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katonai esemény kerül a középpontba, 
a játékosoknak pedig úgy kell 
stratégiát választaniuk és felhasználni 
az erőforrásaikat, hogy a ezekből az 
összecsapásokból győztesen kerüljenek ki.

A játék folyamán a játékosok győzelmi 
pontokat gyűjthetnek, amik segítségével 
mindig egy lépéssel közelebb kerülnek a 
polgárháború megnyeréséhez. A játékot az 
nyeri, akinek először sikerül hét győzelmi 
pontot összegyűjtenie.

Áttekintés

A polgárháború ideje alatt a galaxisban 
káosz és zűrzavar uralkodik. A Lázadók 
Szövetsége a szabadságért küzd, miközben 
a Galaktikus Birodalom el akarja őket 
törölni a föld felszínéről. 

A Star Wars: Birodalom vs Lázadók 
játékban két játékos irányíthatja ennek 
a konfl iktusnak a két főszereplőjét. 
Minden fordulóban egy politikai vagy 
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©FFG ©LFL©FFG ©LFL

4

4

Dobd el az ellenfeled 
1 általad választott
erőforráskártyáját. 

Ka
to

na
sá

g 

©FFG ©LFL

1

11

Menekülés Tatooine-ról

2

24 Eseménykártya
1 Egyensúlyjelző

16 Befolyás-
jelző

24 Lázadó erőforráskártya 24 Birodalmi erőforráskártya

5 Lázadó stratégiai kártya 5 Birodalmi stratégiai kártya

3



A küzdelem

Az események megnyeréséért folytatott 
„küzdelem” a játék fő mechanizmusa. 
A Lázadók Szövetségét irányító játékos 
a kezdő játékos, ezt követően felváltva 
következtek. Egy körben háromféle 
cselekvés közül lehet választani: kijátszani 
egy kártyát, használni egy kártya 
képességét, vagy passzolni.

Kártya kijátszása

A játékos felhúzza az erőforráspaklijának 
felső lapját és képpel felfelé a játékba 
helyezi.

Az Erő használata

A játékos kimeríti az egyik erőforrás- 
kártyáját, azaz 90 fokkal elforgatja és 
használja a kártya speciális képességét. 
Ha egy erőforráskártyát már kimerítettél, 
akkor annak a képességét nem lehet még 
egyszer használni.

Passzolás

A játékos nem csinál semmit a körében.
A küzdelem akkor ér véget, ha a két játékos 
egymást követően passzol; azaz ha egy 
játékos passzol, miután az ellenfele is passzt 
jelentett be.

Bevezető

Ebben a fejezetben megismerkedhettek 
a játék alapmechanizmusaival. Néhány 
játékelem ebben a részben nem szerepel, 
azokra később térünk ki.

Előkészületek

Keressétek ki az eseménykártyák közül 
a „Menekülés Tatooine-ról” eseményt, 
és helyezzétek az asztal közepére.
A játékban az egyik játékos a Lázadók 
Szövetségét, a másik pedig a Birodalmi 
erőket fogja irányítani. A lázadókat 
irányító játékos az összes lázadó erőforrás-
kártyát, a birodalmi 
játékos pedig az 
összes birodalmi 
erőforráskártyát 
helyezze maga elé.
Mindkét játékos 
keresse ki a 8 karakter-
kártyát (a szürke 
keretes erőforrás-
kártyák), és helyezze 
vissza a dobozba 
őket, majd a maradék 
erőforráskártyákat keverjétek össze 
és képpel lefelé helyezzétek magatok elé.
Végül minden más tartozékot tegyetek 

vissza a dobozba.
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az eseménykártya kapacitásértéke, akkor 
nem játszhat ki több kártyát ebben a 
küzdelemben.

Célszám

A küzdelem végén mindkét játékos összeadja 
a játékban lévő erőforráskártyák értékét, 
ezzel megkapja az adott küzdelemben az 
összesített erőforrásértéket.
Az a játékos nyeri a küzdelmet, akinek az 
összesített erőforrásértéke nagyobb, de nem 
haladja meg az esemény célszámát.

Az esemény

A játék célja a különböző eseményekért 
folytatott küzdelem megnyerése. 
Az esemény meghatározza a kijátszható 
lapok számát és a célszámot, amit el kell 
érni az adott küzdelemben.

Kapacitás 

Az eseménykártya kapacitásértéke 
meghatározza, hogy az adott küzdelemben 
hány erőforráskártya játszható ki. 
Ha egy játékosnak már a játékban van 
annyi erőforráskártyája, mint amennyi 

11111111
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Eseménykártya

Kapacitástátá

Célszám

Erőforráskártya
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Javasoljuk, hogy mielőtt tovább olvasnátok, játsszátok le a fenti 
példajátékot. A következő oldaltól a Star Wars: Birodalom vs Lázadók 

részletes szabályait találjátok.

STOP!
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6. Befolyásjelző kiosztása: Mindkét játékos 
kap két befolyásjelzőt. A maradék befolyás- 
jelzőket tegyétek félre, ez lesz a készlet.
7. Az egyensúlyjelző beállítása: 
Véletlenszerűen határozzátok meg, hogy az 
egyensúlyjelző melyik oldalával van felfelé, 
ez a játék folyamán változhat.
A játékosok most már felkészültek az első 
kör elkezdéséhez.

Felkészülés 

a teljes játékra

Most már tudjátok az alapokat, amik 
nélkülözhetetlenek a játékhoz. Felkészül-
tetek, hogy kipróbáljátok a teljes játékot, 
ehhez az alábbi előkészületek szükségesek:
1. Készítsétek el az eseménypaklit: 
Az összes eseménykártyát keverjétek 
össze és képpel lefelé helyezzétek a játéktér 
közepére.
2. Frakció kiválasztása: Válasszátok ki, 
hogy ki melyik frakcióval szeretne játszani: 
Lázadó vagy Birodalmi. Mindkét 
játékos megkapja a frakciójához tartozó 
erőforrás és stratégiai kártyákat.
3. Készítsétek el a stratégiai paklit: 
Mindkét játékos helyezze képpel lefelé 
a stratégiai lapjait a játéktérre.
4. Karakterek kiválasztása: Minden 
játékos válasszon a saját frakciójából négy 
karaktert úgy, hogy nem mutatja meg az 
ellenfelének. A maradék karakterkártyákat 
képpel lefelé helyezze le, ez lesz a tartalék.
5. Készítsétek el az erőforráspaklit: 
Mindkét játékos bekeveri a négy 
kiválasztott karakterkártyáját az erőforrás- 
kártyák közé, majd képpel lefelé a játéktérre 

helyezi, ez lesz az erőforráspakli.

A karakterek egyedi erőforráskártyák, 
melyeket a szürke szélükről lehet 
felismerni.
A karakterek képességei nagyobb 
hatással vannak a küzdelemre, mint 
az egyéb erőforráskártyáknak. 
A kimerített karakternek alacsonyabb 
az erőforrásértéke, mint ahogy a 
kártya bal alsó sarkában látható.

Mik azok a karakter 

erőforráskártyák?
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A forduló

Egy forduló az alább három fázisból áll:

1. Tervezés fázis

2. Küzdelem fázis

3. Dominancia fázis
Az egyes fázisokat mindkét játékosnak 
végre kell hajtania, és csak ezután 
következik a következő fázis. A fázisokról 
bővebben a következő oldalon olvashattok.
A dominancia fázis végezetével az aktuális 
forduló véget ér, és kezdődhet a következő a 
tervezés fázissal. A fordulók addig követik 
egymást, amíg valamelyik játékosnak össze 
nem gyűlik hét vagy több győzelmi pontja 
(lásd a „Győzelem” résznél a 13. oldalon).
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333. Domomminaiinancincia fázis
Az Az egyeg es fázisokat mindkét játékookooosnak 
végvégvv rere kelkell hajtania, és csak ezután n
kövkövkk etketkezik a következő fázis. A fázisokkról 
bővbővebbebben a következő oldalon olvashattok.
A ddomiom nancia fázis végezetével az aktuális 
forduló véget ér, és kezdődhet a következő a 
tervezés fázissal. A fordulók addig követik 
egye másm t, amíg valamelyik játékosnak össze
nem gyűlik hét vagy több győzelmi pontja 
(lásd a „Győzelem” résznél a 13. oldalon).
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van a játékra, ezt a jobb alsó keretben 
láthatjátok. Mielőtt tovább haladnátok, ezt 
mindkét játékos fi gyelmesen olvassa el.

Stratégia kiválasztása

Miután az eseményt felfedtétek, mindkét 
játékos titkosan válasszon egy stratégiai 
kártyát a sajátjai közül, ami a forduló 
végén fejti ki a hatását. A kiválasztott 
eseménykártyát képpel lefelé a játéktérre 
kell helyezni, a maradék nem használt 
stratégiai kártyát szintén képpel lefelé 
tegyétek félre. A korábban felhasznált 
stratégiai kártyák közül nem lehet 
választani.

Tervezés fázis

A tervezés fázisban kiderül, hogy milyen 
eseményért küzdenek a játékosok, és hogy 
milyen stratégiát fognak alkalmazni. 
A tervezés fázis az alábbi két lépést 
tartalmazza:
1. Esemény felfedése
2. Stratégia kiválasztása

Esemény felfedése

Fedjétek fel az eseménypakli felső lapját, 
majd képpel felfelé helyezzétek a játéktér 
közepére. Ez a kártya lesz az esemény erre 
a fordulóra. Néhány eseménynek hatása 

A győztes meghatározásakor 
növeld a teljes erőforrásértékedet 

kettővel.

Közvetlen támadás
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Kártya kijátszása

A játékos felhúzza az erőforráspaklijának 
felső lapját, és képpel felfelé aktív 
állapotban a játéktérre helyezi. Ha egy 
játékosnak már a játékban van annyi 
képpel felfelé lévő erőforráskártyája, mint 
amennyi az eseménykártya kapacitásértéke, 
akkor nem játszhat ki több kártyát ebben a 
küzdelemben.

Az Erő használata

A játékos kimeríti az egyik erőforrás- 
kártyáját, azaz 90 fokkal elforgatja és 
használja a kártya speciális képességét. 
Ha egy erőforráskártyát már kimerítettél, 
akkor annak a képességét nem lehet még 
egyszer használni.

Befolyásjelző 

használata

A játékos az egyik befolyásjelzőjét 
visszarakja a készletbe, ezzel az egyik 
kimerített erőforráskártyáját visszaforgatva 
az eredeti pozíciójába, aktív állapotba 
helyezi. Az újra aktív állapotba helyezett 
erőforráskártyát újra lehet használni a 
fordulóban.

Küzdelem fázis

A küzdelem fázis során a játékosok 
az erőforráskártyák és befolyásjelzők 
segítségével próbálják megnyerni az adott 
eseményt. 
Az egyensúlyjelző mutatja meg, hogy 
melyik játékos kezdi a küzdelmet. 
(Amelyik frakció szimbóluma van képpel 
felfelé, az lesz a kezdő játékos.)
A játékosok felváltva következnek, és az 
alábbi cselekvések közül választhatnak 
egyet: 
• Kártya kijátszása – a játékos felhúzza az 
erőforráspaklijának felső lapját, és képpel 
felfelé a játékba helyezi.
• Az Erő használata – a játékos kimeríti 
az egyik aktív erőforráskártyáját.
• Befolyásjelző használata – a játékos aktív 
állapotba helyezheti az egyik kimerített 
erőforráskártyáját.
• Passzolás – a játékos nem csinál semmit 
a körében.
Amennyiben egy játékosnak nincs egy 
erőforráskártyája sem a játékmezőn, akkor 
kötelezően ki kell játszania egyet.
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Passzolás

A játékos nem csinál semmit a körében. 
Ha egy játékos passzolt, a forduló későbbi 
szakaszában még cselekedhet.
A küzdelem fázis akkor ér véget, ha a két 
játékos egymást követően passzol; azaz ha 
egy játékos passzol, miután az ellenfele is 
passzt jelentett be.

Aktív erőforráskártya
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Győztes meghatározása

Az a játékos nyeri a küzdelmet, akinek az 
összesített erőforrásértéke nagyobb, de 
nem haladja meg a esemény célszámát. 
Döntetlen esetén az nyer, akinek a 
szimbólumát mutatja az egyensúlyjelző.
Aki megnyeri az eseményt, az képpel felfelé 
maga elé helyezheti; az eseménykártya 
jobb felső sarkában látható, hogy mennyi 
győzelmi pontot ér.
A győztes játékos annyi befolyásjelzőt kap 
a készletből, amennyi az eseménykártya 
befolyás értéke. Ha az eseménynek 
hatása van, akkor az most lép érvénybe.

Dominancia fázis

A dominancia fázis zárja az egyes 
fordulókat és a következő három fázisból 
áll:
1. Stratégiai kártyák felfedése
2. Győztes meghatározása
3. A következő forduló előkészítése

Stratégiai kártyák 

felfedése

A küzdelem fázis után mindkét játékos 
felfedi a korábban kiválasztott stratégiai 
kártyáját és az kifejti hatását.
Ha egy játékos összesített erőforrásértéke 
meghaladja az esemény célszámát, akkor az 
ő stratégiai kártyája nem fejti ki a hatását.

©FFG ©LFL

1

7

Az a játékos, aki megnyeri ezt 
az eseményt, megnézheti az 

2

Hatás

Befolyásérték

Győzelmi pont

Eseménykártya
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Győzelem

Amennyiben egy játékosnak összegyűlik 
hét vagy több győzelmi pontja, akkor 
azonnal megnyeri a játékot.

Ha mindkét játékos összesített 
erőforrásértéke nagyobb, mint az 
eseménykártya célszáma, akkor egyik 
játékos sem nyeri meg az eseményt. Az 
eseménykártyát képpel lefelé helyezzétek az 
eseménypakli aljára.

A következő forduló 

előkészítése

Miután meghatároztátok a győztest, 
mindkét játékos visszakeveri az összes 
erőforráskártyáját a pakliba, egy újat 
létrehozva, majd képpel lefelé a játéktérre 
helyezi azt.
Az egyensúlyjelzőt fordítsátok úgy, hogy 
annak a frakciónak a szimbóluma legyen 
felül, akinek kevesebb győzelmi pontja 
van. Ha ugyanannyi győzelmi ponttal 
rendelkeznek a játékosok, akkor annak 
a szimbóluma legyen felül, aki az előző 
eseményt elvesztette.
Végül mindkét játékos a fordulóban 
használt stratégiai kártyáját képpel felfelé 
a nem használt stratégiai kártyák mellé 
helyezi. Ha egy játékosnak nem maradt 
felhasználható stratégiai kártyája, akkor 
az összes korábban használt stratégiai 
kártyáját visszakapja, és képpel lefelé a 
játékba helyezi őket. Az így visszakapott 
stratégiai kártyákat később újra fel lehet 
használni.

GGGGGyyyyőőőőőőőzzzzzzeeeeeeeellllllllleeeeemmmmm

AmeAmeAmeAmeAmennynnynnyibeibeiben n en egy gy gyyy játájátjátá ékoékoékosnasnasnaaak ök ök összsszss egygyegyyyűliűliűlik k k kk
héthéthététét vavavavv gy gy gy tötöbö b győzelmelmmi pi pi pontontontja,ja,ja, akakakkorkorkorrrr 
azozozonnannannal ml egnegnyeryeri ai jájáj téktéktéktéktéktékot.ot.ot.t.t.t..
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eseeseeseménménménykáykáykáy rtyrtyrtya cca célsélsélsé zámzámzámmmma, a, aa, akkakkakkor or or egyegygegyg ik ikkk
játékokokos ss ss sememem nyenyenyeri riri megmegmegg azazazzz esesesemééénytnytnytt. A. A. A. A. Az z z 
eseménménménykáykáykártyrtyyátát át képképppelelpel lelelefelefe é helyell ezzzzzéteéteétek ak ak azz z
eseménménménypaypaypakliklikli alalaljárjárjára.a.a.

A kök vetkező forduló

előkészítése

Miután meghatároztátok a győztest, 
mindkét játékos visszakeveri az összes
erőforráskártyáját a pakliba, egy újat 
létrehozva, majd képpel lefelé a játéktérre 
helyezi azt.
Az egyensúlyjelzőt fordítsátok úgy, hogy 
annak a frakciónak a szimbóluma legyen n 
felül, akinek kevesebb győzelmi pontja 
van. Ha ugyanannyi győzelmi ponttal
rendelkeznek a játékosok, akkor annak 
a szimbóluma legyen felül, aki az előző 
eseményt elvesztette.
Végül mindkét játékos a fordulóban 
használt stratégiai kártyáját képpel felfef lé 
a nem használt stratégiai kártyák meeelléll  
helyezi. Ha egy játékosnak k k nem maradradradt t
felhasználható tt stratéaa giai kkkártártártyájyáyája, akkkkkkor o
az összes korábrr bananan hasznnnáltáltált stststratratra égiiégiai ai ai ai ai i
kártyáját visssszaaszakapkaka ja, ésésés kékékékk ppeppepel ll ll llefeefeefeefeefeefefeefeeefee lélélélélélél a a aaa aaaa
játékba helylyyezieziezi őkőkőket.tt AzAzAzAAA íggíggy vy vy vy vy vissississzakzakzakapapapopopopopopapopoapott tttttttttt
strstrstrstrstratéatéatéatatégiagiagiagiagiai ki ki ki ki kártártártártártyákyákyákyákyákatatat aat késkéskéskéskésőbbőbbőbbőbőb újújújúú ra ra ra felfelfelfelfel leeeeleeeleeehethehhethhhethhethehhet  
hahahashashassh znáznáználnilnilni.
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K: Egy erőforráskártya ereje segítségével ki 
lehet játszani egy másik erőforráskártyát 
úgy, hogy a kint lévő képpel felfelé lévő 
erőforráskártyák száma meghaladja az 
esemény kapacitását?
V: Nem. Nem lehet kijátszani 
erőforráskártyát, ha azzal a játékban 
képpel felfelé lévő erőforráskártyák száma 
meghaladja az esemény kapacitását.

K: Hogy lehet karakter erőforráskártyát a 
paklihoz rakni?
V: Amikor egy játékos karakter 
erőforráskártyát ad a paklijához, akkor 
választhat egyet a tartalékából úgy, hogy 
azt nem mutatja meg a másik játékosnak, 
majd a választott lapot bekeveri az 
erőforráspaklijába.

K: Mi történik akkor, ha „Palpatine császár” 
vagy az „R2–D2 és C–3PO” erőforráskártyák 
ereje eldobatja egy játékos egyetlen nem 
használt stratégiai kártyáját?
V: Ha egy játékos összes stratégiai kártyáját 
eldobatják, akkor azonnal visszakapja az 
összes stratégiai lapját. Amint visszakapta 
őket, onnantól kezdve a megszokott módon 
működnek.

Jöjjön néhány olyan kérdés, ami a játék 
folyamán felmerülhet.

K: Egy karakter erőforráskártya képessége 
lehet hatással saját magára?
V: Egy karakter erőforráskártyája hathat 
magára, kivéve, ha a kártya szövege külön 
hivatkozik egy „másik” erőforráskártyára.

K: Mi történik akkor, ha az egyik játékos 
erőforráspaklija elfogy?
V: Amennyiben egy játékosnak elfogynak 
az erőforrás lapjai, akkor a kidobott 
erőforrás lapjait összekeverve egy új 
erőforráspaklit hoz létre.

K: Ki lehet meríteni egy karakter 
erőforráskártyát anélkül, hogy az erejét 
használja?
V: Amikor egy játékos használja valamelyik 
karakter erőforráskártyáját, akkor annak 
az erejét használnia kell, amennyiben 
lehetséges. A karakterkártyát akkor is 
ki lehet meríteni, hogyha az ereje által 
kiváltott hatást nem lehet végrehajtani.

Gyakori kérdések
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K: Egy játékosnak hány befolyásjelzője lehet?
V: Nincs meghatározva, hogy egy 
játékosnak maximum mennyi 
befolyásjelzője lehet. Ha nincs elegendő 
befolyásjelző, akkor jelöljétek a további 
jelzőt valami mással.

K: Mi történik akkor, ha egy játékosnak 
több befolyásjelzőt kell eldobnia, mint 
amennyivel rendelkezik?
V: Ha egy játékosnak több befolyásjelzőt 
kell eldobnia, mint amennyivel rendelkezik, 
akkor értelemszerűen csak annyit kell 
eldobnia, amennyi van neki.

K: Egy játékos választhatja azt, hogy nem 
hajtja végre a stratégiai kártyájának a 
hatását?
V: Nem. Minden játékos stratégiai 
kártyájának a hatása létrejön, ha van rá mód.

K: Mi történik akkor, ha mindkét játékos a 
„Fortély” stratégiai kártyát választja?
V: Ha mindkét játékos a „Fortély” stratégiai 
kártyát választja, akkor egyik hatása sem 
fog érvényesülni.

K: Megnézheti egy játékos a stratégiai 
kártyáját, ha az „Beszivárgás” stratégiai 
kártyával lett kiválasztva?
V: Igen. A játékos a saját stratégiai kártyáját 
bármikor megnézheti, akkor is, ha az 
ellenfél „Beszivárgás” stratégiai kártyájával 
lett kiválasztva.

K: Mi történik akkor, ha mindkét játékos a 
„Beszivárgás” stratégiai kártyát választja?
V: Ha mindkét játékos a „Beszivárgás” 
stratégiai kártyát használja, akkor mindkét 
játékos az ellenfélnek keres stratégiai 
kártyát. A játékosok csak akkor nézhetik 
meg a stratégiai kártyájukat, miután 
mindkét játékos kiválasztotta az ellenfélnek 
a stratégiai kártyát.

K: Egy játékosnak hány befolyásjelzője lehet?et?et?
V: Nincs meghatározva, hogy egy 
játékosnak maximum mennyi 
befolyásjelzője lehet. Ha nincs elegendő 
befbefolyolyásjelző, ő, akkor jelj öljétek a további
jelzőtt vav lammi mi mássással.a

K: Mi történik akkor, ha egy játékosnak 
több befofolyásjelzőt kell eldobnia, mintt 
amennyiveii l rendelkee ezik?k?k
V: Ha HH egy játékosnak több befolyál sjelzőzlz t 
kelkelkell el el eldoldoldobnibnibniaa, mininint amennyivel rendeeelkell zikzikik, 
akkakkakkor oror érté eleeemszmszmszerűerer en csak annyn it kelkellll l
eldeldeldobnobnobnb ia,ia,ia, amammammennennennyi yyyy van neki.

K: KK: KK: K EgygEgyEgygy jájjájátékéétéktékos os os válválválaszaszaszaa thahahahthahthah tjatjajajatja aazazaazt,t,, hogohoghogho yy ny nny nnemememememmm
hajhajhajh tjatjatja vévévéégregregreg aa a strstrstratéatéatétt giagiagiaaai ki ki kkárárártyájyájájánaánaának k akk ak ak aaaa 
hatásáásáását?t?t?
V: NemNemNem. M. M. Mindindinden n n játjj ékokoékos ss ss trarr tégiaia  
kártyátyátyájánjánjának akak a ha ha hatáatáatása sasa létlétlétrejrejrejön,önön, hah vaan n rrá mmmmód.dódódód

K: Mi történik akkor, ha mindkét játátékoékos as a 
„Fortély” stratégiai kártyát választja?a?
V: Ha mindkét játékos a „Fortély” ststratratégiég ai
kártyát választja, akkor egyik hatássa sem m
fog érvényesülni.

K: Megnézheti egy játékos a stratégiiai
kártyáját, ha az „Beszivárgás” stratégiégiaiai 
kártyával lett kiválasztva?
V: Igen. A játékos a saját stratégiai kkártyájyájátát
bármikor megnézheti, akkor is, ha az 
ellenfél „Beszivárgás” stratégiai kárrtyájávalal 
lett kiválasztva.

K: Mi történik akkor, ha mindkét játékos a 
„Beszivárgás” stratégiai kártyát választjat ?
V: Ha Ha minmindkédk t jjátékos a a „Beszivárgásáá ”””
stratégiai kártyát hahh sználjljlja, akkor minminmindkéd t 
játékos az elleenfélnenn k kereees ssstratratratégtéggiaiaiai 
kártyát. A játétt kosoo ok oo csak ak ak akkokkokkor nr nnézhhhetietetik 
meg a stratégiaggi i kki kártártártyájyájyájyy jukaukaukaukat, t,t, miumiumiuutántántáná  
minmindkédk t jt átétéátékoskoskos kkik válvá aszaszasztottottotott ta ta tatata az az az ellellellenfenfenfenfenfn élnélnélné ek ekek ke
a sa sa sa sa stratrattratratégtégtétété iaiiaiiaiiai kákákákákártyrtytyrtyrtyát.átát.át.t
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Gyors áttekintés

Minden forduló az alábbi három fázist 
tartalmazza:

Tervezési fázis

1. Esemény felfedése
2. Stratégia kiválasztása

Küzdelem fázis

A játékosok ebben a fázisban az alábbiak 
közül választhatnak:
• Kártya kijátszása
• Erő használata
• Befolyásjelző elköltése
• Passzolás

Dominancia fázis

1. Stratégiai kártyák felfedése
2. Győztes meghatározása
3. A következő forduló előkészítése
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Vezető tervező: Corey Konieczka
Vezető producer: Michael Hurley
Eredeti kiadóvezető: Christian T. Petersen
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