
Tartozékok
 1 játéktábla 

 36  varázslatkártya 

112 őselemkártya (28-28 víz, tűz, föld, levegő)   

 6 üstlap   

 20  őselemjelző  

 52  összetevőjelző (fakorongok 10 színben)  
 7-7 vörös, kék, zöld, fehér    
 4-4 sárga, lila, szürke, narancssárga, rózsaszín, barna   

    1 húzózsák 

 60  energiakocka (fából)  

 1 speciális hatoldalú dobókocka (3, 4, 4, 5, 5, 6)  

 1 varázslójelző (fából)  

 1 lójelző (fából)  

 2 segédlet  

 1 szabályfüzet

Elökészületek
· A játéktáblát rakjátok ki az asztal közepére, és dobókockát pedig  

rakjátok a játéktábla sarkába, ahol a számok vannak 1-től 6-ig. 

· Mind vegyetek el magatoknak egy üstöt és 10 energiakockát. A  
többi üstöt és energiakockát rakjátok vissza a dobozba.

· Az őselemkártyákat fajta szerint válogassátok szét, és külön-külön  
húzópaklikba rakjátok le azokat a játéktábla mellé. Végül mind
vegyetek el magatoknak egyet-egyet minden fajtából.

 

föld                      levegő                  tűz                      víz

· Az összetevőjelzőket rakjátok a zsákba, és a zsákot jól rázzátok   
össze. Utána húzzatok összetevőket a zsákból, hármat-hármat
rakva a négy városhexára, kettőt-kettőt az összes többi hexára
(l. lentebb a képet). Utána a már üres zsákot rakjátok vissza a
dobozba.

 · Az őselemjelzőket képpel lefelé keverjétek meg, majd véletlensze- 
rűen rakjatok egyet-egyet képpel felfelé az összes síkság-, erdő-,
hegy-, sivatag- és tengerhexára. A városhexákra ne rakjatok őselem-
jelzőket. (Az őselemjelzők miatt minden játék egy kicsit más lesz.)

 · Véletlen segítségével döntsétek el, ki lesz a kezdőjátékos. A kezdő- 
játékos vegye maga elé a varázslójelzőt, a lójelzőt pedig rakja le az
egyik városi hexára.

 

Varázslók járják a négy őselem világát, hogy befejezhessék saját varázsfőzetüket - az életelixírt. Bizonyítsd be, hogy te 
   vagy a legnagyobb alkimista: varázslataiddal igázd le az őselemeket, és elsőként te gyűjtsd össze a varázsfőzethet
                                                                      szükséges összetevőket!

  

Így néz ki a játéktábla az
előkészületek végén. Oldalt
látható kinagyítva egy ten-
gerhexa, az ősetelemjelzővel
és a két összetevőjelzővel.

 
 

 
 



  · Keverjétek meg a varázslatkártyákat, osszatok mindenkinek ket-  
 tőt, a többit pedig képpel lefelé rakjátok le a doboz mellé. Min-
denki megteheti, hogy két varázslatkártyájából egyet vagy 
mindkettőt eldobja, és helyettük újat húz - de azokat már meg
kell tartania. Amikor akár most, akár a játék közben eldobtok
egy varázslatkártyát, azt képpel lefelé csúsztassátok be a varázs-
latpakli alá.

  

 

 · Titokban (például egyik kezetekkel eltakarva) rakjatok egy vagy  
 több energiakockát mindkét varázslatkártyátokra. Miután ezzel
megvagytok, fedjétek fel varázslatkártyáitokat. A fel nem rakott
energiakockáitokkal utóbb majd újabb varázslatokat szereztek 
és töltötök fel. Fontos: Varázslatkártyáitokat mindig képpel fel-
felé kell magatok előtt tartanotok.

 
 

    A játék menete
A játék fordulókból áll, és minden fordulót az alábbi négy fázis
alkot:

   
  

1. Varázslatfázis: Új varázslatkártyákra licitáltok, amelyek azután   
a következő fordulókban új hatalmakkal, képességekkel ruház-
nak fel titeket.

 

2. Őselemfázis: A varázslataitokból őselemekhez juthattok.
  

 

3. Összetevőfázis: Az aktuális kezdőjátékos dob a kockával, hogy  
hány hexát kereshettek fel az ottani összetevőkért. A kockát 
rakjátok a játéktábla sarkában a megfelelő mezőre (3, 4, 5 vagy
6), és minden meglátogatott hexa után lépjetek vissza vele egy
mezőt.

   

4. Energiafázis: Minden varázslatkártyátokról levesztek, a kár- 
tya költése szerint, egy vagy két energiakockát, majd eldobjá-
tok azokat a lapokat, amelyeken már nincsenek energiakockák.

 

Varázslatfázis
Annyi varázslatkártyát kell aukcióra bocsátanotok, ahányan vagy-
tok, az alábbi szabályok szerint:

    
 

· A kezdőjátékos felcsapja a varázslatpakli legfelső lapját. Ezután  
vagy passzol, vagy licitál a kártyára energiakockákkal. Legfel-
jebb annyi energiakockát ajánlhat fel, amennyivel szabadon
rendelkezik (azaz nincsenek már varázslatkártyán).
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  · Az aukció az óramutató járása szerint halad, és mindenkinek csak   
egy esélye van arra, hogy passzoljon vagy emelje a tétet. A kezdő-
játékos jobbján ülő játékosé az utolsó licitlehetőség.

  

  · Miután mind vagy passzoltatok, vagy licitáltatok, akié a legmaga- 
sabb licit, az elveszi a kártyát, lerakja maga elé, és rárak annyi ener-
giakockát, amennyivel licitált. Ezenfelül a varázslatjelzőt is meg-
kapja, vagyis ő lesz a kezdőjátékos. Bárhány varázslatkártyátok
lehet a játék során - amennyiben jut azokra energiakockátok.

 

  · Ha a lapra senki se licitál, a kártyát dobjátok el, és ehelyett nem   
csaptok fel másikat (azaz ez is egy szabályok aukciónak számít).

  · A következő aukciót a kezdőjátékos indítja, felcsapva egy új va-  
rázslatkártyát. Összesen annyi kártyát bocsátotok aukcióra, 
ahányan vagytok, és ezután ez a fázis véget is ér.

 

A varázslatkártyák 
 Minden varázslatkártyának van színe, szimbólumai, valamint 
szövege; ezek szabják meg, mire képes a lap. A varázslatok képessé-
gei még a játékszabályokat is felülbírálhatják!

 

  · Ősemelemek: A kártya bal felső sarkában látható egy vagy több  
szimbólum azt mutatja meg, hogy milyen és hány őselemet ter-
mel a lap a 2. fázisban (l. később). Minden ilyen szimbólum 
után egy lapot húztok a megfelelő őselem paklijából. Dzsóker-
szimbókum esetén szabadon eldöntitek, hogy melyik pakliból
húztok őselemkártyát.

 

  · Energiaköltség: A lap jobb felső sarkában látható, hogy  
 hány energiába kerül fordulónként a varázslat megtar-
tása. A 4. fázisban (l. később) ennyi energiakockát kell
levenni a kártyáról.

 

  a termelt őselem 

a kártya
neve

  a lap
színe

a varázs-
lat hatása

  energiaköltség 



  · Szöveg: Sok varázslatnak van játékot befolyásoló hatása, képes-   
  sége, és ennek a szövegét a kép alatt, a kártya alsó részén olvas-
hatjátok. 

 

  · Szín: A varázslatkártya színe azt mutatja meg, hogy a varázslat   
melyik fázisban hat. 

Zöld: Őselemfázis.
Kék: Összetevőfázis.
Sárga: Energiafázis.
Vörös: Őselem-, összetevő- és energiafázis.

 
 

 
  

Öselemfázis
A legtöbb varázslat őselemi energiát termel, amely révén azután a
a következő fázisban összetevőket szerezhettek. Kezdve a kezdőjá-
tékossal és az óramutató járása szerint sorban haladva mind be-
gyűjtitek a varázslataitok termelte őselemeket. Ha egy varázslat
egy vagy több olyan őselemet termel, amelynek már kifogyott a
kártyája, bármelyik másik pakliból húzhattok. Azt mindig lát-
játok, hogy ki hány és milyen őselemkártyát húz.

  

Összetevöfázis
A kezdőjátékos dob a kockával, hogy megtudjátok, hány hexát
kerestek fel ebben a fordulóban összetevőkért. A kockát utána
rakjátok le a tábla sarkába, az eredménynek megfelelő mezőre
(3, 4, 5, 6), és minden meglátogatott hexa után egy mezővel

 

léptessétek visszafelé. Minden felkeresett hexában aukciókkal küzdötök 
meg az összetevőkért, méghozzá a rendelkezésetekre álló őselemekkel 
licitálva.

 
 

Az első forduló első felkeresett hexája mindenképp az a városi hexa lesz, 
amelyet még az előkészületek során kijelöltetek. A későbbi fordulókban 
az első felkeresett hexát az aktuális kezdőjátékos jelöli ki a ló mozgatásá-
val. Aki azután megnyeri az első felkeresett hexa aukcióját, az begyűjt 
egy ottani összetevőt, megkapja a varázslójelzőt (azaz ő lesz a kezdőjá-
tékos), és a ló mozgatásával kijelöli a következőleg felkeresendő hexát.

 

 

Az aukciók
Minden aukció során azon hexa egy összetevőjéért harcoltok, ahol
a ló van. Az aukciókra az alábbi szabályok vonatkoznak:

    

  · Ha városhexán vagytok, az összes őselemkártyátokkal licitálhattok.  
Ha nem városhexán vagytok, az ottani őselemjelző szabja meg, 
hogy melyik az az őselem, amelynek kártyáival licitálhattok; hacsak
nincs olyan varázslatotok, amely felmentést ad ez alól, a többi őse-
lemfajta kártyái itt nem használhatók.

 

 

  · Az aukciót a kezdőjátékos indítja: vagy licitál (a licitnek nagyobbnak  
kell lennie 0-nál), vagy passzol.

  · Utána az aukció az óramutató járása szerint halad, sorra mind vagy 
emelitek a tétet, vagy passzoltok.

  · Aki passzol, az végleg kiszáll az adott aukcióból. Szemben a varázslat-  
fázis aukcióival, az összetevőfázis aukciói több körön át tarthatnak, 
így többször is sorra kerülhettek.

  · Ha már egyvalaki híján mind passzoltatok, az aukció győztese eldob 
a kezéből annyi őselemkártyát, amennyi a licitje volt; városhexán 
bármilyen őselemkártyákat eldobhat, a többi hexán csak az ottani
őselemjelzőnek megfelelő fajtából. Ezután a játékos választ egyet a
hexán lévő összetevők közül, és azt üstlapjára rakja.

Ha nincs annyi és olyan őselemkártyája, amennyi a licitje volt, nem
kapja meg az összetevőt, viszont a kezéből el kell dobnia az összes
őselemkártyát. Ezután az itteni aukciót meg kell ismételnetek (me-
gint az aktuális kezdőjátékos indítja)
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· Az aukció győztese megkapja a varázslójelzőt, és utána átmoz-  
gatja a lovat egy másik hexára.

· Ha már felkerestetek annyi hexát, amennyi a fázis elejei dobás 
eredménye volt, az összetevőfázis befejeződik.

· Fontos: Amennyiben egy aukció során mind passzoltok, az    
összetevőfázis azonnal véget ér.

A ló mozgatása 
A kezdőjátékos az alábbi szabályok betartásával kell mozgatnia a
lovat:

  

· Miután elvett egy összetevőt, a játékos a lovat átrakja egy olyan  
szomszédos hexára, ahol van legalább egy összetevő.  

· Ha már nincs olyan szomszédos hexa, amelyiken lenne összete-  
vő, a játékos a lóval egy egyenest követve áthaladhat egy vagy
több üres hexán, amíg el nem ér egy hexát, ahol van legalább
egy összetevő. (Nem kötelező a legközelebbi összetevős hexát
választania, bármerre mehet, de csak egy egyenes vonalat kö-
vetve.)

 

· Ha nincs már olyan, egy egyenest követve elérhető hexa, ahol lenne 
legalább egy összetevő, a játékos egyszerűen átrakja a lovat egy tet-
szőleges olyan hexára, ahol van legalább egy összetevő.

· A ló átrakható olyan hexára, amelyet már ugyanezen fázis során  
egyszer már meglátogattatok (ha van még ott összetevő).

     Energiafázis
Először a kezdőjátékos, majd sorban az óramutató járása szerint a töb-
biek végrehajtják sárga varázslataikat (de el is passzolhatjátok a hasz-
nálatukat).

  
 

Ezután minden varázslatotokról le kell vennetek annyi energiakockát,
amennyi az adott varázslat költsége (ez a lap jobb felső sarkában lát-
ható). A varázslatokról levett energiakockákat saját energiakészlettekbe
rakjátok vissza (így azokkal a következő fordulóban licitálhattok, stb.).

 

Végül az összes olyan varázslatotkártyátokat, amelyen már nincs egy 
energiakocka sem, el kell dobnotok (képpel lefelé a varázslatpakli aljára).

 
 

A játék vége
A játék azonnal véget ér akkor, amikor valamelyikőtöknek elegendő
összetevője van üstlapján ahhoz, hogy elkészítse a varázsfőzetet, magát
az életelixírt! Az, hogy ehhez pontosan milyen és hány összetevő szük-
séges, attól függ, hogy hányan játszotok.
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Információk a kiadó további remek játékairól:     

www. eagle-gryphon.com
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győzelmi feltétel 
7 különböző színű összetevő vagy 8 bármilyen
színű összetevő

 

6 különböző színű összetevő vagy 7 bármilyen
színű összetevő

 

5 különböző színű összetevő vagy 6 bármilyen
színű összetevő

  


