
JÁTÉKSZABÁLY

HALABAN, ZATZ ÉS SÉAGHDHA JÁTÉKA

EMELKEDJ FEL EGY ISTENI HÚZÁSSAL!
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Szellemi vezetőként a többiekkel versengve kell elérned, hogy te legyél az istenek Kiválasztottja. 
A következő tizenkét napon - fordulóban - áldozatok bemutatásával nyerheted el

az istenek kegyét. A tizenkét nap alatt a legtöbb pontot összegyűjtő játékos lesz a Kiválasztott,
a játék győztese.

A játékról

AZ ALAPJÁTÉK TARTALMA

5 Isten lapka
3 Templom

(6-6 elemből összeállítva)
12 Felajánláskártya

+ 1 pontozási segédlet 
(piros)

12 Felajánláskártya
+1 pontozási segédlet 

(szürke)

12 Felajánláskártya
+1 pontozási segédlet 

(barna)

12 Felajánláskártya
+1 pontozási segédlet 

(zöld)

12 Felajánláskártya
+1 pontozási segédlet

(lila)

6 Zeusz kegye, sárga jelölő
7 Athéné kegye, piros jelölő

8 Poszeidón kegye, kék jelölő
9 Artemisz kegye, fehér jelölő
10 Apollón kegye, zöld jelölő
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Tedd a három Templomot a játéktér 
közepére! Megjegyzés: A 3 fős játéknál 
csak két Templomra van szükség.

Minden játékos vegye magához a
12 választott Felajánláskártyát, és a 
pontozási segédletet!

Rakd a vászonzsákba a 40 Isteni kegy 
jelölőt! Megjegyzés: A 3 fős játéknál ne 
használd a 6 Zeusz jelölőt (a sárgákat), 
és vegyél ki egyet-egyet a többi színből, 
így összesen 30 jelölő lesz a zsákban!

Tedd ki az Isten lapkákat a játéktérre, 
mindenki számára jól látható helyre! 
Megjegyzés: Ne használd a Zeusz lapkát 
a 3 fős játék során!

Ha ez az első játékod, javasoljuk, hogy 
ne használd a következő elemeket (9-10. 
oldalon, Variánsok):

Hádész Temploma,

2 Isten haragja jelölő,

5 különleges szabályú jelölő.

A legfiatalabb hős vegye magához a jelölős 
zsákot! Ő lesz az első forduló kezdőjátékosa.

Gyűjtsd össze a legtöbb pontot az Isteni kegy 
jelölők által, hogy te lehess a Kiválasztott!

A játék tizenkét fordulóból áll, mindegyik alatt 
a következő fázisok követik egymást:

1. HÚZZ ISTENI KEGY JELÖLŐKET:
Első játékosként húzz ki 4 jelölőt a vászon-
zsákból (3 fős játék esetén 3-at)! Majd tedd 
ezeket a jelölőket külön-külön valamelyik 
Templom tetejére, a megmaradt jelölőt pedig 
tedd vissza a zsákba!

2. JÁTSSZ KI FELAJÁNLÁSKÁRTYÁT:
A kezdőjátékossal kezdve, az óramutató járását 
követve, egymás után játsszatok ki egy-egy 

ELŐKÉSZÜLETEK

A JÁTÉK CÉLJA

SZABÁLYOK
Fontos! 

A kétfős játékra külön szabályok 
vonatkoznak. Ezeket a 7. oldalon

találod meg.
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Felajánláskártyát képpel lefelé valamelyik 
Templom mellé! Ha ott már van egy másik, akkor 
a tetejére tedd a kártyát!

3. CSERÉLJ ÉS MOZGASS:
Miután minden játékos kijátszotta a 
Felajánláskártyáját, mindenki lehetőséget 
kap EGY VÁLTOZTATÁSRA. A kezdőjátékossal 
kezdve az óramutató járásának megfelelően 
egymást követve:

a) LECSERÉLHETED egy kijátszott 
kártyádat a kezedből egy másikra,

     VAGY

b) ÁTMOZGATHATOD egy kijátszott kártyád 
egy MÁSIK Templomhoz.

Ha bármilyen változás történt, a kártyát a 
többi, már eleve ott lévő kártya tetejére kell 
tenni.
Megjegyzés: Nem kötelez téged semmi erre a 
változtatásra. Passzolhatsz is, ha a kártyát is 
és a helyzetét is megfelelőnek találod.

4. VEDD EL AZ ISTENI KEGY JELÖLŐT:
Fordíts minden kártyát képpel felfelé! Három 
végkifejlet lehet a különböző Templomoknál:

a) Ha csak te játszottál ki egy Templomhoz 
Felajánláskártyát, akkor vedd el a 
ráhelyezett Isteni kegy jelölőt!

b) Ha többen is játszottatok ki 
Felajánláskártyát egy Templomhoz, akkor 
a legnagyobb értékű Felajánláskártyát 
kijátszó játékos viszi a jelölőt.
Megjegyzés: Döntetlen esetén az viszi a 
jelölőt, aki előbb játszott ki oda kártyát 
- tehát, akinek a pakli aljához közelebb 
van a lapja.

c) Ha nem játszottatok ki Felajánláskártyát 
valamelyik Templomhoz, a rárakott Isteni 
kegy jelölő kikerül a játékból.

Megjegyzés: Az Isteni kegy jelölőket magad 
előtt, mindenki számára jól látható helyen 
gyűjtsd!

5. VEDD VISSZA A FELAJÁNLÁSKÁRTYÁD:
Ha a kijátszott Felajánláskártyáddal nem 
sikerült elnyerned egy Isteni kegy jelölőt, akkor 
visszaveheted azt a kezedbe. Ekkor a visszavétel 
után el KELL dobnod a kezedből képpel lefelé 
egy kártyát, amely akár az a kártya is lehet, 
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amit az előbb vettél vissza (lásd 7. Kör vége).

6. ALACSONY ÉRTÉKŰ FELAJÁNLÁSKÁRTYÁK:
Ha alacsony értékű (1-5) Felajánláskártyával 
nyerted el az istenek kegyét, akkor azt a 
lapot rakd be a pontozási segédleted alá 
képpel lefelé! A játék végén ezek a kártyák 
bónuszpontot érhetnek (lásd Bónuszpontok).

7. KÖR VÉGE:
Vedd ki az összes kijátszott kártyát a játékból 
- kivéve az előbb említett alacsony értékűeket! 
Használjatok egy közös halmot a dobott 
lapoknak, ahova képpel lefelé dobjátok el a 
lapokat! Ezután a kezdőjátékostól balra ülő 
átveszi a zsákot, kezdődik a következő kör, 
ebben ő lesz a kezdőjátékos.

A játék 12 kör után ér véget és a következőkért 
jár pont:

a) pont jár minden megszerzett Isteni kegy 
jelölőért;
b) bónuszpont jár több - legalább 3 - 
ugyanolyan színű Isteni kegy jelölőért;
c) bónuszpont jár az alacsony értékű 
félrerakott Felajánláskártyák után.

a) Isteni kegy jelölőkért járó pontok:
Minden Apollón jelölőért => 1 pont 
Minden Artemisz jelölőért => 2 pont
Minden Poszeidón jelölőért => 3 pont
Minden Athéné jelölőért => 4 pont
Minden Zeusz jelölőért => 5 pont

b) Isteni kegy jelölők halmozásáért járó 
bónuszpontok (2 fő esetén lásd 8. oldalon):

3 ugyanolyan színű jelölő után => 5 pont
4 ugyanolyan színű jelölő után => 10 pont
5 ugyanolyan színű jelölő után => 20 pont

c) Alacsony értékű Felajánláskártyákért 
járó bónuszpontok (2 fő esetén lásd 8. 
oldalon):

2 megszerzett kártyáért => 3 pont
3 megszerzett kártyáért => 6 pont
4 megszerzett kártyáért => 10 pont

A legtöbb pontot szerző játékos nyeri a 
játékot. Egyenlőség esetén a mérleg a több 
Isteni kegy jelölőt összegyűjtő játékos felé 
billen. Ha továbbra is döntetlen, osztoznak a 
győzelmükön.

 

A GYŐZTESJÁTÉK VÉGE ÉS PONTOZÁS
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A második fázisban (a Felajánláskártyák lehelyezésénél) a piros, 
a kék és a szürke játékos más-más Templom mellé helyezte le a 
kártyáját. Ezután a zöld játékos a kártyáját a Poszeidón (kék) 
jelölő mellé szeretné rakni, ezért a szürke játékos kártyájának a 
tetejére teszi. Mivel mindenki kijátszott egy Felajánláskártyát, a
2. Fázis véget ért.

3. Fázis (Mozgatás/Csere) következik:
A szürke játékos az első, aki változtathat. Mivel úgy érzi, hogy 
a zöld játékos Felajánláskártyája magasabb értékű, mint az 
övé, ezért a szürke játékos átteszi a kártyáját Apollón (zöld) 
Templomához remélve, hogy az ő felajánlása magasabb, mint 
a piros játékosé.

A piros a második játékos, aki úgy dönt, hogy kicseréli a 
Felajánláskártyáját egy másikra a kezéből. Úgy fest, a piros 
játékos nagyon szeretné az Apollón kegy jelölőt! Folytatódik 
a 3. Fázis előbb a kék, majd a zöld játékossal, akik szintén 
döntenek, hogy szeretnék-e mozgatni, vagy lecserélni a 
kijátszott kártyájukat. Miután mindenki döntött, a játékosok 
bemutatják a kártyáikat, és az arra méltók elnyerik az 
Isteni kegy jelölőket. A játékosok, akik esetleg semmit sem 
nyertek, megkapják a lehetőséget, hogy visszavegyék a 
Felajánláskártyájukat.

PÉLDAJÁTÉK
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Tedd le mind a 3 Templomot a játéktérre!

Minden játékos két pakli Felajánláskártyát 
vesz magához, a hozzájuk tartozó segédlettel 
együtt. A két pakli Felajánláskártyát külön kell 
tartani. Mind a 40 Isteni kegy jelölő kerüljön 
a zsákba!

 

A kétfős játék a következő kivételeket 
leszámítva megegyezik a játék 
alapszabályaival: 

A játék két 6-6 körös szakaszból áll.
Egy szakaszhoz fejenként mindig egy adag 
Felajánláskártyát használj!

A kör menete:
Az Isteni kegy jelölők kihúzása és elosztása 
megegyezik a 4 és 5 játékos esetén leírtakkal.

A kezdőjátékos személye körről-körre 
cserélődik.

A kezdőjátékossal kezdve felváltva játsszatok ki 
Felajánláskártyákat addig, amíg mindketten 
kettőt-kettőt le nem raktatok (tehát összesen 
4 kártyát játszotok ki egy körben)! Ne feledd, 
hogy csak egy pakliból játszhatsz ki kártyát!

PÉLDA A PONTOZÁSRA

ELŐKÉSZÜLETEK

SZABÁLYOK

A KÉTFŐS JÁTÉK SZABÁLYAI

Annának 8 Isteni kegy jelölője van (3 zöld, 4 fehér,
1 piros) és 2 alacsony értékű Felajánláskártyája. 

A végső pontszámát a következő módon számolja ki:
A) Isteni kegy jelölőkért járó pont:
3 Apollón jelölő (1 pont)  = 3 pont
4 Artemisz jelölő (2 pont) = 8 pont
1 Athéné jelölő (4 pont) = 4 pont

Összesen: 15 pont

B) Azonos jelölők halmozásáért járó bónuszpont:
3 Apollón jelölő = 5 pont

4 Artemisz jelölő = 10 pont
Összesen: 15 pont

C) Bónuszpont az alacsony értékű Felajánláskártyákért:
2 összegyűjtött kártya = 3 pont

Összesen: 3 pont
TEHÁT ANNA ÖSSZPONTSZÁMA 33 PONT.
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Miután mindketten kijátszottátok a második 
kártyátokat EGY-EGY VÁLTOZTATÁSRA lesztek 
jogosultak, ami lehet:

a) EGY kártya LECSERÉLÉSE a kezedből, 
VAGY
b) EGY kártya ÁTMOZGATÁSA egy MÁSIK 
Templomhoz.

Fordítsátok fel a kijátszott kártyákat, és a
3-5 játékos esetében leírtak alapján osszátok ki 
az Isteni kegy jelölőket!

Felajánláskártyák visszavétele:
Vissza lehet venni az összes sikertelenül 
kijátszott Felajánláskártyát, tehát azokat, 
amiért nem kaptál Isteni kegy jelölőt, de 
miután felhúztad, el KELL dobnod a kezedből 
minden viszavett lap után egy kártyát, ami 
lehet akár maga a felhúzott kártya is.

Alacsony értékű Felajánláskártyák:
Rakd félre azokat az alacsony értékű (1-5) 
Felajánláskártyákat, amikkel sikeresen nyertél 
Isteni kegy jelölőt - szükséged lesz rájuk 
a bónuszpontok számolásánál a második 
szakasz végén!

Miután a játékos felhasználta az első 12 
kártyáját, jöhet a következő pakli és a következő 
6 kör, aminek a végén a játék is véget ér.

A játékosok a következő módon kapják a 
pontjaikat:
a) Az Isteni kegy jelölőkért járó pontok:
Az Isteni kegy jelölőkért azonos módon kapsz 
pontokat, mint a 3-5 játékos mód esetén.

b) Isteni kegy jelölők halmozásáért járó 
bónuszpontok:
4 ugyanolyan színű jelölő után => 5 pont
5 ugyanolyan színű jelölő után => 10 pont
6 ugyanolyan színű jelölő után => 20 pont

c) Alacsony értékű Felajánláskártyákért 
járó bónuszpontok:
4 megszerzett kártyáért => 3 pont
6 megszerzett kártyáért => 6 pont
8 megszerzett kártyáért => 10 pont

PONTOZÁS

A SZAKASZ ÉS A 
JÁTÉK VÉGE
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Tedd a Hádész lapkát a többi isten lapkája mellé, 
a Templomát pedig a többi Templom mellé!
Tedd a két Isten haragja (fekete) jelölőt a zsákba 
a többi mellé!

Amikor egy Isten haragja (fekete) jelölőt húzol 
ki a zsákból, egy különleges forduló veszi kezdetét. 
Először is, ezen kívül az összes többi jelölőt tedd 
vissza a zsákba! Az Isten haragja jelölőt tedd rá 
Hádész Templomára, míg a többi Templom most 
üresen marad!

A kezdőjátékossal kezdve mindannyian játsszatok 
ki egy-egy Felajánláskártyát lefordítva Hádész 
Templomához! A legalacsonyabb értékű kártyát 
kijátszó játékos „nyeri el” az Isten haragja jelölőt, 
ami három „negatív pontot” ér a játék végén.

Ebben a körben nincs lehetőség változtatásra (se 
cserére, se áthelyezésre), és a Felajánláskártyák 
értéke között fennálló egyenlőség esetén a 
később kijátszott (fentebb lévő) lap tulajdonosa 
viszi el a jelölőt. Minden Isten haragja jelölő 
3 negatív pontot ér a játék végén (lásd 
Pontozás).

Megjegyzés 1: E különleges kör végén az 
összes kártya kikerül a játékból, tehát ha 
alacsony értékű Felajánláskártyával is 
nyernéd el a jelölőt, akkor sem rakhatod 
azt félre.

Megjegyzés 2: Ha a kezdőjátékos egy 
húzással mindkét Isten haragja jelölőt 
kihúzza, akkor az egyiket tegye vissza!

ELŐKÉSZÜLETEK

A JÁTÉK MENETE

1 - HÁDÉSZ

VARIÁNSOK

1 Hádész 
Temploma

2 Isten haragja 
jelölő

1 Hádész lapka
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Az 5 kétoldalas lapka minden oldalán extra 
szabály van, amivel megbolondíthatod a 
játékmenetet.
A játék előkészítésénél minden Templom mellé 
ossz ki véletlenszerűen egyet! Három típusú 
szabálymódosítással találkozhatsz:

A Helyi szabályok mindig csak az adott Templomra 
vonatkoznak, ahova lekerültek.

Az Általános és Pontozási szabályok az egész 
játékra vonatkoznak. Rakd ezeket mindenki 
számára jól látható helyre! 

2 - KÜLÖNLEGES LAPKÁK

Mielőtt elkezdődne a végső pontszámítás, az 
Isten haragja jelölő értékét Isteni kegy jelölőkkel 
kell kiváltani.
Mivel mindegyik Isten haragja jelölő három 
negatív pontot ér, ezért legalább három pontnyi 
Isteni kegy jelölőt kell eldobni bármilyen 
kombinációban a megtérítéséhez.

Amikor az Isten 
haragja jelölő 
elpasszolásáért 
játszotok, 
fejenként 
ugyanúgy két-
két Felajánlás-
kártyát játssza-
tok ki, és a
kisebb összérté-
ket kijátszó 
játékos viszi el
a jelölőt!

PONTOZÁS KÉTFŐS JÁTÉK 
ESETÉN

Példa: Egy Isten haragja jelölő kiváltását fizetheted 
akár egy Zeusz jelölő (5 pontot ér), két Artemisz 

jelölő (darabja 2 pontot ér) vagy egy Apollón és egy 
Artemisz jelölő (1 és 2 pontot érnek) eldobásával.
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A 10 extra szabály a következő:

HELYI SZABÁLYOK:

1. Fordított helyzet egyenlőségnél:
Döntetlen esetén az első helyett a később 
kijátszott kártya viszi az Isteni kegy jelölőt.

2. Ide az első jelölőt: A körödben először 
felhúzott Isteni kegy jelölőt mindenképpen ide 
tedd! Ezután húzz, és a másik kettőt rakd le 
akárhová!

3. Legalacsonyabb értékű Felajánláskártya 
nyer: Ennél a Templomnál a legalacsonyabb 
értékű kártya viszi az Isteni kegy jelölőt.

4. Nem vehetsz vissza Felajánláskártyát:
Nem veheted vissza az erre a Templomra kijátszott, 
Isteni kegy jelölőt nem szerzett Felajánláskártyádat.

5. A győztes választhat a jelölők közül: 
Amikor elnyered ennek a Templomnak az Isteni 
kegy jelölőjét, mielőtt elvennéd, húzz a zsákból 
még egy jelölőt, és válassz egyet a kettő közül! A 
másik kerüljön vissza a zsákba!

6. Váltás 1x2 vagy 2x1: Kicserélheted ezt a 
jelölőt egy másik játékos két, általad választott 
jelölőjére, vagy kicserélheted a Templom 

jelölőjét és egy saját megszerzett jelölődet egy 
másik játékos egyik jelölőjére. Az elvett jelölő(k) 
értékének ugyanannyinak, vagy kisebbnek kell 
lennie, mint az odaadott.
Megjegyzés: A 4. Fázisnál: Ezt a Templomot 
kell először kiértékelni.

7. Válassz kezdőjátékost a következő körre: 
Add át a zsákot a választott játékosnak!

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

1. Húzz egy extra jelölőt a kör elején:
A kezdőjátékos húzzon eggyel több jelölőt! Az 
Isteni kegyek kiosztása után a többletet tegye 
vissza a zsákba!

PONTOZÁSI SZABÁLYOK:

1. Bónuszpont a különböző színekért:
6 bónuszpont jár minden 5 különböző színű 
Isteni kegy jelölő után (3 fős játék esetén 
minden 4 különböző után).

2. Bónuszpont a Bónuszpontokért:
Ha azonos színű jelölők halmozásáért egy 
bónuszpontot kaptál, akkor 3, ha több színnél is 
sikerül, 6 további bónuszpont jár.
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Mind a 12 kör a következőképpen zajlik:

1. HÚZZ ISTENI KEGY JELÖLŐKET (EGGYEL TÖBBET, MINT AHÁNY TEMPLOM VAN A JÁTÉKBAN):
Rakj egy-egy jelölőt minden Templom tetejére, majd a többletet tedd vissza a zsákba!

2. JÁTSSZ KI LEFORDÍTVA EGY FELAJÁNLÁSKÁRTYÁT (ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁNAK MEGFELELŐEN):
Ha ugyanahhoz a Templomhoz többen is játszotok ki kártyát, tegyétek kijátszási sorban egymásra!

3. CSERÉLJ, MOZGASS VAGY PASSZOLJ (ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁNAK MEGFELELŐEN):
a) CSERÉLD le a kezedből egy másik lapra a kijátszott Felajánláskártyádat, vagy
b) MOZGASD át a kijátszott kártyát egy MÁSIK Templomhoz, vagy
c) PASSZOLJ!

4. VEDD EL A KIÉRDEMELT ISTENI KEGY JELÖLŐKET:
Fordítsd fel az összes kijátszott Felajánláskártyát, megtartva a sorrendjüket! A legnagyobb elnyeri 
a Templom Isteni kegy jelölőjét.

5. HA NEM SZEREZTÉL A KÖRBEN JELÖLŐT, VISSZAVEHETED A KIJÁTSZOTT KÁRTYÁDAT.  
     EKKOR DOBJ EL EGY LAPOT A KEZEDBŐL!

6. AZ ALACSONY (1-5) ÉRTÉKŰ FELAJÁNLÁSKÁRTYÁDAT, AMIVEL ISTENI KEGY JELÖLŐT  
     SZEREZTÉL, TEDD A PONTOZÁSI SEGÉDLETED ALÁ!

7. KÖR VÉGE - DOBD EL AZ ÖSSZES KIJÁTSZOTT KÁRTYÁDAT AZ ASZTALRA!

KÖRÖSSZEFOGLALÓ
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