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Introducere
„Când joci urzeala tronurilor, câștigi sau mori.  
Nu există cale de mijloc.”

Cersei Lannister

Regele Robert a murit. Succesiunea tronului e disputată. Marile 
Case ale celor Șapte Regate sunt la un pas de război, fiecare oscilând 
între supremație sau colapsul în ruină. Acum, Casa Baratheon, 
Casa Lannister, Casa Stark, Casa Targaryen și Casa Tyrell concurează 
pentru premiul suprem din Westeros: Tronul de Fier.

Despre joc
În Game of Thrones: Tronul de Fier, trei până la cinci jucători sunt 
absorbiți în uneltirile și intrigile din Westeros. Fiecare jucător 
controlează una din Marile Case, folosindu-se de șiretenia, onoarea 
sau brutalitatea infamelor personaje cu scopul de a câștiga cât mai 
multă putere și control asupra Caselor rivale.

În fiecare tură de joc, personaje consacrate aparținând marilor Case 
se înfruntă. Victorioșii acestor confruntări își extind influența în 
tărâm, folosindu-se de orice mijloace la îndemână în cursa pentru 
ocuparea Tronului de Fier.

Componentele jocului

100 Coroane de putere 
din plastic

25 Jetoane de influenţă  
(câte 5 pentru fiecare Casă)

5 Table de influenţă  
(câte 1 pentru fiecare Casă)

125 Cărţi de Casă  
(câte 25 pentru fiecare Casă)

18 Cărţi de eveniment 
(câte 3 cu fiecare Casă 

și 3 speciale)

25 Jetoane cu personaje  
(câte 5 pentru fiecare Casă)

25 Fișe de lider  
(câte 5 pentru fiecare Casă)

Lannister

Jucătorul care controlează 
Casa Lannister e cel care 

se apără. Dacă tu controlezi 
Casa Lannister, alege un jucător. 

Acesta devine noul apărător.

După descoperirea 

cărților de Casă, dacă 

rezultatul e trădarea și 

dacă ești jucător activ:

Tratați rezultatul ca și 

cum ar fi armistițiu.

Onorabil

Eddard
Stark

Lannister

Înainte ca o Casă să își 
ofere sprijinul, dacă ești 
jucător activ și ai influență 
asupra acelei Case:

Alege un personaj din 
acea Casă. Acel personaj 
este obligat să te sprijine.

Influentă

Cersei

Ostilitate

Instinct politic

Tyrion Lannister

După descoperirea cărților de Casă:

Alege un jucător activ care a dezvăluit o 
carte de ostilitate. Dacă acel jucător are 

în mâna sa o carte de ostilitate cu valoare 
mai mare, decartează cartea descoperită și 
o înlocuiește cu cea de valoare mai mare.
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Pregătirea jocului
Pentru a pregăti jocul, urmăriți pașii de mai jos:

Alegerea Caselor: Fiecare jucător alege una din 
Marile Case disponibile – Lannister, Stark, Baratheon, 
Targaryen sau Tyrell – și ia toate componentele de joc ale 
Casei alese: cinci jetoane cu personaje, o tablă de influen-
ță, cinci fișe de lider, cinci jetoane de influență și teancul 
cu 25 de cărți de Casă. Componentele de joc aferente fiecă-
rei Case sunt marcate cu sigiliul și culorile acelei Casei.

Alegerea liderilor și pregătirea componentelor de joc: 
Fiecare jucător amestecă fișele de lider ale Casei sale și 
extrage două din ele. Apoi fiecare alege, în secret din cele 
două fișe, un lider pentru acest joc și îl dezvăluie.

După ce toți jucătorii și-au ales și dezvăluit liderul, fiecare 
jucător returnează în cutie fișele de lider rămase și jetonul 
de personaj aferent fișei alese mai devreme. Acestea nu vor 
fi folosite în această partidă.

Apoi, fiecare jucător amestecă bine teancul cu cărțile de 
Casă și îl așază în zona sa de joc. Lângă el, așază fișa de 
lider aleasă și cele 4 jetoane cu personaje rămase.

În cele din urmă, fiecare jucător trage 5 cărți din teancul 
său cu cărțile de Casă, reprezentând mâna sa de start.

Pregătirea tablelor de influență: Fiecare jucător așază tabla 
sa de influență în zona de joc comună și plasează pe spațiile 
libere cele 5 jetoane de influență ale sale.

Pregătirea puterii: Fiecare jucător așază 
câte 4 coroane de putere pe fiecare jeton cu 
personaj.

Apoi, fiecare așază 4 coroane pe fișa sa de lider.

Pregătirea teancului de evenimente și alegerea primului 
jucător: Pentru a crea teancul de evenimente, amestecați 
împreună cele 3 cărți speciale de eveniment și cele 3 cărți de 
eveniment pentru fiecare Casă care participă la joc.

Apoi alegeți la întâmplare jucătorul de start.

Componentele pentru Casa Stark

Aranjarea componentelor

După faza de deznodământ, 

dacă ești d
e partea învinsă:

Fiecare jucător care a 

sprijin
it partea adversă 

înlătură câte 2 coroane de 

pe personajul participant.

Răzbunătoare

Arya Stark

Înainte de tura ta:

Decartează 3 cărți. 

Apoi trage 2 cărți.

Strateg

Robb Stark

După descoperirea 

cărților de Casă, dacă 

rezultatul e trădarea și 

dacă ești jucător activ:

Tratați rezultatul ca și 

cum ar fi armistițiu.

Onorabil

Eddard
Stark

Înainte de tura ta:

Poți distribui până la 

2 coroane de putere 

de pe această fișă.

Maternă

Catelyn
Stark

Înainte de așezarea cu fața 
în jos a cărților de Casă, 
dacă ești jucător activ:

Înlătură 1 coroană de putere 
de pe această fișă. Dacă faci 
asta, jucătorul activ advers 
așază cartea înaintea ta, cu fața 
în sus. Apoi, alegi cartea ta.

Bran Stark

Clarvăzător 

După descoperirea 
cărților de Casă, dacă 
rezultatul e trădarea și 
dacă ești jucător activ:

Tratați rezultatul ca și 
cum ar fi armistițiu.

Onorabil

Eddard
Stark

După faza de deznodământ:

Amestecă teancul tău de 
decartare înapoi în teancul de 
tragere. Apoi, trage 1 carte.

Robb Stark

Mișcare tactică

După faza de deznodământ, dacă ești de partea învinsă:Înlătură toate mai puțin o coroană 
de pe personajul controlat de 

jucătorul activ de partea adversă.

Arya Stark

Lista cu nume

OstilitateOstilitate

Ostilitate

Teancul de evenimente într-un joc la care 
participă casele Targaryen, Stark și Lannister

1

2

3

4

5

După descoperirea 
cărților de Casă, dacă 
rezultatul e trădarea și 
dacă ești jucător activ:

Tratați rezultatul ca și 
cum ar fi armistițiu.

Onorabil

Eddard
Stark

Targaryen

Jucătorul care controlează 
Casa Targaryen e cel care 

se apără. Dacă tu controlezi 
Casa Targaryen, alege un jucător. 

Acesta devine noul apărător.

Targaryen

Jucătorul care controlează Casa Targaryen e cel care se apără. Dacă tu controlezi Casa Targaryen, alege un jucător. Acesta devine noul apărător.

Targaryen

Jucătorul care controlează 

Casa Targaryen e cel care 

se apără. Dacă tu controlezi 

Casa Targaryen, alege un jucător. 

Acesta devine noul apărător.

Stark

Jucătorul care controlează 
Casa Stark e cel care se apără.  

Dacă tu controlezi 
Casa Stark, alege un jucător. 
Acesta devine noul apărător.

Lannister

Jucătorul care controlează Casa Lannister e cel care se apără. Dacă tu controlezi Casa Lannister, alege un jucător. Acesta devine noul apărător.

Stark

Jucătorul care controlează 

Casa Stark e cel care se apără.  

Dacă tu controlezi 

Casa Stark, alege un jucător. 

Acesta devine noul apărător.

Lannister

Jucătorul care controlează 
Casa Lannister e cel care 

se apără. Dacă tu controlezi 
Casa Lannister, alege un jucător. 

Acesta devine noul apărător.

Lannister

Jucătorul care controlează Casa Lannister e cel care se apără. Dacă tu controlezi Casa Lannister, alege un jucător. Acesta devine noul apărător.

Lannister

Jucătorul care controlează 

Casa Lannister e cel care 

se apără. Dacă tu controlezi 

Casa Lannister, alege un jucător. 

Acesta devine noul apărător.

Influenţă

Jucătorul care și-a răspândit cea 
mai multă influență (în afară 
de tine) este cel care se apără. 
În caz de egalitate, alege unul 

dintre jucătorii aflați la egalitate.

Influenţă

Jucătorul care și-a răspândit cea mai multă influență (în afară de tine) este cel care se apără. În caz de egalitate, alege unul dintre jucătorii aflați la egalitate.

Influenţă

Jucătorul care și-a răspândit cea 

mai multă influență (în afară 

de tine) este cel care se apără. 

În caz de egalitate, alege unul 

dintre jucătorii aflați la egalitate.

+ + +



Concepte principale
Înainte de a învăța cursul unei ture de joc din Game of Thrones: 
Tronul de Fier, insistăm pe explicarea a două concepte foarte 
importante în joc: puterea și influența.

Înțelegerea acestor concepte vă vor ajuta în luarea deciziilor și în 
planificarea de strategii eficiente.

Puterea
Pe fiecare jeton cu personaj sunt așezate la începutul jocului 
4 coroane. Puterea reprezentată de coroane arată forța politică și 
fizică a fiecărui personaj. Pe parcursul jocului, jucătorii își trimit 
personajele în bătălii, le implică 
în comploturi și le angajează 
în negocieri cu celelalte 
personaje. Cu cât are mai 
multă putere un personaj, 
cu atât e mai puternic în aceste întâlniri. Însă cu cât are mai puțină 
putere, cu atât e mai aproape de pieire; un personaj care rămâne 
fără putere, moare pe loc.

De asemenea fiecare fișă de lider deține la începutul jocului 4 coroane 
– acestea reprezintă rezerva casei. Deși acestea nu sunt accesibile 
imediat, ele indică potențialul de putere pe care îl are o Casă.

Coroanele de putere se deplasează între fișa de lider și personaje, 
în funcție de victoriile sau înfrângerile suferite de acestea pe 
parcursul jocului.

Influența
La începutul jocului, fiecare jucător deține o tablă de influență 
pe care sunt așezate cele cinci jetoane de influență ale casei sale. 
Influența reprezintă frâiele de control dintre case.

Scopul jucătorilor este să își extindă influența asupra celorlalte 
Case, pe parcursul jocului. Ei pot face acest lucru în principal prin 
obținerea a cât mai multor victorii (vezi „O tură de joc” în dreapta). 
Jucătorul care și-a răspândit primul toate jetoanele de influență, 
câștigă jocul.

O tură de joc 
Fiecare tură de joc din Game of Thrones: Tronul de Fier se axează 
pe rezolvarea unei confruntări. O confruntare este o interacțiune 
între Case și personajele din regat, sub forma unei negocieri dure, 
a unor manevre politice subtile sau a unor bătălii crâncene pe 
câmpul de luptă.

Fiecare confruntare implică doi jucători activi, un atacator și cel 
care se apără. Fiecare din aceștia alege câte un personaj propriu 
care să participe la confruntare.

Apoi toți ceilalți jucători au ocazia de a-și oferi sprijinul unui 
jucător activ, prin delegarea unui personaj propriu în confruntare.

În cele din urmă, fiecare din cei doi jucători activi alege în secret o 
carte de Casă. Aceste două cărți, împreună cu puterea personajelor 
implicate în confruntare determină partea victorioasă și partea 
înfrântă.

Victoria le oferă jucătorilor posibilitatea de a-și răspândi influența, 
avansând spre câștigarea jocului. Înfrângerea implică pierderea de 
putere și riscă viețile personajelor care au participat la confruntare.

Toate acestea sunt cuprinse în cele 4 faze ale unei ture de joc:

1. Pregătirea

2. Oferirea sprijinului

3. Confruntarea

4. Deznodământul

Discuție liberă

„Puterea stă acolo unde oamenii cred că stă.  
E un truc, o umbră pe zid.”

Varys

Fiecare fază din Game of Thrones: Tronul de Fier poate 
implica o formă sau alta de discuție. Jucătorii pot cere, 
pot stărui, promite, amenința, mitui sau găsi alte forme 
pentru a discuta deciziile lor și vor încerca să influențeze 
deciziile adversarilor.

Astfel, discuțiile pot ocupa o mare parte din joc. Ce cărți să 
joci, pe cine să susții, împotriva cui să te aliezi, ce alianțe să 
formezi sau pe cine să trădezi… toate aceste întrebări pot 
apărea în orice moment și în luarea oricărei decizii.

Tabla de influenţă  
cu 5 jetoane de influenţă
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1. Pregătirea
Faza de pregătire determină care vor fi cei doi jucători activi în 
confruntarea ce urmează. De asemenea, le dă timp acestora să se pre-
gătească pentru ea. Faza de pregătire e compusă din următorii pași:

1. Atacatorul (cel care își joacă tura) 
trage cartea de sus de pe teancul 
de evenimente. Aceasta va numi 
jucătorul care e nevoit să se apere.

2. Cei doi jucători activi (atacatorul și 
cel care se apără) trag fiecare câte 
o carte din cărțile lor de casă, și o 
adăugă mâinii lor.

3. Fiecare din cei doi jucători activi 
transferă câte o coroană de pe 
liderul său către un personaj 
propriu.

4. Atacatorul alege personajul său care 
va participa în confruntare, apoi cel care se apără își alege și el 
reprezentantul.

Ambele personaje alese sunt împinse ușor în față și rotite astfel 
încât pictograma care indică dacă atacă sau se apără să fie 
orientată spre zona de joc comună. În acest fel este clar cine 
participă la confruntare și de care parte joacă.

2. Oferirea sprijinului
În timpul acestei faze, ceilalți jucători au ocazia de a lega alianțe fie 
cu atacatorul, fie cu cel care se apără.

Începând cu jucătorul din stânga atacatorului și mergând în sensul 
acelor de ceasornic, ceilalți jucători își pot oferi sprijinul unuia din 
cei doi jucători activi. Dacă vreun jucător nu dorește să sprijine nici 
atacatorul, nici pe cel care se apără, el are posibilitatea de a refuza 
să participe la confruntare. Cu cât un jucător beneficiază de mai 
mult sprijin, cu atât are șanse mai mari de a câștiga confruntarea 
și de a se bucura de răsplată.

Pentru a-și oferi sprijinul, jucătorul alege jetonul unui personaj 
propriu. Îl împinge apoi ușor în față către zona comună de joc și îl 
rotește pentru a indica pe cine susține: atacatorul sau apărătorul 
(la fel ca la faza 1, vezi partea de jos-stânga a acestei pagini).

Jucătorul sprijinit are posibilitatea să accepte sau să refuze 
ajutorul. Dacă acceptă, noul personaj se alătură părții sale și 
rămâne în poziția de participare. Dacă refuză, personajul oferit se 
întoarce în poziția inițială. Rețineți că un jucător are voie să își 
ofere sprijinul doar o singură dată în fiecare tură.

Alegerea unei părți

„Haosul nu este o groapă. Haosul este o scară.”
Petyr Baelish

Deși sprijinul primit poate constitui un mare avantaj într-o 
confruntare, fiecare personaj care sprijină un jucător activ 
va primi și el aceeași răsplată în cazul unei victorii.

Deoarece răsplata poate fi și răspândirea influenței, 
jucătorul activ trebuie să aleagă cu grijă dacă merită să 
permită unui rival să avanseze spre victorie.

În aceeași măsură jucătorii trebuie să aleagă cu grijă pe 
cine susțin; dacă la final sunt de partea înfrântă, și ei 
suferă aceleași pierderi ca și jucătorul activ pe care l-au 
sprijinit.

Carte de  
eveniment

Stark

Jucătorul care controlează 
Casa Stark e cel care se apără.  

Dacă tu controlezi 
Casa Stark, alege un jucător. 
Acesta devine noul apărător.

Pictogramă apărător 
pe personajul 

participant

Pictogramă atacator 
pe personajul 

participant
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3. Confruntarea
În timpul acestei faze personajele participante rezolvă confruntarea. 
Câteodată, rezolvarea este pașnică. Cel mai adesea… nu.

Atât atacatorul cât și apărătorul aleg în secret câte o carte de casă 
din mână și o plasează cu fața în jos în dreptul lor. Cel mai adesea 
sunt alese două din cele trei tipuri de cărți de casă: ostilitate și 
armistițiu.

Al treilea tip de cărți de casă sunt cărțile de personaj. Ele pot fi 
folosite în același mod ca și cărțile de ostilitate; când o carte de 
personaj este jucată cu fața în jos este considerată a fi o carte de 
ostilitate și are valoarea zero. Totuși, cărțile de personaj sunt cel 
mai adesea jucate datorită efectelor sale speciale, notate pe carte 
(vezi Cărțile de personaje de la pagina 8).

Înainte să plaseze cărțile, însă, jucătorii activi de obicei își discută 
intențiile, onorabile sau nu. Ei pot „cădea de acord” că un armistițiu 
ar fi varianta cea mai onorabilă pentru toți cei implicați, însă 
oricare din ei poate blufa, încercând să își convingă adversarul să 
joace o carte care să ducă la înfrângerea sa.

Indiferent care cărți sunt alese, după ce ele sunt așezate în zona de 
joc, trebuie descoperite. Cărțile descoperite determină rezultatul 
confruntării: ostilitate, armistițiu sau trădare.

Ostilitate
Un rezultat de ostilitate implică în 
luptă toate personajele participante la 
confruntare. Ostilitatea are loc atunci când 
ambii jucători activi dezvăluie cărți de 
ostilitate care au valoare numerică și care 
reprezintă trupe, gardieni, spioni și servitori 
ai Casei.

În cazul unui rezultat de ostilitate, la 
valoarea cărții de ostilitate se adaugă totalul 
coroanelor de putere de la toți participanții 
la confruntare de aceeași parte. Partea cu 
cel mai mare total obținut de la putere și 
cartea de ostilitate, câștigă confruntarea și 
primește recompense (vezi „Victoria în urma confruntării” de la 
pagina 7).

Dimpotrivă, partea cu totalul obținut mai mic pierde confruntarea 
și suferă pierderi. În caz de egalitate, ambele părți pierd 
confruntarea și suferă pierderi (vezi „Înfrângerea în urma 
confruntării” de la pagina 7).

Armistițiu
Un rezultat de armistiţiu pune cele două 
Case de acord în vederea unei discuții 
pașnice. Acest lucru are loc atunci când 
ambii jucători activi dezvăluie cărți de 
armistițiu, care înfățișează un steag cu 
simbolul Casei de care aparțin.

Pentru rezolvarea unui armistițiu, 
ambii jucători activi se angajează într-o 
discuție în care se târguie pentru una 
sau mai multe din următoarele:

• Extinderea influenței unui jucător 
activ, cu un jeton, pe tabla celuilalt 
jucător activ.

• Luare a până la doi ostatici de la jucătorul activ advers.

• Luarea a 3 coroane de la liderul unui jucător activ și plasarea lor 
pe liderul celuilalt jucător activ.

Această discuție e complet deschisă. Poate fi unilaterală, cu un 
jucător care cere să își răspândească influența dar și să obțină 
ostatici fără să permită oponentului același rezultat, sau ambii 
jucători pot cădea de acord la un schimb echitabil.

Dacă ceva, orice, e dat sau luat, atunci nu există câștigător sau 
înfrânt în această confruntare, deci nu se oferă recompense dar nu 
se suferă nici pierderi. Totuși, dacă nu are loc niciun schimb, toți 
jucătorii de ambele părți pierd confruntarea și suferă pierderi.

Trădare
Un rezultat de trădare surprinde o casă oferindu-și 
intenția de rezolvare amiabilă a confruntării, 
în timp ce cealaltă profită de acest lucru.

Trădarea are loc atunci când un jucător activ dezvăluie o carte 
de armistițiu iar rivalul său dezvăluie o carte de ostilitate. 
Rezolvarea e similară cu cea de la ostilitate: partea cu cartea de 
ostilitate câștigă confruntarea, indiferent de totalul puterii sau 
de valoarea ostilității de pe carte, iar cealaltă parte pierde.

Totuși, datorită trădării, partea care a dezvăluit cartea de armistițiu 
primește o compensație specială (vezi „Luarea de ostatici”  
de la pagina 7).

Carte de ostilitate

Ostilitate

Carte de armistiţiu

Armistiţiu
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4. Deznodământul
După ce s-au stabilit învingătorul și învinsul confruntării, 
participanții primesc recompense sau suferă pierderi, după caz.

Victoria în urma confruntării
În deznodământul unui rezultat de ostilitate sau trădare, toți 
învingătorii primesc aceleași recompense de bază. Totuși, câștigurile 
în sine depind de care parte au stat jucătorii: atacatori sau apărători.

Recompensele atacatorilor: dacă a câștigat atacatorul, fiecare 
participant de partea sa își extinde influența asupra celui care s-a 
apărat (vezi „Câștigarea jocului” de la pagina 8).

Recompensele apărătorilor: Dacă a câștigat apărătorul, fiecare 
participant de partea sa trage două cărți și distribuie două coroane 
luate de pe foia fiecăruia de lider, către oricare din personajele proprii.

La rezolvarea unei ostilități, jucătorul activ din partea învingătorului 
primește și un ostatic (vezi „Luarea de ostatici” din partea dreaptă).

Înfrângerea în urma confruntării
În deznodământul unei ostilității sau a unei trădări, toți jucătorii 
înfrânți suferă aceleași pierderi de bază, indiferent de care parte a 
confruntării au fost.

Fiecare jucător înlătură jumătate din puterea personajului 
participant la confruntare, rotunjind în sus puterea înlăturată. 
Coroanele înlăturate vor fi plasate pe fișa de lider a fiecărui jucător.

Dacă unui personaj i-a fost luată toată puterea, moare pe loc 
(vezi „Moartea personajelor” de la pagina 9).

Luarea de ostatici
După ce s-au împărțit recompensele și s-au imputat pierderile, 
jucătorii activi pot primi ostatici, în funcție de felul în care s-a 
sfârșit confruntarea (vezi „Ostatici” de la pagina 9).

Ostilitate: jucătorul activ de partea câștigătorilor (fie atacator 
sau apărător) alege un singur jucător din partea înfrântă și ia 
un ostatic de la acesta.

Trădare: Jucătorul activ de partea învinșilor (cel care a dezvăluit 
cartea de armistițiu) ia un ostatic de la fiecare jucător din partea 
învingătorilor.

Sfârșitul unei ture
După ce s-au împărțit recompensele și s-au imputat pierderile, 
jucătorii fac câțiva pași de curățenie. Toate personajele care au 
participat la confruntare se întorc în pozițiile lor inițiale și toate 
cărțile jucate și dezvăluite se decartează în teancuri diferite. 
În plus, fiecare jucător care are mai puțin de 5 cărți de Casă în 
mână, trage cărți pentru a-și completa mâna (până la 5).

Apoi, următorul jucător în sensul acelor de ceasornic devine noul 
atacator și își începe tura cu faza de pregătire.

Ostilitate Ostilitate

Casa Lannister câștigă cu:
12 + 5 = 17

Exemplu pentru un rezultat de ostilitate

Casa Stark sprijinit de Casa 
Baratheon este înfrântă cu:

10 + 2 + 4 = 16
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Câștigarea jocului
Pentru a câștiga jocul, jucătorii trebuie să își extindă influența 
asupra celorlalte Case. De fiecare dată când un jucător își extinde 
influența, ridică un jeton de influență propriu de pe tabla sa și îl 
așază pe tabla jucătorului asupra căruia își extinde influența.

Jocul ia sfârșit în unul din modurile de mai jos:

• Unul sau mai mulți jucători și-au răspândit toate cele 5 jetoane 
de influență.

• Toate cele 4 personaje ale unei Case au murit 
(vezi „Moartea Personajelor” la pagina 9).

Când jocul s-a sfârșit, câștigător este jucătorul care are cele mai 
multe jetoane de influență răspândite asupra Caselor celorlalți 
jucători. În cazul unei egalități, victoria se împarte între jucătorii 
aflați la egalitate.

Reguli suplimentare
Acum că v-ați familiarizat cu jocul, mai trebuie să cunoașteți 
câteva reguli importante:

Abilitățile liderilor
La începutul jocului, fiecare 
jucător își alege un lider, iar 
fiecare lider are o abilitate 
specială care poate influența 
dramatic deciziile și atitudinea 
jucătorului.

De exemplu, unele abilități 
modifică valorile de la 
ostilitate, vă permit să trageți 
cărți noi, sau vă permit să 
luați ostatici de la alți jucători.  
Altele pot modifica felul în care se rezolvă o confruntare.

Fiecare carte de lider specifică exact când se poate folosi abilitatea 
acestuia pe parcursul jocului și efectul pe care îl produce. Folosirea 
abilității liderului este întotdeauna opțională.

Cărțile de personaje
Fiecare teanc de Casă include și câteva cărți 
de personaj. Acestea înfățișează o imagine 
a personajului, numele său, și o scurtă 
descriere a avantajului pe care ți-l poate 
aduce. 

Cartea de personaj poate fi jucată pentru 
efectul său în intervalul specificat pe 
ea și numai dacă jetonul de personaj 
corespunzător participă la confruntare. 
Dacă ea înfățișează liderul jucătorului, 
atunci poate fi jucată când oricare din 
personajele jucătorului participă la 
confruntare.

În timpul fazei de confruntare, jucătorul activ poate plasa o carte de 
personaj drept cartea acoperită, cu fața în jos (vezi „Confruntarea” de 
la pagina 6). Dacă procedează astfel, nu e nevoie ca ea să corespundă 
cu cartea liderului sau a personajului participant. În plus, este 
considerată a fi o carte de ostilitate, cu valoarea zero.

Abilitatea liderului

Lannister

Înainte ca o Casă să își 
ofere sprijinul, dacă ești 
jucător activ și ai influență 
asupra acelei Case:

Alege un personaj din 
acea Casă. Acel personaj 
este obligat să te sprijine.

Influentă

Cersei

Carte de personaj

Instinct politic

Tyrion Lannister

După descoperirea cărților de Casă:

Alege un jucător activ care a dezvăluit o 
carte de ostilitate. Dacă acel jucător are 

în mâna sa o carte de ostilitate cu valoare 
mai mare, decartează cartea descoperită și 
o înlocuiește cu cea de valoare mai mare.

Casa Stark își extinde 
influenţa asupra 
Casei Lannsiter
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Retragere
Anumite efecte ale jocului pot obliga un jucător care își oferă 
sprijinul, să se retragă din confruntare. Dacă acest lucru are loc, 
jucătorul respectiv retrage personajul său participant în poziția 
obișnuită, decartează orice cărți a jucat și nu mai are dreptul de a 
participa la confruntarea curentă. Acesta nu primește nici beneficii, 
dar nici nu suferă pierderi.

Efectele jocului nu pot determina niciun jucător activ să se retragă 
dintr-o confruntare.

Moartea personajelor
Multe efecte ale jocului pot obliga jucătorii să înlăture putere de 
pe personaje. Atunci când un personaj rămâne fără nicio coroană, 
moare pe loc.

Atunci când un personaj moare, jetonul său trebuie întors cu fața 
în jos. Acesta nu mai poate participa la confruntări, iar cărțile care 
înfățișează acest personaj nu mai pot fi folosite pentru efectele lor 
în restul jocului.

Ostatici
Numeroase efecte ale jocului oferă jucătorilor posibilitatea de a lua 
un ostatic de la un alt jucător. Această acțiune se face prin luarea și 
păstrarea unei cărți de Casă de la oponent. 

Atunci când iei un ostatic, poți alege una din următoarele trei opțiuni:

• Cartea superioară din teancul de Casă a celuilalt jucător.

• Din mâna adversarului, prin tragere.

• Din rândul ostaticilor deja capturați de adversar.

După ce ai capturat un ostatic, plasezi cartea luată cu fața în jos în 
zona ta de joc. În orice moment al jocului, jucătorii se pot uita la 
cărțile luate ostatici de către ei. 

Eliberarea sau torturarea ostaticilor
Ostaticii nu se folosesc pentru valoarea sau pentru efectul lor. 
În schimb, la începutul fiecărei ture, fiecare jucător poate elibera sau 
tortura oricâți ostatici dorește din cei capturați de ei însuși.

Eliberarea unui ostatic: Când un jucător eliberează un ostatic, retur-
nează cartea în mâna jucătorului căruia i-a aparținut. După aceasta, 
cel care a eliberat ostaticul trage o carte din teancul său de Casă.

Torturarea unui ostatic: Când un jucător torturează un ostatic, 
decartează cartea în teancul de decartare a jucătorului căruia i-a 
aparținut. Acest lucru declanșează unul din trei efecte posibile, în 
funcție de ostaticul torturat:

• Lider: Dacă ostaticul torturat este o carte de personaj care 
înfățișează liderul unei Case, atunci patru coroane trebuie 
înlăturate imediat de pe acel lider și plasate în cutia jocului.

• Personaje: Dacă ostaticul torturat este o carte de personaj care 
înfățișează un personaj a cărui jeton este cu fața în sus, atunci 
patru coroane trebuie înlăturate imediat de pe jetonul acestuia 
și plasate pe fișa de lider a Casei sale.

• Ostilitate sau Armistițiu: Dacă ostaticul torturat este o carte de 
ostilitate sau de armistițiu, atunci cel care torturează ostaticul 
alege și înlătură imediat o coroană de pe un personaj din Casa 
căreia aparține cartea. Această coroană trebuie apoi plasată pe 
fișa de lider a jucătorului care a torturat ostaticul.

Promisiunile și amenințările cu eliberarea sau torturarea ostaticilor 
pot constitui mijloace eficiente de intimidare a adversarilor în 
timpul jocului. Jucătorii pot cere adversarilor să ia o anumită parte 
sau să nu participe la o confruntare, să joace sau să nu joace o 
anumită carte, sau orice intrigă pot ei urzi.

Eddard Stark este ucis, jetonul se întoarce cu faţa în jos

Ce urmează?

„Îi voi dărui Tronul de Fier pe care tatăl mamei sale a șezut. 
Îi voi dărui cele Șapte Regate.”

Khal Drogo

De acum cunoașteți absolut toate regulile necesare pentru 
a juca prima partidă de Game of Thrones: Tronul de Fier. 
Vă puteți folosi, în orice moment al jocului, de pagina 
cu „Regulile pe scurt” de la finalul acestui regulament. 
În plus, „Clarifică rile” de la paginile 10 și 11 vă explică 
cum puteți rezolva unele interacțiuni mai complexe ce vor 
apărea pe parcursul jocului.



Clarificări
Următoarea secțiune din regulament conține clarificări pe care vă 
recomandăm să le citiți cu atenție după primul joc.

Rezolvarea conflictelor
Este posibil ca anumite reguli să fie contradictorii sau ca anumite 
efecte să apară concomitent.

• Dacă reguli din acest regulament se contrazic cu reguli de 
pe componentele jocului, atunci au întâietate regulile de pe 
componentele jocului.

• Dacă anumite efecte apar concomitent, atunci aplicați 
următoarele reguli:

• Jucătorii rezolvă abilitățile liderilor înainte de orice alte 
efecte scrise.

• Dacă alte efecte se contrazic, ele se rezolvă în sensul acelor 
de ceasornic, începând cu atacatorul. Dacă efectele nu pot fi 
rezolvate în acest mod, atacatorul decide în ce ordine vor fi 
rezolvate.

Negocierile
Discuțiile libere sunt o parte esențială a jocului, dar trebuie să 
țineți cont de trei reguli importante:

• Toate discuțiile, de orice fel, sunt permise în orice moment al 
jocului numai dacă toți jucătorii pot să audă ce se discută.

• Orice promisiuni făcute pe parcursul jocului nu reprezintă 
legăminte, cu o singură excepție: ceea ce decid jucătorii activi în 
timpul rezolvării armistițiului, trebuie respectat.

• Deși jucătorii pot pretinde că dețin anumite cărți sau anumiți 
ostatici, nu le este permis să arate aceste cărți celorlalți jucători.

Componente și terminologie
Această secțiune conține informații suplimentare despre subiectele 
tratate mai devreme în regulament.

Moartea personajelor
Următoarele sunt clarificări privind moartea personajelor 
(vezi pagina 9 pentru regulile detaliate):

• Liderii nu pot muri.

• Dacă un personaj moare în timpul participării la o confruntare, 
jucătorul căruia îi aparține rămâne implicat în confruntare și 
poate primi recompense sau suferi pierderi, după caz.

• Personajul însuși nu mai participă la confruntare, deci 
pentru restul jocului nu mai pot fi folosite pentru efectele 
lor nici cărțile care îl înfățișează.

• Un personaj care a murit nu mai poate deține coroane.

• Cărțile care corespund unui personaj care a murit mai pot fi 
jucate cu fața în jos în timpul fazei de confruntare, de către un 
jucător activ.

• Cartea este tratată ca orice altă carte de personaj jucată în 
acest fel: drept ostilitate cu valoarea zero.
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Ostaticii
Următoarele sunt clarificări privind ostaticii (vezi paginile 7 și 9 
pentru regulile detaliate):

• Când ia un ostatic, jucătorul așază cartea cu fața în jos în zona 
sa de joc destinată ostaticilor.

• Dacă un jucător ia un ostatic care corespunde propriei 
sale Case, atunci acel ostatic se așază alături de cărțile din 
mâna sa.

• Jucătorii se pot uita la cărțile lor luate ostatici, în orice moment.

• Ceilalți jucători pot vedea și ei căror Case le aparțin ostaticii, 
dar nu se pot uita la fața cărților.

• Dacă un efect împiedică un jucător activ să primească 
recompense, atunci el nu poate lua niciun ostatic.

• Dacă un efect protejează un jucător de la a suferi pierderi, de la 
acel jucător nu se poate lua un ostatic.

Cărțile de Casă
Următoarele sunt clarificări privind cărțile de Casă (vezi paginile 6, 
8 și 9 pentru regulile detaliate):

• Nu există o limită a numărului de cărți pe care un jucător le 
poate avea în mână.

• La finalul fiecărei ture, toți jucătorii care au mai puțin de cinci 
cărți în mână trag cărți până au cinci cărți.

• Dacă un teanc cu cărți de Casă a fost epuizat, atunci teancul său 
de decartare se amestecă bine și devine noul teanc cu cărți de casă.

• Dacă un jucător nu mai are nicio carte de Casă dar i se cere să 
joace una, spre exemplu drept o carte jucată cu fața în jos pentru 
un jucător activ în timpul fazei de confruntare, acel jucător trage 
și joacă cartea superioară de pe teancul său de tragere. 

• Jucătorii pot lua ostatici din cărțile de Casă ale adversarilor, dar 
nu se pot folosi de abilitățile cărților aparținând Caselor adverse. 

Componența cărților de Casă: fiecare teanc cu cărți de Casă conține 
patru cărți de armistițiu, 10 cărți cu personaje (câte două pentru 
fiecare personaj) și 11 cărți de ostilitate (cu valorile 1-8, 10, 12 și 20).

Tabla și jetoanele de influență
Următoarele sunt clarificări privind tabla și jetoanele de influență 
(vezi paginile 4 și 8 pentru regulile detaliate):

• Când un jucător își extinde influența, plasează unul din 
jetoanele sale de pe tabla proprie, pe tabla unui alt jucător.

• Tabla de influență a unui jucător poate avea pe ea oricâte 
jetoane de influență aparținând oponenților, chiar și mai multe 
jetoane aparținând aceleiași Case.

• Locațiile de pe tabla de influență, de sub jetoane, nu au un rol 
activ în joc; ele se folosesc pentru a ajuta jucătorii să calculeze 

cât de aproape sunt de victorie.

Participare
Jucătorii care participă la o confruntare sunt cei doi jucătorii activi 
precum și cei al căror sprijin a fost acceptat de către aceștia.

• Personajele care au fost alese de acești jucători sunt și ele 
participante la confruntare.

• Se consideră că jucătorii și personajele sunt participanți de la 
începutul fazei de confruntare și până la finalul turei respective.

• Personajele care se retrag nu mai sunt participante.

Putere
Următoarele sunt clarificări privind puterea (vezi paginile 4 și 6 
pentru regulile detaliate):

• Când un jucător alocă putere, el ia coroane de pe fișa liderului 
Casei sale și le distribuie către unul sau mai multe jetoane de 
personaje la alegerea sa.

• Nu e obligatoriu ca toate coroanele să fie alocate pe un 
singur personaj.

• Dacă un personaj participă la o confruntare, coroanele 
distribuite nu trebuie neapărat plasate pe acel personaj.

• Cu excepția a câtorva efecte ale jocului care dau permisiune 
în mod clar, jucătorii nu pot lua coroane de pe fișele de lider 
ale altor jucători.

• Când un jucător trebuie să înlăture putere de pe un personaj, el 
ia coroane de pe acesta și le așază pe fișa de lider a Casei sale.

• Unele efecte cer ca puterea să fie înlăturată de pe fișa de 
lider. Când acest lucru se întâmplă, coroanele înlăturate 
se întorc în cutia jocului și nu mai pot fi folosite în jocul 
curent.

• Un jeton de personaj poate avea oricâte coroane așezate pe el.

• Dacă pe fișa de lider a unui jucător nu mai sunt coroane, acel 
jucător nu mai poate aloca putere personajelor sale.

Armistițiu
Următoarele sunt clarificări privind rezultatele de armistițiu 
(vezi pagina 6 pentru regulile detaliate):

• Discuția despre armistițiu se consideră rezolvată în timpul 
deznodământului în scopul diferitelor efecte ale jocului. 

• În cazul unui rezultat de armistițiu, jucătorii nu primesc 
recompense dar suferă pierderi dacă discuția de negociere se 
încheie fără rezultate.

• Un jucător poate beneficia o singură dată de pretențiile obținute 
din rezolvarea armistițiului.

• Jucătorii care și-au oferit sprijinul și acesta a fost acceptat, 
au dreptul să participe la discuțiile libere pentru rezolvarea 
armistițiului, dar nu au dreptul să ceară sau să beneficieze de 
ceva de pe urma acestuia.



G A M E  O F  T H R O N E S

12

Regulile pe scurt
Sumar al unei ture de joc

1. Pregătirea (pag. 5)
Atacatorul trage o carte de eveniment care va determina pe cine atacă.

a. Fiecare jucător activ trage o carte de casă și alocă o coroană 
de pe fișa proprie de lider.

b. Prima dată atacatorul, apoi cel care se apară, aleg câte un 
personaj care participă în confruntare.

2. Oferirea sprijinului (pag. 12)
Fiecare jucător care nu este activ poate oferi un singur personaj fie 
în sprijinul atacatorului, fie în a celui care se apără.

3. Confruntarea (pag. 12)
Fiecare jucător activ alege o carte din mâna sa și o plasează cu fața 
în jos în zona de joc. Apoi, cărțile se întorc cu fața în sus.

• Ostilitate: Fiecare parte însumează numărul coroanelor și valoarea 
de ostilitate. Partea cu totalul cel mai mare, câștigă confruntarea.

• Armistițiu: Cei joi jucători activi intră într-o discuție liberă și 
negociază pentru anumite componente.

• Trădare: Partea care a jucat ostilitatea câștigă confruntarea, dar 
suferă anumite pierderi.

4. Deznodământul (pag. 12)
Jucătorii primesc recompense sau suferă pierderi în funcție de 
rezultatele confruntării.

• Victoria obținută de atacator: Fiecare jucător victorios 
participant la confruntare distribuie câte un jeton de influență 
pe tabla învinsului.

• Victoria obținută de apărător: Fiecare jucător victorios trage 
două cărți și distribuie două coroane de pe fișa sa de lider.

• Partea care pierde: Fiecare jucător de acea parte înlătură jumătate 
din puterea personajului său participant, rotunjind în sus 
numărul coroanelor înlăturate.

• Luarea de ostatici: Într-un rezultat de ostilitate, jucătorul activ de 
partea victorioasă ia un ostatic de la un jucător de partea învinsă.

În deznodământul unei trădări, jucătorul activ trădat ia un 
ostatic de la fiecare jucător de partea victorioasă.

După faza de deznodământ, jucătorii trag cărți până când fiecare 
are cinci cărți de casă în mână.

Ostaticii
• Ostaticii pot fi luați dintre cărțile din mâna unui jucător, din 

teancul său de cărți sau dintre ostaticii deja luați de el.

• La începutul unei ture, fiecare jucător poate elibera sau tortura 
câțiva ostatici (vezi detaliat pagina 9).
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