ERŐSÍTÉS: FÉLELEM
A trón birtoklásáért folyó küzdelem előcsalogatta az eddig bujkáló sötét teremtményeket az Árnyvilágból. Vámpírok,
Zombik, Vérfarkasok és Árnyak rajzottak elő vérre és áldozatra éhesen. Mostantól kezdve már nem válogathatjuk meg
a szövetségeseinket, ha meg szeretnénk kaparintani a trónt. Megfontolt döntést kell hoznod a saját jövőd érdekében!
Megjegyzés: Ez egy kiegészítő, a játékhoz szükséged lesz a CLAIM vagy a CLAIM2 játékok valamelyikére.

JÁtÉKELEMEK
58 kártya:
10
Vámpír
10
Zombi
10
Vérfarkas
2
Holdkártya
20
Árny
6
Hős
2 áttekintő kártya

0-9-ig számozva
0-9-ig számozva
0-9-ig számozva
0-19-ig számozva

ELŐKÉSZÜLETEK : frakció szabályok
Bármely normál 10 kártyalapos frakciót kicserélhetünk a Vérfarkasokra. Amikor ezeket a kártyákat használjuk, vegyük
elő a Holdkártyákat is. Helyezzük a két kártyát egymás tetejére egy külön kupacba úgy, hogy kezdetben az legyen fölül,
amelyiken nem látható a Hold.
Az Árnyakra is kicserélhetjük bármelyik normál 10 kártyalapos frakciót, de csak 10 kártyát használjunk a pakliban található
20 helyett. Amikor előkészítjük a játékpaklit, külön keverjük meg az Árnyakat, majd távolítsunk el a játékból
véletlenszerűen 10 Árnykártyát és ezután megnézés nélkül helyezzük őket vissza a dobozba. Ezután keverjük bele a
maradék 10 lapot az előkészített frakciókártyák közé, így nem fogjuk tudni, hogy mely értékek maradtak játékban.
A Vámpírokat és a Zombikat is belehelyezhetjük a pakliba, viszont ezek helyett is vegyünk ki másik 10 lapos frakciókat a
játékból.
hősök :
A Hősöket hozzáadhatjuk a Hőspakli kártyáihoz, amelyeket a Claim Erősítés: Zsoldosokban találunk.
A játék kezdetén keverjük meg a Hőskártyákat, és osszunk le belőlük 5 lapot az asztal közepére képpel lefelé fordítva.
Ezután keverjük meg alaposan az előkészített frakciókártyákat és a legfelső 5 lapot távolítsuk el a játékból. Adjuk hozzá a
már előzőleg leosztott 5 Hős kártyalapot, és most keverjük meg alaposan az egész kártyacsomagot.
A játék folyamán ezt a frakciópaklit fogjuk használni. Tegyük a paklit az asztal közepére és osszunk mindkét játékosnak
13-13 kártyát. A kártyáit minden játékos a kezébe veszi és nem mutatja meg játékostársának.
Most a szokásos frakciókártyákon kívül van néhány Hőskártyánk is a pakliban. A játék folyamán úgy játsszuk ki őket,
mintha normál kártyák lennének, bár mindegyik kártya rendelkezni fog valamilyen különleges képességgel.
Amikor kijátszásra kerülnek, a következő szabályok vonatkoznak ezekre a lapokra:
• Ha a Hőskártyát elsőként játsszuk ki, ellenfelünk bármilyen frakciójú kártyát tehet az ütésbe. A frakciókövetés szabálya
nem érvényesül, mivel nincs követhető frakció az ütésben. A kártyák értéke (és néhány speciális tulajdonság) fogja
meghatározni a kör nyertesét.
• Ha a Hőskártyát másodikként játsszuk ki, akkor úgy tekintünk rá, mint egy másik frakcióra, vagyis az elsőként kijátszott
kártya továbbra is előnyt fog élvezni.
Amikor a második szakaszban begyűjtünk egy Hőst, nem tekintjük egy konkrét frakciónak, és a játék végi pontozásnál is
figyelmen kívül hagyjuk, hacsak a szabály másként nem rendelkezik. A Hőskártyák ellentmondásos helyzetekben mindig
erősebbnek számítanak bármely frakció vagy Helyszín képességénél, viszont a Varázstárgyak mindegyiküknél erősebbek
lesznek, ha egyszerre kerülnek kijátszásra.

ÁttEKINtÉS
A játék két különálló szakaszból áll. Az első szakaszban mindkét játékos kap egy leosztásnyi (13-13 db) kártyát, melyekkel
követőket fognak toborozni. A második szakasz folyamán az első szakaszban megszerzett követőket fogják egymással
szembeállítani és befolyásolni a birodalom öt frakcióját. A játék végén az a játékos nyeri el egy frakció szavazatát, aki az
adott frakció követőinek többségét megszerezte. A játék győztese az lesz, aki legalább három frakció szavazatát elnyerte.

ElSŐ SZAKASZ: KÖVEtŐK TOBOrZÁSA
Ez a szakasz tizenhárom körből (ütésből) áll, melyekben mindkét játékos egy-egy kártyát fog kijátszani a kezéből.
Minden körben az a játékos játssza ki az első kártyát, aki az előző ütést megnyerte. Az első körben a fiatalabbik játékos
kezd. Minden kör az alábbi három lépésből fog állni:

Egy kártya felfedése

Fordítsuk fel az asztal közepén lévő pakli legfelső lapját és helyezzük a két játékos közé. A játékosok ezért a kártyáért
fognak versenyezni.

Kártyák kijátszása

1. A kezdőjátékos kijátszik egy kártyát a kezéből.
Megjegyzés: Bármelyik frakció kártyáját kijátszhatja, nem kell olyan frakcióhoz tartozónak lennie, amilyen kártyáért
a harc folyik.
2. Ezt követően a másik játékos is kijátszik egy kártyát a kezéből.
Fontos: Ha lehetséges, a másik játékosnak kötelező ugyanolyan frakciójú kártyát kijátszania. Ez azt jelenti, hogy ha
van olyan frakciójú kártya a kezében, amilyen az imént kijátszott kártya, akkor azt kell kijátszania. Más szóval egy
játékos csak akkor játszhat ki más frakcióhoz tartozó kártyát, ha a kezében nincs olyan kártya, mint amilyet az első
játékos kijátszott.

Kártyák begyűjtése

1. Az a játékos nyeri meg a középre helyezett kártyát, aki az első játékos által kijátszott frakcióból a magasabb kártyát
játszotta ki (0 a legalacsonyabb, 9 a legmagasabb érték). Döntetlen esetén a kezdőjátékos nyeri el az ütést.
Megjegyzés: Ha a második játékos más frakciójú kártyát játszott ki, az első játékos automatikusan megnyeri a kört.
2. A nyertes a megszerzett kártyát képpel lefelé fordítva a saját követőinek paklijára helyezi (kivéve: Zombik). A vesztes
húz egy kártyát a középen lévő pakliból és képpel lefelé ő is a követőinek paklijára helyezi. Ez a játékos megnézheti a
kártyát, de játékostársának nem mutathatja meg.
Megjegyzés: A második szakaszban a követőpakli kártyái lesznek a játékosok kézben lévő kártyái.
3. Dobjuk el a (megmaradt) kijátszott kártyákat a dobópaklira, ezek a kártyák már nem vesznek részt a játékban.
Fontos: A képpel felfelé fordított pontozópaklit és a képpel lefelé fordított követőpaklit tartsuk egymástól elkülönítve.
Ezt addig folytassuk, amíg a húzópakli elfogy és a két játékos kezéből elfogytak a kártyák.
Ezután kezdődik a második szakasz.

MÁSODIK SZAKASZ: tÁMOGAtÓK GYŰJtÉSE
Mindkét játékos kezébe veszi az első szakaszban szerzett 13 követőkártyát. A játékosok most újabb 13 kört fognak játszani.
Ezúttal azonban ahelyett, hogy egy bizonyos kártyáért küzdenének, a körönként kijátszott kártyákért fognak harcolni.
Minden kör az alábbi két lépésből fog állni:

Kártyák kijátszása

1. A kezdőjátékos kijátszik egy választása szerinti kártyát a kezéből.
2. Ezt követően a másik játékos is kijátszik egy választása szerinti kártyát a kezéből.
Fontos: A frakciókövetés szabálya továbbra is érvényben van!

Kártyák begyűjtése

1. Az első szakaszhoz hasonlóan határozzátok meg a nyertest.
2. A kör nyertese mindkét kijátszott kártyát a saját pontozópaklijára helyezi képpel felfelé, kivéve, ha egy frakció
képessége (Vámpírok) életbe lép.
Ha mindkét játékos kijátszotta az összes kártyáját, pontozzuk a frakciókat.

JÁtÉK VÉGE ÉS PONTOZÁS
A játékosok megszámolják, hogy a pontozópaklijukban hány kártyájuk van az
egyes frakciókból. Akinek egy frakcióból a legtöbb kártyája van, elnyeri a
frakció szavazatát. Döntetlen esetén az nyeri el a szavazatot, akinél az adott
frakció legmagasabb értékű kártyája van. Ha még mindig döntetlen az állás,
akkor az nyer, akinek a második legmagasabb értékű kártyája van az adott frakcióból,
és így tovább. A játék győztese az lesz, aki a legtöbb frakció szavazatát elnyerte. Ha
ebben az esetben lesz döntetlen az állás, akkor a játékosok megszámolják, hogy a rájuk
szavazó frakciókból hány kártyájuk van összesen, és akinek a legtöbb kártyája van, az a nyertes.

frakciók különleges képességei
Minden frakciónak van egy különleges képessége, mely hatással lesz a játékra. Ezek a következők:
vÁMPÍROK
Ha a második szakaszban begyűjtünk egy Vámpírt a pontozópaklinkba, elhelyezhetjük a kártyáját képpel felfelé, magunk elé is. Amikor a későbbiekben elnyerünk egy másik frakcióhoz tartozó kártyát, akkor dönthetünk
úgy, hogy betesszük ezt a kártyalapot a Vámpírkártyánk alá. Ezek az áldozatul esett kártyák ezután már nem
számítanak bele a saját frakciójukba, helyette a Vámpír győzelmi pontjait növelik.
A Vámpírok frakcióját az nyeri meg, akinek a Vámpírkártya és az alatta lévő lapok együttes értéke a legmagasabb. A többi, pontozópaklira került Vámpírkártyát nem vesszük figyelembe, viszont a játék során bármikor
kicserélhetjük a vérszívó Vámpírkártyát egy másikra, de ilyenkor el kell dobnunk az előző Vámpír alá helyezett,
korábban már megszerzett kártyákat a dobópaklira.
zombik
Ha az első szakaszban egy Zombi kijátszásával nyerünk el egy ütést, tartsuk meg a vesztes kártyát, és helyezzük
le magunk elé, a pontozópaklinkra.
vérfarkasok
Két típusú Holdkártyát találunk a játékban, az egyiken telihold van, a másikon pedig nem látható a Hold.
A játék kezdetén a Hold nélküli kártya van felül, alatta pedig a Telihold kártyája. Amikor egy játékos a Vérfarkassal
nyer meg egy ütést, akkor cseréljük meg a Holdkártyákat.
Amikor a kártyán nincs Hold, akkor az alacsonyabb értékű Vérfarkas fogja nyerni az ütést. Ha telihold van, akkor
a rendes szabályok szerint játszunk, vagyis a magasabb értékű kártya nyer.
ÁRNYAK
A játék megkezdése előtt keverjük meg a 20 Árnykártyát, majd véletlenszerűen, megnézés nélkül távolítsunk el
belőlük 10 kártyát. Ezután keverjük bele a megmaradt 10 kártyát a már előkészített frakciókártyák közé, így nem
fogjuk tudni, hogy mely értékek maradtak játékban.

hősök
Lidérckirály
Azoknak a kártyáknak a pontértékéből, melyeket a Lidérckirály után játszottunk ki, vonjunk le 3 pontot a következő körben.
csontváz
Ha a Csontváz kártyával megnyerjük az ütést, egy véletlenszerűen kiválasztott kártyát visszavehetünk a kezünkbe a dobópakliból.
boszorkánymester
Ha páratlan értékkel rendelkező kártya után játsszuk ki a Boszorkánymester kártyát, megnyerjük az ütést.
Cthulhu
Ha Cthulhu kijátszásra kerül az első szakaszban, akkor távolítsunk el véletlenszerűen 2 kártyát az asztal közepén
lévő pakliból. Ha Cthulhu a második szakaszban kerül kijátszásra, akkor mindkét játékos dobjon el 1-1,
választása szerinti kártyát a kezéből.
múmia
Ha a Múmia kártyát 7-es vagy annál magasabb pontértékű kártya után játsszuk ki, megnyerjük az ütést.
zselékocka
Ha a Zselékockát a második játékos játszotta ki, tegyük az elsőként hívott kártyát a kocka alá. A következő ütés
győztese kapja meg a kockát és a foglyul ejtett kártyát is.

megjelent a Claim Fagy és a Claim tűz is!
Megjegyzés: Ezek a paklik kiegészítők, használatukhoz szükséged lesz
a CLAIM vagy a CLAIM2 játékok valamelyikére!
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