a műhelyei aktiválásával
tud gyártani, így számára egy egértisztáson
lévő műhelyre van szüksége ehhez.

Nappal
1. Gyárts, a műhelyeidet használva.

Az Őrgrófság az egész játéktáblán
összesen két rókaműhellyel és két
egérműhellyel rendelkezik.

azonnali hatás

Egy gyakori azonnali hatás például az, ha elvehetsz egy
ESZKÖZT a játéktábla készletéből, amit a frakciótáblád
jobb felső sarkában lévő Legyártott eszközök mezőre tehetsz.
Minden alkalommal, amikor eszközt gyártasz,
megkapod a kártyán feltüntetett győzelmi
pontokat is (ha vannak)!
Ha már nincs olyan eszköz a készletben, amit el kéne
venned, akkor nem gyárthatod le a kártyát.
Ha a kártya egy FOLYAMATOS HATÁST biztosít, akkor
csúsztasd be a kártyát úgy a frakciótáblád alá, hogy csak az
alján szereplő szöveg látszódjon, aminek a hatását ettől
kezdve használhatod a kártyára leírtak szerint.

Így hát aktiválhatja az egyik egérműhelyét (átfordítja az egyik itt lévő
műhelyépületét a másik oldalára), hogy
legyártsa ezt a kártyát!

Elveszi a kártyán feltüntetett eszközt
a készletből (egy zsákot), szerez 1 győzelmi
pontot (amit jelöl a pontjelzője egy mezővel
való előreléptetésével a pontozósávon),
majd eldobja a kártyát.

Nem gyárthatsz le egy folyamatos hatással rendelkező kártyát, ha már
rendelkezel egy ugyanolyan nevű legyártott kártyával.
folyamatos hatás

A harc
HARCOLHATSZ más játékosokkal, hogy levehesd
a játéktartozékait a játéktábláról.
Amikor harcolni szeretnél, válassz ki egy olyan
tisztást, ahol vannak harcosaid. Te vagy a támadó
fél, és te választasz ki védekező félnek egy olyan
frakciót, ami szintén rendelkezik játéktartozékokkal
ugyanazon a tisztáson.

Példa a harcra
A Sas Rend megtámadja az Őrgrófságot.

A harc két fő lépése:
» Először dobj a két kockával. A támadó fél a
nagyobb dobott értékben vihet be találatokat,
míg a védekező fél a kisebbik dobott értékben. Azonban mindkét fél legfeljebb annyi
találatot vihet be, amennyi harcossal rendelkezik az adott tisztáson.
» Ezután vegyétek le a játéktartozékokat a
kapott találatok után. Mind a két játékos egy
időben veszi le a játéktartozékait. Minden
esetben a tulajdonos játékos dönti el, hogy
mely játéktartozékát veszi le a kapott találatok
után az adott tisztásról, de kötelező először
az összes harcosát levennie, mielőtt épületeket, vagy jelölőket vehetne le.

Elsőként…
A Sas Rend dob a kockákkal.
Támadóként ő használja a
nagyobbik értéket.

Ezután…
Mindkét oldal beviszi a találatait. Mivel a Sas
Rendnek csak két harcosa van a csata helyszínéül szolgáló tisztáson, ezért csupán 2 találatot
tud bevinni a lehetséges háromból. Mivel az
Őrgrófság használja a kisebbik dobott értéket, így
ő 0 találatot visz be.

Valahányszor leszedetsz egy ellenséges épületet, vagy jelölőt (még ha
ezt csatán kívül is teszed) kapsz
egy győzelmi pontot!
A levett épületek általában visszakerülnek a
tulajdonosuk frakciótáblájának megfelelő épületmezőjére, a többi levett játéktartozék pedig a saját
készletébe.

Az Őrgrófság leveszi két játéktartozékát a
tisztásról (egy harcosát és egy fa-jelölőjét), a Sas
Rend pedig kap egy győzelmi pontot a jelölő
leszedéséért.

Extra találatok
Bizonyos hatások lehetővé teszik egy harc során EXTRA TALÁLATOK bevitelét is. Az extra
találatok azt az előnyt jelképezik, ami a jobb helyezkedésből, taktikából, vagy hadvezetésből adódik egy harc
közben. Ezek számát nem korlátozza az adott tisztáson lévő harcosok száma, így egyetlen harcos
is képes a segítségükkel több találatot bevinni.
A támadó automatikusan bevisz egy extra találatot, ha a védekező félnek nincsenek harcosai a
harc helyszínén, azaz ha VÉDTELENÜL hagyta magát.

Rajtaütéskártyák
Harcnál a dobás előtt a védekező játékos kijátszhat egy
olyan RAJTAÜTÉSKÁRTYÁT, aminek a színe
megegyezik a harc helyszínéül szolgáló tisztáséval,
hogy azonnal bevihessen 2 találatot.

Példa a rajtaütésre
A Sas Rend megtámadja az Őrgrófságot.

Mivel a rajtaütéskártyák azonnal visznek be találatokat,
ezért utána egyből le kell venni az ellenfél elesett
játéktartozékait, emiatt csökkenhet a támadó által maximális
bevihető találatok száma.

Azonban, ha a védekező fél kijátszik egy rajtaütéskártyát, a támadó fél érvénytelenítheti a hatását azzal,
ha ő is kijátszik egy megfelelő színű rajtaütéskártyát.
Az extra találatokhoz hasonlóan a rajtaütéssel bevitt
találatok számát nem korlátozza a harc helyszínén lévő
harcosok száma.
Akkor is kijátszhatsz rajtaütéskártyákat, ha
VÉDTELEN vagy! Ha van a kezedben egy
rajtaütéskártya, ne félj az ellenségeidet harcba
csalogatni ott, ahol gyengének tűnsz.

Ha egy rajtaütéskártya miatt lekerül a támadó összes
harcosa a harc helyszínéről, akkor a harc azonnal véget
ér.

De…
Az Őrgrófság kijátszik
egy madár rajtaütéskártyát! A madár
dzsókerszín, ezért ez
a kártya kijátszható
az egértisztáson is.

A Sas Rend nem tudja megakadályozni a
rajtaütést (nincs sem egér-, sem madár
rajtaütéskártyája), ezért leveszi két harcosát a
tisztásról, amiket visszatesz a készletébe. Mivel
nem maradt itt több harcosa, a harc azonnal
véget ér.

A Macska Őrgrófság
A Macska Őrgrófság megszállta az Erdőséget, és át akarja alakítani azt egy ipari és katonai gépezetté.
Minden alkalommal, amikor megépíted valamelyik épületedet (műhelyt, fűrészmalmot, vagy toborzót),
győzelmi pontokat szerzel. Minél több épületed áll már a játéktáblán az adott fajtából, annál több pontot
kapsz ilyenkor. Azonban, hogy biztosítani tudd a folyamatos építkezéseket, ki kell építened, és meg kell
védened egy összefüggő fakitermelő-hálózatot.
A macska márkiné kastélya két különleges képességet biztosít, amíg a játéktáblán áll. Először
is csak az Őrgrófság helyezhet közvetlen játéktartozékokat a kastély tisztására; ezenkívül
valahányszor levételre kerülne egy, vagy több harcosa, az Őrgrófság használhatja a hadikórház
képességét, hogy egy olyan kártya elköltéséért cserébe, aminek a színe megegyezik a levételre
kerülő harcosai aktuális tisztásának színével, levétel helyett visszatehesse a harcosait a kastélya
mellé.

Pirkadat
Helyezz egy-egy fa-jelölőt minden fűrészmalmod mellé.

Nappal
Először is tetszőleges számú kártyát legyárthatsz a műhelyeidet használva. Ezután legfeljebb
három akciót végrehajthatsz az alábbiak közül választva:
» Harc: Kezdj harcot egy tisztáson.
» Menetelés: Hajts végre maximum 2 mozgást.
» Toborzás: Helyezd le 1-1 harcosodat minden
toborzó épületed mellé. Ezt az akciót körönként csupán egyszer használhatod.

Sólymok felfogadása: A három szabadon
választható akción felül bármennyi extra akciót
végrehajthatsz, ha elköltesz egy-egy madárkártyát minden extra akció előtt.

» Építés: Vedd le egy épületjelződet a frakciótáblád megfelelő sorának bal széléről, és
helyezd le egy üres építési hellyel rendelkező, általad uralt tisztásra, a költségét fában
kifizetve. A költség az adott jelző oszlopának tetején látható. A fa-jelölőket olyan általad
uralt tisztásokról kell elköltened, amik szintén általad uralt tisztásokon keresztül
közvetlen, vagy közvetett összeköttetésben vannak ezzel a tisztással. Ha nincs elég fád,
nem építheted meg ezt az épületet. Amikor lerakod az épületedet, annyi győzelmi pontot
kapsz, amennyit épp felfedsz a frakciótáblád sorában.
» Túlóra: Költs el egy kártyát, hogy lerakhass egy extra fa-jelölőt egy olyan tisztáson lévő
fűrészmalmod mellé, aminek a színe megegyezik az elköltött kártyáéval.
Hacsak másképp nincs jelezve, egy frakció az adott fázisban elérhető akcióit
tetszőleges sorrendben hajthatja végre, és egy-egy adott akciót bármennyiszer
elvégezhet.

Példa a nappalra
Kezdetnek úgy dönt az Őrgrófság, hogy legyártja az Alig használt
zsákot, ezért aktivál egy egérműhelyt. Kap 1 győzelmi pontot, és
az eszközt a frakciótáblája Legyártott eszközök mezőjére teszi át.
Ezután nekilát végrehajtani az akcióit:
Egy Menetelés akcióval kezdi, amivel két mozgást hajthat végre.
Két harcost mozgat egy olyan egértisztásról, amit ural, egy olyan nyúltisztásra,
amit nem ural.

A második mozgásnál még két harcost mozgat
ugyanarra a tisztásra. Most már ő uralja a
nyúltisztást.
A második és harmadik akciójaként a túlórázást választja kétszer, ami során
elkölt egy madár- és egy egérkártyát, hogy két extra fát tehessen egy
egértisztáson lévő fűrészmalma mellé.

Bár már mindhárom akcióját végrehajtotta, még egyet szeretne végrehajtani,
ezért elkölt egy újabb madárkártyát (a Sólymok felfogadása szabályt
használva). Ezzel az akcióval építeni szeretne. Mivel már ő uralja a
nyúltisztást, ezért építhet egy épületet az üres építési helyére. A következő
fűrészmalom megépítése három fába kerül, ezért a fákat a tisztással
összeköttetésben lévő egértisztásról költi el. Ezután 3 győzelmi pontot kap.

Este
Húzz 1 kártyát, majd húzz további 1-1 kártyát a frakciótáblád toborzó sorában felfedett minden
kártyaszimbólum után. Ezután, ha több mint 5 kártya van a kezedben, válassz ki és dobj el
annyit, hogy csak 5 maradjon.
A legtöbb frakció pontosan a fentiek szerint húz és dob el kártyákat az este során.

Az Öreg Sas Rend
Az Öreg Sas Renddel a célod az lesz, hogy visszanyerd az egykoron méltóságteljes néped régi dicsőségét
azzal, hogy visszaszerzed az Erdőség feletti uralmat. Az este folyamán a Rend győzelmi pontokat kap a
játéktáblán lévő fészkei után. Minél több a lehelyezett fészke, annál több pontot kap. A Sasokat viszont
kötelezik a rendeleteik - egy körről körre egyre több akcióból álló határozat -, amit a Vezérük szab meg.
Minden körben végre kell hajtanod minden akciót a rendeletek közül, különben összeomlik a rendszered.
A Sasok az Erdő Urai. Akkor is ők uralnak egy tisztást, ha egyenlő számban vannak jelen egy
másik frakcióval. Azonban a mesterségek iránti megvetésük miatt kevesebb pontot szereznek,
amikor eszközöket gyártanak.

Pirkadat
Kötelező hozzáadnod egy vagy két kártyát a rendeleteid bármely oszlopához (tedd őket a frakciótáblád
tetején lévő egy vagy két tetszőleges kártyamezőhöz).
Ezek közül csupán egy lehet madárkártya.

Vészhelyzeti terv: Ha nincs kártya a kezedben
a pirkadat kezdetén, húzz egyet.
Egy új fészek: Ha nincs fészked a játéktáblán,
helyezz le egy fészket és 3 harcost arra a
tisztásra, ahol a legkevesebb harcosod van.

Nappal
Először is tetszőleges számú kártyát legyárthatsz a fészkeidet használva.
Utána kötelező végrehajtanod a rendeleteidet, sorban, a bal szélső oszloppal kezdve, jobbra
haladva. Az egyes oszlopokon belül viszont bármilyen sorrendben kiértékelheted a kártyáidat.
Mindegyik oszlopban lévő kártya után végre kell hajtanod az oszlop által megadott akciót a
kártya színével megegyező tisztáson. Ezek az alábbiak:
» Toborzás: Helyezd le egy harcosodat egy megfelelő színű, fészekkel rendelkező tisztásra.
» Mozgás: Mozgasd el legalább egy harcosodat egy megfelelő színű tisztásról.
» Harc: Kezdj harcot egy megfelelő színű tisztáson.
» Építés: Helyezd le egy fészkedet (vedd el a frakciótáblád fészeksávjának legbaloldalibb
jelzőjét) egy olyan megfelelő színű, általad uralt tisztásra, ahol van szabad építési hely, és
még nincs fészek.

Este
Megkapod a fészeksávod balról nézve legutolsó üres mezőjéhez
tartozó győzelmi pontokat.
Húzz 1 kártyát, majd húzz további 1-1 kártyát a frakciótáblád
fészeksávjában felfedett minden kártyaszimbólum után. Ezután, ha
több mint 5 kártya van a kezedben, válassz ki és dobj el annyit, hogy
csak 5 maradjon.

Torzsalkodás
Ha bármilyen okból nem tudsz végrehajtani egy kötelező akciót,
TORZSALKODNI KEZD a vezetésed. Ilyenkor kövesd az alábbi lépéseket:

akkor

azonnal

» A birodalmad megszégyenül: Vesztesz egy győzelmi pontot a rendeleteid között lévő
minden madárkártyád után (beleszámítva a két Hűséges tanácsadó madárkártyát is).
» Majd eltörlik a rendeleteidet: Dobd el a rendeleteidhez tartozó összes kártyát, kivéve a
két Hűséges tanácsadó madárkártyádat.
» Ezt követően leváltják a jelenlegi vezéredet: Fordítsd képpel lefelé a vezérkártyádat, és
tedd félre, majd válassz egy új vezért a maradék elérhetők közül, és tedd frakciótáblád
neki fenntartott helyére. Ezután csúsztasd be a két Hűséges tanácsadó kártyát a rendeletek
megfelelő oszlopai alá, az új vezérkártya alapján.
» Végezetül pihenj meg: Számodra ezzel véget ér a nappal, és az este következik.
Számtalan ok vezethet a torzsalkodáshoz! Például lehet, hogy nem maradt elég harcosod a készletedben, hogy
elegendő számút tudjál toborozni, vagy minden általad uralt tisztáson áll már egy fészked, így nem tudsz
újabbakat építeni, stb.

Példa a rendeletekre
A Sasok rendeletei közt található egy madár- és egy
rókakártya a toborzás oszlopban, egy nyúlkártya a
mozgás oszlopban, és egy-egy madárkártya a harcés az építés oszlopokban.

A toborzásnál a Sas Rend úgy dönt, rókának tekinti a madárkártyát,
ezért leteszi két harcosát egy fészekkel rendelkező rókatisztásra.
Következő lépésként a Rendnek el kell mozgatni legalább egy harcosát
egy nyúltisztásról.

Ezután a Rendnek harcolnia kell. Csupán
a nyúltisztáson található ellenséges célpont
a harchoz.
A harcban a Rend és az Őrgrófság is veszít
egy-egy harcost.
Végezetül a Rendnek le kell helyeznie egy fészket egy olyan általa uralt tisztásra, ahol még nincs fészke. Sehova sem
tudnak fészket építeni, emiatt a vezetői torzsalkodni kezdenek! A rendeletei között lévő 3 madárkártya miatt 3
győzelmi pontot veszít, el kell dobnia a kártyáit, új vezért kell választania, és az este fázissal kell folytatnia.

Az Erdei Szövetség
Az Erdei Szövetség azért küzd, hogy elnyerje a leigázott erdőlakók szimpátiáját. Minden alkalommal,
amikor a Szövetség lerak egy szimpátiajelölőt a játéktáblára, győzelmi pontokat szerez. Minél több
szimpátiajelölő van már a játéktáblán, annál több pontot kap. Az erdei lények szimpátiájának
megszerzéséhez támogatókra van szükség, vagyis a frakciótábla támogatók-paklijában lévő kártyákra.
Ezekkel a támogatókkal erőszakos felkeléseket is ki lehet robbantani. Egy felkelés alkalmával egy új bázis
is létrejön, ami tisztek képzését teszi lehetővé a Szövetség számára, így több lehetőség nyílik meg a katonai
akciókra.
A Szövetség tagjai jártasak a partizánháborúkban. Amikor harc közben védekeznek, ők
használják a nagyobb dobott értéket, míg a támadó a kisebbiket.

Támogatók, Szimpátia és Felzúdulás
A Szövetség szerepében gyakran használsz TÁMOGATÓKAT,
azaz kártyákat a támogatók-paklijából. A támogatókat külön kell
kezelned a kezedben lévő lapoktól, és csupán a színűket
használhatod fel akciókhoz. Például: nem gyárthatsz le egy
kártyát a támogatók-paklijából, illetve nem játszhatsz ki onnan
egy Rajtaütés kártyát sem, hogy találatokat vigyél be egy harcnál.

Támogatók korlátja: Ha nincs bázisod a játéktáblán, akkor legfeljebb 5
támogatód lehet. Minden ezen felüli
kártyát el kell dobnod.

A támogatókat leggyakrabban a szimpátiajelölőid lehelyezéséhez tudod használni. Ez az elsődleges módja a győzelmi pont szerzésének, és a szimpátiával további támogatókat szerezhetsz
majd a Felzúdulások által:
Amikor egy másik játékos levesz egy szimpátiajelölőt, vagy olyan tisztásra mozgat harcosokat,
ami rendelkezik szimpátiajelölővel, egy olyan kártyát kell hozzáadniuk a támogatók-paklidhoz,
aminek a színe megegyezik az adott tisztáséval. Ha nincs ilyen kártyájuk, meg kell mutatniuk a
kezüket, és húzhatsz helyette egy kártyát a közös pakliból, amit hozzáadsz a paklidhoz.
Példa a felzúdulásra
támogatók-paklija
A Sasok a rókatisztásra szeretnének mozogni. Mivel az
rendelkezik egy szimpátiajelölővel, ezért hozzá kell adniuk
egy rókakártyát, vagy egy dzsóker madárkártyát a Szövetség
támogatók-paklijához.
Ezután a Sas Rend harcba kezd a rókatisztáson, és leszedi a
szimpátiajelölőt. Most egy újabb rókakártyát, vagy madárkártyát kell adniuk a támogatók-paklijához. A Rend egy
madárkártyával fizet. Ha nem tudtak volna kártyát adni,
meg kellett volna mutatniuk a kezükben lévő lapjaikat a
Szövetségnek, majd az a pakliból húzott volna egy kártyát,
amit aztán a támogatók-paklijához adott volna.

Pirkadat
Felkelést indíthatsz bármennyi alkalommal, utána pedig bármennyiszer terjesztheted a
szimpátiát is.
» Felkelés: Költs el két támogatót egy tetszőleges, szimpátiajelölőt tartalmazó tisztás
színében. Vegyél le innen minden olyan játéktartozékot, ami nem a tied, majd helyezd oda
a megfelelő színű bázisodat. Ezután tegyél ide annyi harcost, ahány szimpátiajelölőt tartalmazó tisztás van a játéktáblán a felkelés tisztásának színében, beleszámítva ezt a tisztást is.
Végül pedig tedd át a saját készletedből egy harcosodat a frakciótáblád tisztek mezőjére.
Ha bármilyen ok miatt el kell távolítanod egy bázisodat, akkor el kell távolítanod a tisztjeid
felét (felfelé kerekítve), és el kell dobnod az összes olyan színű támogatódat is, akiknek a színe
megegyezik az eltávolításra került bázisod színével - még a madár támogatókat is!

» Szimpátia terjesztése: Helyezz egy szimpátiajelölőt egy
olyan nem szimpatizáns tisztásra, ami szomszédos egy
szimpatizáns tisztással, ha lehetséges. Annyi támogatót kell
elköltened, amennyit a szimpátiasáv teteje éppen mutat. Ha
a kiválasztott tisztáson valamelyik játékosnak 3 vagy több
harcosa van, akkor egy további megegyező színű támogatót
is el kell költened, hogy szimpátiajelölőt tehess oda.
Példa a pirkadatra
A pirkadat kezdetén a Szövetség ideális helyszínnek találja az
egyik szimpatizáns rókatisztást egy felkelés kirobbantásához,
ezért kihasználja az adódó alkalmat, és elkölt hozzá egy rókaés egy madárkártyát a támogatók-paklijából.

támogatók-paklija

Ez a felkelés leszedi a Sasok fészkét és az Őrgrófság két harcosát, emiatt a
Szövetség kap 1 győzelmi pontot a fészek leszedéséért. Ezután erre a tisztásra
teszi a rókabázisát. Mivel a Szövetség összesen 3 szimpátiajelölőt tartalmazó
rókatisztással rendelkezik (ezt is beleértve), ezért 3 harcosát is lehelyezheti
erre a tisztásra, és 1 további harcost tehet a frakciótáblája tisztek mezőjére.

Ezután a Szövetség egy szimpátiajelölőt helyez egy nyúltisztásra. Ez a negyedik lehelyezett jelölő, ezért már két nyúltámogatóba kerülne. Mivel a Sasoknak három harcosa található ott,
ezért a költség három nyúltámogatóra nő. A Szövetség lehelyezi
a szimpátiajelölőt, és 1 győzelmi pontot kap érte (a most
lehelyezett szimpátiajelölő alatt feltüntetett érték).

Nappal
Az alábbi akciókat bármennyiszer végrehajthatod nappal. A pirkadati akciókkal ellentétben
ezekhez a kezedből kell kártyákat elköltened, nem a támogatók-paklijából.
» Gyártás: Gyárts le egy kártyát a szimpátiajelölőidet használva.
» Mozgósítás: Adj hozzá egy kártyát a támogatók-paklijához.
» Kiképzés: Költs el egy kártyát, aminek a színe megegyezik egy meglévő bázisodéval, hogy
egy harcost tehess a készletedből a tisztek mezőre. Ez a harcos most már egy TISZT.
A tisztjeid száma határozza meg, mennyi katonai műveletet hajthatsz végre az este során. Tisztek
nélkül nem mozoghatsz, vagy harcolhatsz a harcosaiddal! Tisztek képzésével lehetőséged nyílik
újabb harcosokat toborozni, illetve szimpátiajelölőket lehelyezni támogatók elköltése nélkül.

Este
Az alábbi katonai akciók közül legfeljebb annyit hajthatsz
végre, ahány tiszttel éppen rendelkezel.
» Mozgás: Hajts végre egy mozgást.
» Harc: Kezdj harcot egy tisztáson.
» Toborzás: Tegyél egy harcost a saját készletedből egy
bázissal rendelkező tisztásra.
» Átszervezés: Vedd le az egyik harcosodat egy nem
szimpatizáns tisztásról, hogy egy szimpátiajelölőt
tehess oda. Megkapod a felfedett győzelmi pontot.
Miután végeztél a katonai műveletekkel, húzz 1 kártyát, majd húzz további 1-1 kártyát a
frakciótáblád bázissorában felfedett minden kártyaszimbólum után. Ezután, ha több mint 5
kártya van a kezedben, válassz ki és dobj el annyit, hogy csak 5 maradjon.
Példa a katonai műveletekre
Az este fázis következik. A szövetségnek három tisztje van, ezért három műveletet hajthat
végre.
Elsőnek a toborzást
választja, amivel
lehelyezi
egy harcosát a
rókabázisa
mellé.

Utána két harcosát a szomszédos egértisztásra mozgatja.
Végezetül pedig átszervezést hajt végre,
vagyis leveszi az egyik harcosát, hogy
egy szimpátiajelölőt tehessen az egértisztásra helyette.

A Kósza
A Kósza a frakciók közti konfliktusokba több oldalról is bele fog avatkozni, egyesekkel szövetséget köt,
másokat ellenégnek fog tekinteni, ahogy a pillanatnyi helyzet éppen megköveteli. Ezen túl küldetéseket is
teljesít majd, amivel a jóhírét terjeszti az erdő lakói közt. Ahogy a többi frakcióhoz való kapcsolatát javítja,
vagy az ellenséges frakciók játéktartozékait szedi le, győzelmi pontokat szerez.
Magányos Vándorként a Kósza nem képes uralni egy tisztást, vagy megakadályozni ebben egy
másik frakciót, de mivel rendkívül fürge, ezért szabadon tud mozogni, attól függetlenül, hogy
éppen ki uralja az adott tisztásokat.
A Kósza csak egyetlen saját játéktartozékkal rendelkezik: a KÓSZA FIGURÁVAL. Ez a figura
ugyanúgy képes mozogni és harcolni, mint egy másik frakció harcosa, viszont nem számít
harcosnak.

Eszközök
Ahhoz, hogy Kószaként könnyedén közlekedhess és cselekedhess, be kell osztanod a hátizsákodban lévő ESZKÖZÖKET, bővítened kell az eszközkészletedet elhagyatott ROMOK
átkutatásával, illetve más frakciók támogatásával. Egy eszköz bármikor lehet SÉRÜLT, vagy
SÉRTETLEN, és egy sértetlen eszköz állhat képpel felfelé, vagy lefelé. KIMERÍTHETSZ egy
sértetlen, képpel felfelé levő tárgyat, hogy végrehajts egy megfelelő akciót.
képpel felfelé

képpel lefelé

Egy eszköz háromféle
állapotban lehet:

SÉRÜLT
a sérült
mezőn

Amíg sértetlenek, a teáskannát, a pénzt és a zsákot a számukra fenntartott 3-3 mezőn tárolod a
frakciótáblád bal oldalán, míg az összes többi eszközödet a frakciótáblád Hátizsák mezőjén
tartod. Figyelj rá, hogy csupán egy adott mennyiségű eszközt tudsz tárolni a hátizsákodban, és
a feleslegben lévő eszközöket el kell dobnod az este során.
Lehetséges surranások

Pirkadat
Fordítsd képpel felfelé 2-2 eszközödet minden saját
mezőjén lévő teáskannád után, majd fordítsd képpel felfelé 3 további eszközödet.
Ezután surranhatsz egyet, amivel egy szomszédos
erdőbe, vagy tisztásra mozoghatsz csizma nélkül.
A Surranás az egyetlen módja annak, hogy
erdőre mozoghass!

Nappal
Különböző akciókat hajthatsz végre az eszközeid kimerítésével, amit a képükkel lefelé való
fordítással jelzel.
» Mozgás: Merítsd ki egy csizmádat, hogy mozoghass egyet.
» Harc: Merítsd ki egy kardodat, hogy harcot kezdj az aktuális tisztásodon.
» Csapás: Merítsd ki egy íjpuskádat, hogy levehess egy harcost a tisztásodról. Ha egy
játékosnak nincs harcosa ott, akkor levehetsz egy épületet, vagy jelölőt is onnan.
» Felfedezés: Merítsd ki egy fáklyádat, hogy elvehess egy rom-eszközt egy rom alól az
aktuális tisztásodon, és kapj 1 győzelmi pontot. Ha már nincs egyetlen rom-eszköz sem az
adott romlapka alatt, akkor vedd le ezt a romlapkát a játéktábláról.
» Támogatás: Merítsd ki bármelyik eszközödet, hogy egy, az aktuális tisztásod színével
megegyező kártyát adhass egy veled azonos tisztáson lévő játékosnak. Ezután vegyél el
egy eszközt azon játékos frakciótáblájának legyártott eszközök mezőjéről, ha tudsz.
» Küldetés teljesítés: Teljesíts egy küldetést, aminek a színe megegyezik a tisztásodéval úgy,
hogy kimeríted a küldetéskártyán feltüntetett 2 eszközödet. Tedd a teljesített küldetést a
legyártott kártyáid mellé. Ezután húzhatsz 2 kártyát a közös pakliból, VAGY kaphatsz 1
győzelmi pontot minden olyan színű már teljesített küldetésed után, amilyet épp
elvégeztél, beleszámítva ezt is. Végezetül csapj fel egy új küldetéskártyát.
» Gyártás: Merítsd ki annyi kalapácsodat, amennyi szimbólum szerepel a kártya gyártási
költségénél. A kalapácsaid színe minden esetben megegyezik a tisztásod színével.
» Javítás: Merítsd ki egy kalapácsodat, hogy megjavítsd az egyik sérült eszközödet, majd
fordítsd azt képpel felfelé.
» Speciális akció: Merítsd ki egy fáklyádat, hogy végrehajthasd a karakterkártyádon
szereplő speciális akciódat.

Este
Ha az erdőben tartózkodsz, javítsd meg az összes sérült eszközödet.
Ezután húzz 1 kártyát, majd húzz további 1-1 kártyát mindegyik saját mezőjén
lévő érmehalom után. Ezután, ha több mint 5 kártya van a kezedben, válassz
ki és dobj el annyit, hogy csak 5 maradjon.
a Kósza húzási bónusza
Végül, ha több eszközöd van a hátizsákodban és a sérült eszközök mezőjén, mint az eszközkorlátod
(plusz további 2 minden saját mezőjén lévő zsák után), akkor addig kell eldobnod eszközöket a
hátizsákodból, amíg el nem éred a limitet. Távolítsd el végleg a játékból az így eldobott
eszközöket (tedd vissza őket a játék dobozába).
A többi frakcióval ellentétben a Kósza nem a frakciótábláján felfedett kártyaszimbólumok után húzhat további
kártyákat, hanem egy adott fajta eszköz után (érmehalom). Ez az eszköz csak akkor ad húzási bónuszt, ha
sértetlen, és képpel felfele van a saját mezőjén.

Eszközök átrendezése
Szabadon átrendezheted a sértetlen, képpel
felfelé néző teáskannákat, érmehalmokat és
zsákokat a hátizsákod és a számára fenntartott
mezőik között. Amikor kimerítesz egyet ezek
közül, azt egyből a hátizsákodba kell tenned.

Kósza frakciótáblája

Amikor egy eszközöd megsérül, tedd át azt a
hátizsákod sérült eszközök mezőjére.
Amikor egy eszközt megjavítasz, tedd vissza
a sérült eszközök mezőről a hátizsák meződre.

Kapcsolatok

minden más eszköz csak a
hátizsákodba kerülhet
ezek az eszközök a számukra
fenntartott mezőkre is kerülhetnek

A kapcsolatok táblázatod azt mutatja meg, hogy mennyire barátságos, vagy ellenséges veled a
többi frakció. A játék kezdetén minden más frakcióval közömbös a kapcsolatod (a kapcsolatok
tábládon a többi játékos kapcsolatjelzője a Közömbös mezőn kezd).
Azzal javíthatod a kapcsolatodat egy frakcióval, ha a támogatás akcióddal kártyákat adsz neki.
Ehhez egy körön belül annyiszor kell a támogatás akciót végrehajtanod vele, amennyit az adott
frakció kapcsolatjelzőjének jelenlegi és következő mezője közötti szám mutat. Miután az egyik
frakcióval sikeresen javítottál a kapcsolatotokon, azonnal megkapod az új mező által jelzett
győzelmi pontot. Miután egy kapcsolatjelző eléri a Szövetséges mezőt, mozgásnál és harcnál
magaddal viheted annak a frakciónak a harcosait is, illetve innentől +2 győzelmi pontot kapsz
támogatásonként. További részleteket A Root törvényében találsz erről (9.2.9 pont).
Ha leszeded egy frakciónak az egyik harcosát, függetlenül attól, hogy éppen milyen szintű volt
vele a kapcsolatod, tedd át kapcsolatjelzőjét az Ellenséges mezőre. Innentől kezdve mindig
kapsz egy győzelmi pontot, amikor a saját körödben harc közben leveszel egy játéktartozékot
attól a frakciótól, azon felül, amit az épületek vagy jelölők levételéért kapsz. Azonban egy
további csizmát kell kimerítened mindig, amikor olyan tisztásra mozogsz, ahol az ellenséges
frakció harcosai jelen vannak. Egy már ellenségessé vált frakcióval nem tudod többet javítani a
kapcsolatodat a játék során, csak ha koalíciót kötsz vele (lásd a következő oldalon).
Példa a támogatásra és a kapcsolatok javítására
A Kósza a Sasokkal való kapcsolatát
szeretné javítani.
A rókatisztáson mindketten jelen
vannak, ezért végrehajthatja a
támogatás akciót a Sasokkal. Minden
végrehajtáshoz ki kell merítenie az
egyik eszközét, és át kell adnia a
Sasoknak egy róka-, vagy madárkártyát. Úgy dönt, hogy
háromszor fogja végrehajtani ezt az akciót.
A Kósza két mezővel lépteti jobbra a Sasok jelzőjét, és ezért
összesen három győzelmi pontot kap.

Harc a Kószával
Mivel neked nincsenek harcosaid, változik néhány
szabály számodra, amit követned kell harc során.
» A Kósza figurája nem számít harcosnak, ezért
nem uralhatsz tisztást, viszont rád sem hatnak
azok a hatások, amik kifejezetten harcosokra
vonatkoznak. Ott tudsz harcot kezdeni, ahol a
figurád éppen áll.
» A dobással szerezhető maximális találataid
száma egyenlő a sértetlen kardjaid számával,
attól függetlenül, hogy ki vannak-e merítve
vagy sem.
» Minden kapott találat után megsérül egy
általad választott eszközöd. Ha már nincs több
sértetlen eszközöd, hagyd figyelmen kívül a
további kapott találatokat.
» Ha nincs sértetlen kardod, akkor védtelen
vagy, és eggyel több találatot kapsz harc során.
Példa a Kószával való harcra
A Kósza az Őrgrófság három harcosával áll együtt egy tisztáson. Két képpel felfelé néző kardja
van a hátizsákjában. Egy hosszú és gyümölcsöző kapcsolat után, amit az Őrgrófsággal tartott
fenn, a Kósza készen áll, hogy elárulja a velük való barátságát.

Az első harc
A Kósza kimerít egy kardot, hogy harcolhasson az Őrgrófsággal. Az Őrgrófság
nem játszik ki rajtaütéskártyát. A Kósza dob a kockákkal: mindkettővel 1-est.
A Kósza bevisz egy találatot, leszedi az Őrgrófság egyik harcosát, ami miatt az
Őrgrófság kapcsolatjelzőjét az Ellenséges mezőre teszi át (ezért a Kósza még
nem kap győzelmi pontot, hiszen a harcos leszedésének következtében, azaz az
után lett csak ellenséges a kapcsolata). Az Őrgrófság is bevisz egy találatot,
ezért a Kósza a kimerült kardját hagyja megsérülni.

A második harc
A Kósza tántoríthatatlan marad, ezért kimeríti a másik kardját is, hogy újra
harcolhasson. Az Őrgrófság most sem játszik ki rajtaütéskártyát. Ezután dob
a Kósza, aminek az eredményei 2 és 0. Egyetlen sértetlen karddal a Kósza
csak egy találatot tud bevinni. Mivel levesz egy harcost egy immár ellenséges
frakciótól, kap egy győzelmi pontot.

A dominanciakártyák
A közös pakliban 4 dominanciakártya van, mindegyik
színből egy-egy. A rajtaütéskártyákhoz hasonlóan ezeket sem
lehet legyártani, de el lehet költeni őket a színükért
akciókhoz.
Amikor eldobtok, vagy elköltötök egy dominanciakártyát,
azt ne tegyétek a dobópakliba! Helyette rakjátok a
játéktábla mellé.
Bármelyik játékos a köre nappal fázisában elveheti bármelyik
dominanciakártyát a játéktábla mellől azzal, hogy elkölt egy
vele megegyező színű kártyát a kezéből.

A győzelmi feltételed megváltoztatása
A nappalod során, ha van legalább 10 győzelmi pontod, kijátszhatsz magad elé a kezedből egy
dominanciakártyát, hogy AKTÍVVÁ TEDD azt. Vedd le a pontjelződet a pontozósávról. A
játék további szakaszában csak úgy tudsz nyerni, ha teljesíted az aktív dominanciakártyádon
szereplő győzelmi feltételt.
Az aktív dominanciakártyád nem számít bele a kézben tartott lapok számába, és ettől kezdve
nem lehet sem eldobni, sem lecserélni.

Koalíció alakítása a Kószaként
A Kósza nem képes tisztásokat uralni, de ő is
kijátszhat maga elé egy dominanciakártyát,
hogy KOALÍCIÓT alakíthasson ki az éppen
legkevesebb győzelmi ponttal rendelkező
játékossal (saját magát nem beleszámítva).
Ha egyenlőség áll fenn a legkevesebb pontú
játékosok között, a Kósza dönti el, melyik
játékossal alakít koalíciót közülük.
Koalíció kötésénél a Kósza leveszi a
pontjelzőjét, és a koalíció másik tagjának
frakciótáblájára teszi át azt. Innentől kezdve,
ha ez a játékos nyer, a Kósza osztozkodik
vele a győzelemben.
A Kósza még ellenséges frakcióval is tud
koalíciót kötni! Ilyenkor a Kószának a partnere kapcsolatjelzőjét a semleges mezőre kell
átmozgatnia.

Forgatókönyvek
A Root társasjátékot rengeteg különböző frakció-kombinációval lehet játszani. Az alábbi lista
nem kizárólagos, egyéb kombinációk is használhatóak, de könnyen kiegyensúlyozatlanok
lehetnek, és ezért inkább csak a már tapasztalt, agresszívabb játékosok számára ajánlottak.
Található lejjebb néhány összeállítás, amit kimondottan új játékosok számára ajánlunk (egy
fáklyával jelöltük meg ezeket), amivel ideális körülmények között tapasztalhatják meg a játékot.
Ha ketten játszotok, ne használjátok a dominanciakártyákat. Két játékosnál érdemes egymás
után két játszmát lejátszani (mindkettő nagyjából 30-45 perces). Az első játék után jegyezzétek
fel a pontjaitokat, és cseréljetek frakciót. A második játék után pedig adjátok össze a most elért
pontszámot az előző játékban elérttel, hogy meghatározzátok a győztest.

Két játékos esetén
Az Őrgrófság és a Sas Rend háborúja egy ideális tanulójáték két játékos
részére. A Sasoknak robbanásszerűen kell terjeszkedniük, hogy sakkban
tarthassák az Őrgrófságot.
A Szövetséggel való játék lehetőséget ad az őt játszó játékosnak, hogy
nehéz helyzetekben tegye próbára a képességeit. A Sasok ellen általában
könnyebben helytáll, de a jól időzített felkelésekkel és gyors mozgósításokkal az Őrgrófsággal szemben is felveheti a versenyt.
Ennél a felállásnál a Sas Rendnek körültekintően kell bővítenie a
rendeleteit, hogy az kitarthasson a Kósza hirtelen támadásai ellen.

Három játékos esetén
Az Őrgrófság és a Sas Rend közti küzdelem fogja nagyrészt
meghatározni ezeknek játékoknak a menetét. A Kószának és a
Szövetségnek ugyanúgy óvatosan kell megválasztania a
szövetségeseit, nehogy egy olyan helyzet alakuljon ki, amit
később ők maguk sem tudnak már kezelni.
Ennél a felállásnál a Kósza egy természetes barátot találhat a
Szövetség személyében. Mindkettőnek figyelnie kell a dominanciakártyákkal való győzelemre, és nem szabad elhanyagolniuk a
katonai erejük növelését sem.

Négy játékos esetén
Látván ezt a sok betolakodót a játéktáblán, az
Őrgrófságnak nem szabad elhanyagolnia a rendfenntartást az egész erdőben, hogy további győzelmi pontokat
szerezhessen. Ha elveszti az Erdőség feletti uralmat, nem
fogja tudni egykönnyen visszaszerezni azt.

A téli játéktábla
Az őszi térképet tartalmazó játéktábla hátoldalán a téli térkép található. A frakciók bármilyen
kombinációjában játszhattok ezen a térképen is, de elsősorban tapasztalt játékosok számára
ajánljuk.

Előkészületek
Mielőtt elkezdenétek a játékot a játéktábla téli oldalán, vegyétek elő a 12 színjelző lapkát,
fordítsátok képpel lefelé és keverjétek meg őket. Ezután tegyetek minden tisztás mellé egy-egy
lapkát, végül fordítsátok fel őket. Ezek után folytassátok az előkészületeket a megszokottak
szerint. Figyeljetek a romok eltérő elhelyezkedésére, amit az alábbi ábra is mutat.
keverd össze véletlenszerűen ezeket a jelzőket képpel
lefelé, majd tegyél egyet-egyet minden tisztásra

A háborgó folyó
A téli térképen a folyó ugyanúgy elválasztja az erdőket egymástól, mint az ösvények.

Figyelmeztetés
A téli térképen a tisztások színének véletlenszerűsége miatt
a frakciók új nehézségekkel nézhetnek szembe. Vegyétek
figyelembe a térkép földrajzát, amikor frakciót választotok, mivel minden lehetséges elrendezésnél más és más
frakciók juthatnak előnyhöz, vagy hátrányhoz.

A Leader Games megjegyzése:
Néha történhet hiba a gyártás során.
Ha úgy véled, hogy a játékod egy
része hiányzik, vagy sérült, lépj
velünk kapcsolatban a honlapunkon:
www.ledergames.com
vagy e-mailben:
support@ledergames.com
és szívesen segítünk neked a hiányzó
darabok pótlásában, vagy cseréjében.

Játékelemek áttekintése

Harcosok, amik mozoghatnak a játéktáblán
és harcolhatnak más játékosok
játéktartozékaival. Számítanak a tisztás
fölötti uralomnál.

Jelölők, amiket tisztásokra lehet helyezni, de
nem foglalnak el építési helyet. Nem
számítanak a tisztás fölötti uralomnál.

Épületek, amelyek kezdetben a
frakciótáblákon vannak, vagy a tisztások
szabad építési helyeire lehet őket helyezni.
Számítanak a tisztás fölötti uralomnál.

Jelzők, amikkel olyan dolgokat tartunk
számon, mint a győzelmi pontok vagy a
Kósza többi frakcióhoz fűződő
kapcsolatának állapota.

Romok, amelyek építési helyeket foglalnak
el a tisztásokon. A Kósza ezeket felfedezheti,
hogy eszközöket találjon, illetve
felszabaduljon a rom helye.

Eszközök, amiket a Kószának ki kell
merítenie, hogy akciókat hajthasson végre.
Mindegyik frakció tud eszközöket gyártani.
Gyártóelemek

A Kósza bábuja, ami mozoghat a
játéktáblán és harcolhat más játékosok
játéktartozékaival. Nem számít harcosnak,
és nem számít a tisztás fölötti uralomnál.

Az Őrgrófság
műhelyeket
használ.

A Szövetség
szimpátiajelölőket használ.

A Sas Rend
fészkeket
használ.

A Kósza
kalapácsokat
használ.

TOVÁBBI KÉRDÉSEID VANNAK?
OLVASD EL A ROOT TÖRVÉNYÉT!

