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BEVEZETÉS
A Tini Nindzsa Teknőcök: A múlt árnyai társasjátékban legfeljebb négy játékos
(a teknőcök csapataként) küzd meg a gonoszt alakító játékossal (aki a teknőcök 
ellenfeleit irányítja) az 1-2 óra játékidőt felölelő csaták során. Ezeket a csatákat egy-
más után egyszerre is lejátszhatjátok, vagy fokozatosan, alkalmanként haladva tovább 
a kalandban.

A DOBOZ TARTALMA
» ez a szabálykönyv

» 8 Csatakocka

» 15 Tevékenység kocka

» 45 műanyag fi gura:

• 4 teknőc (Donatello, Leonardo, 
Michelangelo, és Rafaello)

• 4 főgonosz (Zúzó, Karai,
Old hob, és Alopex)

• 3 Fürgeláb bajnok

• 6 Fürgeláb elit harcos

• 18 Fürgeláb nindzsa

• 5 Bandita

• 5 fegyveres bandita

» 4 Hős karakterlap

» 9 Gonosztevő karakterlap

» 128 kártya:

• 89 Gonosztevő képességkártya

• 24 Speciális támadás kártya

• 5 Szövetséges kártya

• 10 Terep lap

» 6 dupla-oldalú tábla

» 2 kaland képregény 16 történettel

» 1 Győzelmi könyvjelző

» 132 állapotjelző:

• 24 ötös életjelző

• 40 egyes életjelző

• 28 fókuszjelző

• 24 kimerülés jelző

• 12 KO jelző

• 4 forduló jelző

» 46 tereptárgy jelző:

• 4 akadály jelző

• 6 szemetes kuka jelző

• 4 autó jelző

• 2 szemetes konténer jelző

• 4 szemeteszsák jelző

• 2 tűzlétra jelző

• 4 biztonsági ajtó jelző

• 6 biztonsági kamera jelző

• 4 gőzsugár jelző

• 4 hajókonténer jelző

• 2 komputerfal jelző

• 4 cél jelző
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ÁTTEKINTÉS
A teknőcök minden fordulóban dobnak a Tevékenység kockáikkal, hogy az adott 
körben mit tudnak tevékenykedni. Fókusz elköltésével újradobhatnak, illetve kockái-
kat meg is oszthatják egymással, ha szükséges ahhoz, amit elterveztek. Ezután egymás 
után (kötetlen sorrendben) tevékenykednek a Tevékenység-kockáiknak megfelelően. 
A teknőcök minden köre után a gonosztevő kerül sorra, és kijátszik két Gonosztevő 
képesség kártyát, amivel aktiválja a fi guráit a játéktáblán. A forduló utolsó gonosztevő 
köre után új fi gurákat helyez a játéktáblára az új forduló kezdete előtt, majd új forduló 
kezdődik. A fordulók addig követik egymást, míg valamelyik fél győzelmi feltételei 
nem teljesülnek.
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Csatakocka
Mind a hősök, mind a gonosztevők
ezekkel a kockákkal kivitelezik
a támadásokat, védekezést és
szakértelem próbákat.

Tevékenység kocka
Minden hősnak saját, egyedi 
Tevékenységkockái vannak.
Ezek a kockák döntik el, hogy 
melyik hős milyen tevékenységeket
végezhet egy adott körben.

Műanyag figurák
Minden karaktert egy műanyag
fi gura jelképez a táblán. A hősök 
egy fi gurát irányítanak, a gonosz-
tevő játékos az összes gonosz fi gurát.

Játéktáblák
Minden csata két játéktábla 
elem kiválasztásával kezdődik, 
ahol az adott esemény zajlik.
Minden táblaelem egyedi 
jellegzetességekkel rendelkezik.

Kalandok
Egy kaland több csatából
épül fel, melyeken keresztül
alakul a teljes történet.

Hősök karakterlapjai
Minden hősnek saját karakter-
lapja van, melyen a statisztikái 
és egyedi különleges képességei 
láthatók.

Gonosztevők karakterlapjai
Minden gonosztevőnek saját 

arakterlapja van, melyen akara
atisztikái és egyedi különleges stat

képességei láthatók.ké

Gonosztevők képesség kártyái
Ezek a lapok a gonosztevők
köreit vezénylik. Mindegyik 
kártyalapon tevékenység-
jelzések és speciális szabályok
olvashatók, melyekkel a
gonosztevő játékos a külön-
böző egységeit aktiválhatja.

Speciális támadás kártya
Mindegyik hősnek van egy 
pakli speciális támadás kártyája. 
Mindegyikük kiválaszthat 
közülük adott számú lapot 
minden csata elején.

Szövetségesek kártyái
A hősök egyes csatákban a 
szövetségeseikre is számíthatnak..
A szövetségesek kártyái segítsé-
get biztosítanak a csata során.

Terep kártyák
Mindegyik játéktáblán egyedi 
terep-jellegzetességek vannak. 
A terep kártyák magyarázzák 
ezen adottságokra vonatkozó 
szabályokat.

Élet jelzők
Az élet jelzőkkel követhetitek
nyomon az egyes karakterek 
életerejét. Mikor az életerő 
nullára csökken, a karakter 
eszméletét veszti. A teljes pizza 
5 életet jelent, a pizzaszelet
pedig 1 életet.

Fókusz jelzők
Ezekkel követitek nyomon, hogy 
egy karakter mennyi fókusszal 
rendelkezik. A fókuszt kockák 
újradobására vagy speciális
támadások kivitelezésére lehet elkölteni.

A JÁTÉKELEMEK LEÍRÁSA
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Kimerülés jelzők / Csatornafedők
Ezen jelzők egyik oldala a csatorna-
fedőket jelzi a játéktáblán,
míg a másik oldalával pedig
letakarjuk a tevékenység kockákat
a használat után.

KO jelzők
KO jezőt kap az a karakter, aki 
eszméletét veszti és nem képes
cselekedni a fordulóban.

Forduló jelzők
Egy forduló jelzőt kap minden hős
a köre után a gonosztevő játékostól,
és miután minden hős kapott már
egyet, új forduló kezdődik.

Szemetes kuka jelzők
Ezek jelzik a szemetes kukákat a játék-
táblán. További szabályokért lásd a
Fedezék és Dobás terep kártyákat.

Autó jelzők
Ezek jelzik a gépjárműveket 
a játéktáblán. Bővebb 
szabályokért lásd a Lassú 
terep kártyát.

Szemetes konténer jelző
Ezek jelzik a szemetes konté-
nereket a játéktáblán. További
szabályokért lásd a Fedezék 
terep kártyát.

Szemeteszsák jelzők
Ezek jelzik a szemeteszsákokat a játék-
táblán. További szabályokért lásd a
Lassú terep kártyát.

Tűzlétra jelzők
Ezek jelzik a tűzlétrákat a játék-
táblán. További szabályokért
lásd a Lassú terep kártyát.

Biztonsági ajtó jelzők
Ezek jelzik a biztonsági ajtókat a
játéktáblán. További szabályokért
lásd a Zárt ajtók terep kártyát.

Biztonsági kamera jelzők
Ezek jelzik a biztonsági kamerákat
a játéktáblán. További szabályokért 
lásd a Kamerák terep kártyát.

Gőzsugár jelzők
Ezek jelzik a feltörő gőz-
felhőket a játéktáblán.
További szabályokért lásd 
a Homályos terep kártyát.

Hajókonténer jelzők
Ezek jelzik a hajókonténereket 
a játéktáblán. További
szabályokért lásd a Szint-
különbség terepkártyát.

Komputerfal jelzők
Ezek jelzik a komputer-
falakat a játéktáblán. 
További szabályokért lásd 
a Blokkolt terep terepkártyát.

Akadály jelzők
Ezek jelzik a játéktáblán azokat a
pontokat, ahova nem léphet fi gura.
További szabályokért lásd
a Blokkolt terep terepkártyát.

Cél jelzők
A cél jelzők mutatják a speciális
küldetés feladatokat az egyes
csatákban. Ezek lehetnek karakterek 
vagy tárgyak, amiket a hősöknek
meg kell szerezniük vagy védeniük.
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1 Elsőként döntsétek el, hogy ki fogja a 
gonosztevő karaktereket irányítani.
A többi játékos (legfeljebb négy) moz-
gatja majd a hősöket, azaz a teknőcöket.
Mind a négy teknőcöt irányítani kell, a 
játékosok számától függetlenül (osszátok
szét őket a játékosok között).

» Minden hős játékos (minden általuk 
irányított teknőc után) kap:

• a teknőc karakterlapját,

• a teknőc tevékenység kockáit,

• a teknőc fi guráját,

• megfelelő számú életjelzőt,

• megfelelő számú fókusz jelzőt

• a teknőc speciális mozdulatok pakliját.

2 Válasszátok ki, hogy melyik történetet 
szeretnétek lejátszani. A csatákat a 
kaland-képregényekben találjátok.
Elsőként ajánlott az 1. Könyv 1. csatájával
kezdeni.

» A gonosztevőket irányító játékosnak:

• a választott történetben szereplő
gonosztevő fi guráját,

• a gonosztevő paklit (összeállítására vo-
natkozó instrukciókért lásd a 8. oldalt)

• a történetben szereplő gonosztevők
karakterlapjai,

• a csata leírásában szereplő számú 
fókusz jelző.

3 A gonosztevő az adott csata leírásának
megfelelően összeállítja a játékteret. 
Két térképrészletet kell egymáshoz 
illesztenetek, majd arra elhelyeznetek 
a feltüntetett tereptárgyakat.

4 Az ábrának megfelelően elhelyezzük
a gonosztevők fi guráit a megfelelő

A JÁTÉKTÁBLA FELÁLLÍTÁSA
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mezőkre, a maradékot pedig a térkép
mellé, a „fi gura-tartalékba”. Nézzétek
át alaposan az adott történetre vonat-
kozó speciális szabályokat és térképet, 
hogy mindenki tisztában legyen a
célokkal.

5 Helyezzétek az adott csatához szüksé-
ges terep kártyákat a játéktér mellé, 
hogy minden játékos láthassa őket.

6 A hős játékosok válasszanak ki az 
általuk mozgatott teknőcöknek 
az adott csata szakértelem módosító-
jával módosított (a kezdő történetben
ez -1) Szakértelem értékének megfe-
lelő számú speciális mozdulat kártyát.
Ezek a különleges mozdulatok hasz-
nálhatók csak az adott csata során,
a többit tegyétek félre. A bevezető
csatához az alábbiakat ajánljuk:

» Doni: (1 lap) Forgó támadás,

» Leo: (2 lap) Ugró csapás, és a 
Feltartom őket! lap,

» Miki: (1 lap) Repül a...! lap,

» Rafi : (0 lap)

7 A hősök elhelyezik a fi guráikat az adott 
csata kezdő mezőire, bárhogy, de egy
mezőn csak egy fi gura állhat.

8 A gonosztevőket irányító játékos 
megkeveri a lapjait és húz 5 kártyát.
Ha esetleg kihúzná az újracsoportosu-
lás kártyát, húzzon helyette másikat, 
az Újracsoportosulást pedig keverje 
vissza a pakliba.

9 Helyezzétek a Csata kockákat, fókuszsz-,
kimerülés-, KO- és élet jelzőket a 
játéktér mellé, mindenki által elérhetőtő
távolságba. Kezdődhet a játék!a játék!
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Tevékenység kockák ikonjai

Karakter neve

Karakter képességei

Tulajdonságok

Élet
Beosztás (vezér vagy követő)

ÁBRA: A gonosztevő pakli összeállítása

A gonosztevő pakli összeállításához nézd 
át a kaland-képregények kiválasztott
csatájának leírását. A „Gonosztevő fi gu-
ra-tartalék és pakli” rész alatt láthattok
egy sor színt az adott csatához szükséges 
fi gurák képei felett. A színeknek megfe-
lelő színű lapokból kell összeállítanod a
paklit, minden színhez négy lap tartozik.
Például, Old hob felett vörös és kék sáv 
jelzi, hogy Old hob négy vörös és négy 
kék kártyját hozzá kell adnod a paklihoz,
és így tovább. Ezen kívül, az Újracsopor-
tosulás lapot is mindig hozzá kell adnod 
a paklihoz. A gonosztevő pakliban mindig 
25 lapnak kell lennie összesen.

ÁBRA: 
A karakterlapok magyarázata

EGY KÖR MENETE
A kör elején a hősök dobnak a tevékenység 
kockáikkal, majd mind a négy hős cse-
lekszik a fordulójában. Minden egyes hős
fordulója után a gonosztevők fordulója
következik. Miután minden hős fordulója 
és a gonosztevők négy fordulója is lezaj-
lott a kör véget ér, és új kör kezdődik.

Dobás a tevékenység kockákkal

Minden hős játékos dob a teknőce három 
tevékenység kockájával (Rafi  hat kocká-
val) minden kör kezdetén. Ha a játékos 
nem elégedett a dobása eredményével, 
egy fókusz elköltésével újradobhatja akár-
mennyi, akár az összes kockáját, de csak
egyszer. A kockadobás után a hős játéko-
sok sorbarendezik maguk előtt a kidobott 
kockákat nekik tetsző sorrendben (hogy 
miért, azt máris megmagyarázzuk).
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Tevékenység kockák megosztása
A hősök a csapatmunkára építenek, 
csapatként harcolnak. A saját teknőcöd 
három kockáján kívül megkapod még a 
tőled balra ülő teknőc jobb szélső koc-
káját, és a tőled jobbra ülő teknőc bal 
szélső kockáját. Magyarul, attól függően 

hogy hogyan rendezed sorba a kockáidat,
megoszthatod egy-egy tevékenységedet
a tőled jobbra és balra ülő játékossal. 
Ezzel minden teknőcnek összesen öt tevé-
kenysége van a fordulójában (Rafi t kivéve,
lásd a képességének leírását).

A HŐSÖK FORDULÓI
A kockadobások és azok sorba rendezése
után a játékosok kiválasztják, hogy melyik
teknőc cselekedjen elsőként. A teknő-
cöd fordulójában bármilyen sorrendben
felhasználhatod a kidobott tevékeny-
ségeket. A tevékenységek leírását a 11.
oldalon találod. A felhasznált tevékenység 
kockákat  fedd le kimerülés jelzővel (csa-
tornafedők hátsó oldala), amiket majd a 
fordulód végén távolíts el róluk (hogy a
többi teknőc is használhassa a megosztott 
tevékenységedet). Ne rendezd át és ne is 
dobd újra a kockáidat, miután az első
teknőc megkezdte a fordulóját, mert a 

többi teknőc is használni fogja egy-egy 
tevékenységedet.

Miután végeztél a cselekedeteid végrehaj-
tásával (akár mert mind végrehajtottad, 
akár mert nem kívánsz többet cselekedni), 
a fordulód véget ért, és a gonosztevő for-
dulója következik. A fordulód végén távo-
lítsd el a kimerülés jelzőket a kockáidról.
A gonosztevő játékostól kapsz egy forduló 
jelzőt, jelezve, hogy végeztél. Csak azután n 
aktiválhatod a karakteredet újra, miután n a 
többi hős fordulója is véget ért (miután őkők 
is megkapták a forduló jelzőt).
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Tevékenység ikonok

Speciális támadás kártyák

A hősök a fordulójuk során használhatják egy 
(és csak egy!) speciális támadás kártyájukat, 
azok közül, amiket kiválogattak a játék kez-
detén. A lapok használata fókuszba, életbe 
kerülhet, vagy pedig a hős egy vagy több 
tevékenység kockájába. Bővebb információ-
ért lásd a 15. oldalt.

A GONOSZTEVŐ FORDULÓJA
A hősök fordulói után a gonosztevő fordu-
lója következik. A gonosztevőnek minden 
egyes hős fordulója után, azaz összesen
négy fordulója van egy körben. A fordu-
lója során a gonosztevő játékos két go-
nosztevő képesség lapot játszik ki a kezé-
ben lévő kártyák közül, egyszerre egyet, 
és egymás után végrehajtja őket (lásd a 
14. oldalt). Ezután a gonosztevő húzhat két
lapot, majd a következő hős játékos fordu-
lója következik.

Aktív gonosztevő képesség kártyák

A gonosztevő képesség lapok a kijátszásuk 
után is aktívak maradnak egy ideig. A go-
nosztevő képesség lapokat képpel felfelé 
kell kijátszani, az elsőnek kijátszott lapot
balra, a másodiknak (vagy újabban) kiját-
szottat pedig sorban jobbra kell maga elé
tennie egymás mellé. Ha a gonosztevő for-
dulójának kezdetén négy aktív gonosztevő
képesség lap van a játékos előtt kihelyezve,
a két legrégebben kijátszott lapot (azaz 
balról haladva) el kell dobni. Ez nagyon 
fontos, mivel az aktív képesség kártyákf
olyamatos védelmi bónuszt biztosíthatnakfoly

zonyos beosztású gonosztevő fi guráknak,biz
vagy akár egyéb hatásokat.va

A KÖR VÉGE
A fordulók váltakozása – hősök és a gonosz-
tevő felváltva – mindaddig folytatódik, 
míg mind a négy hős cselekszik, és a gonosz-
tevőnek is megvolt a 4. fordulója. Ezután,
a gonosztevő kap 1 fókusz jelzőt (de nem
haladhatja meg ezáltal a kezdő fókuszát),
és új követőket szólíthat a játéktáblára 
(lásd a 16. oldalon), majd új kör kezdődik.

TEVÉKENYSÉGEK
A hősök a tevékenység kockáikkal hajthat-
ják végre a tevékenységeiket, míg a go-
nosztevő a képesség kártyái kijátszásával.
Mindkét esetben a tevékenység ikonok 
jelzik, hogy milyen tevékenységet hajthat 
végre a játékos.
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A tevékenység ikonok lehetnek:

» Mozgás (gördeszka)  vagy ikon:
Amennyi gördeszka ikont elköltesz, any-
nyival szorozd meg a karaktered alap 
Mozgás tulajdonságát, és ennyi pontot 
használhatsz fel mozgásra (ha egy gör-
deszkát dobsz, és a karaktered alap Moz-
gása 3, akkor 3-at mozoghatsz, ha pedig 
két gördeszkát, akkor 6-ot). A mozgás-
pontokkal mozoghatsz a fi guráddal a já-
téktáblán (lásd 12. oldal). Ha a mozgásod 
után más tevékenységet végzel, a fel nem
használt mozgáspontjaid elvesznek.

» Közelharc (katana)  vagy  ikon:
Válassz egy, a karaktereddel szomszédos 
mezőn (akár átlósan is) álló ellenfelet, akire
közelharci csapást mérsz (lásd 13. oldal).

» Távolsági támadás (shuriken) 
 vagy ikon: 

Válassz egy, legfeljebb 2 mező távolság-
ra álló ellenfelet, amire a karaktered rá-
lát, és egy távolsági támadást hajthatsz 
végre ellene (lásd 14. oldal).

» Védekezés (páncél)  ikon:
Ez önmagában véve nem tevékenység, és 
nem is lehet elkölteni. Ehelyett a karakter

kap +1 bónuszt a Védekezés tulajdonság 
értékére mindaddig, amíg a páncél ikon
játékban van (ameddig az adott kockát 
újra nem dobják, vagy egy gonosztevő
képesség kártya meg nem szünteti).

» Aktív védekezés ikon:
Ez az ikon egy védekezés és egy közel-
harci ikon kombinációja. Ugyanúgy +1
bónuszt biztosít a karakter Védekezés 
Tulajdonságára, mint a védekezés ikon,
de ugyanakkor lehetőséget is ad a karak-
ternek egy közelharci csapásra (és kom-
binálható is az alap közelharci ikonnal, 
ahogy lejjebb olvashatod majd). A +1 
Védekezés bónusz azután is érvényes, 
hogy a közelharci csapást végrehajtottad.

» Csí  ikon (csak a hősöknek):
Azt jelképezi, hogy a hős aktiválja a 
benső energiáit. Ha egy csí ikont dobsz 
(de csak ha meg is tartod azt, és nem 
dobod újra), a hősöd azonnal vissza-
nyer egy fókuszt (lásd 18. oldal), de 
nem nyerhet vissza többet, mint az alap
fókusza, továbbá gyógyul egy életet, ha 
sérült (lásd 17. oldal). Ezután bármelyik
oldalára átfordíthatod ezt a kockát!

Ikonok kombinálása és felfelé kerekítése

Egy játékos több egyforma ikont is elkölt-
het egyetlen tevékenység keretében, hogy 
felerősítse az adott tevékenység hatását. 
Másrészről azonban nem használhatsz
fel egy ikont részlegesen egy másik te-
vékenység részeként. Magyarul, ha egy 

karakter dupla katana ikont dob (vagy 
kártyán szerepel), nem használhat fel be-
lőle egy katanát egy tevékenységhez, egy y
katanát pedig egy másikhoz. Másszóval, , 
több ikont kombinálni lehet, de egyet-
len többes ikont szétválasztani nem.
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Példa 1: Leonardo elkölt egy tevékenység 
kockáról egy dupla katana ikont, egy 
másikról pedig egy szimpla katana ikont 
egyetlen közelharci csapás tevékenység-
hez. Így összesen három katana ikont
költ el a közelharci csapáshoz, és mindkét
kockájára elhelyez egy kimerülés jelzőt.

Példa 2: Leonardonak már csak egy kocká-
ja maradt a fordulójában, amit nem hasz-
nált fel, egy dupla katana ikon. El szeretné 
ezt osztani két, egy katanás támadás
tevékenységhez. Azonban ez nem megen-
gedett, ezért egyetlen közelharci csapást 
kell végrehajtania, a dupla katana ikonnal.

MOZGÁS
Mikor a karakter mozgás tevékenységet 
végez egy vagy több gördeszka ikon el-
költésével, amennyi gördeszka ikont elkölt, 
annyival kell megszorozni a karaktere alap 
Mozgás tulajdonságát, és annyi pontot
használhat fel mozgásra. Így, ha a karak-
tere Mozgás tulajdonsága 3, és elkölt két 
gördeszka ikont, akkor 6 mozgáspontot
kap. A mozgáspontokat a játéktéren való 
mozgásra lehet felhasználni. Általában véve 
egy mozgás ponttal egy mezőt mozoghat a 
karakter, melynek során az átlós mozgás is
megengedett (átlósan két akadály között is 
át lehet préselődni). Egy mezőn csak egyet-
len fi gura állhat. KO jelzőt kapott fi gurákon 
is keresztül lehet mozogni, de mozgást befe-
jezni az általuk elfoglalt mezőn nem lehet.

Megszakított mozgásM
a a karakter bármi más tevékenységet végezHa 

például közelharci csapást végez), akkor a(pé
fel nem használt mozgáspontjai elvesznek. fe

Magyarul, ha a karakter mozog, majd támad, 
nem mozoghat ismét, hacsak el nem költ 
még egy mozgás ikonnal rendelkező tevé-
kenység kockát a támadás kivitelezése után.

Példa 1: Donatellonak hat mozgápontja 
van. Elkölt négyet, hogy egy ellenfele 
szomszédságába kerüljön, majd közel-
harci csapást hajt végre ellene. Ezáltal a 
fennmaradó két mozgáspontja elveszik.

Példa 2: Donatello elkölt egy újabb mozgás
ikont a közelharci csapása után, így három
további mozgáspontot szerez. Ezeket elkölt-
heti mind mozgásra, hacsak közben nem 
akar más tevékenységet is végrehajtani.

Kitörni az ellenfelek gyűrűjéből
Ha egy hős vagy egy gonosztevő szomszédo-
san áll egy ellenséges fi gurával (akár átlósan 
is), és szeretne elmozogni egy másik mezőre,
minden egyes szomszédos ellenfél után +1 
további mozgáspontot kell elköltenie, hogy 
ki tudjon törni a szorításukból. Így, ha Leo-
nardo két fürgeláb nindzsa mellett áll, három
mozgáspontjába kerül, hogy egy mezővel tá-
volabb mozogjon tőlük (egy pont, hogy egy
mezővel elmozogjon, és két további pontba 
kerül a két szomszédos ellenfél miatt). A KO
jelzőt kapott ellenfelektől nem kell kitörni.

Terep hatása a mozgásra
A blokkolt terepen (sötét mezők) egyáltalán 
nem lehet keresztülhaladni. Más típusú tere-
peken való áthaladás viszont több mozgás-
pontba kerülhet (lassú terep), megakadályoz-
hatja a karaktert abban, hogy azon a mezőn
fejezze be a mozgását (ingatag terep), vagy 
pedig sérülést okoz az áthaladó karakternek 
(veszélyes terep). A terephatásokért lásd az 
adott csatákhoz használatos terep kártyákat.
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Mozgásra 
kényszerítő terep
Némely terep további
mozgásra kényszerítheti a
belépő karaktereket, ahogy 
az a kártyáján szerepel, ami
egy speciális mozgás, mely
minden karakter számára elérhető. A mozgásra
kényszerítő terep hatása nem minősül fordu-
lónként egyszer kijátszható speciális támadás-
nak, és bővebben a 15. oldalon magyarázzuk.

KÖZELHARCI CSAPÁS
Mikor egy karakter közelharci csapást hajt 
végre egy vagy több közelharci ikon elkölté-
sével, a játékos azt egy szomszédos ellenfél
ellen kivitelezheti (az átlósan szomszédos
fi gurák szomszédosnak minősülnek, a külön-
böző magassági szinteken álló fi gurák azon-
ban nem). A KO jelzőt kapott karakterek ellen 
nem lehet közelharci csapást végrehajtani.
Ezután a játékos dob a karaktere Támadás
tulajdonságának értéke + az elköltött közelharci 
csapás ikonokkal megegyező számú csata-
kockával. Például, ha Leonardo három katanát
költ el egy közelharci csapáshoz, négy csata-
kockával dobhat, mivel a Támadás értéke 1.

A támadás sebzése:
» : +1 sebzés

» : +2 sebzés

»  : +0 sebzés

Védekezés dobás
Ezután a támadás célpontja védekezés do-
bást hajt végre, hogy csökkentse a sebzést.
A védekező játékos a Védekezés tulajdon-
ság értéke plusz minden aktív védekezés

tevékenység kocka ikon után +1 csatakoc-
kával fog védekezést dobni. Például, egy
fürgeláb nindzsának 2 a Védekezés tulaj-
donság értéke és két védekezés ikon van 
játékban a kijátszott gonosztevő képesség 
lapokon, így a gonosztevő játékos négy 
csatakockával dobhatja a védekezést.
A csatakockákkal dobott minden egyes 
blokkolás ikon 1-el csökkenti a kapott
sebzést. A maradék sebzést le kell vonni a 
karakter életéből (lásd 17. oldal).

Példa 1: Leonardo összesen öt sebzés 
dobott a csatakockáival a közelharci 
csapás során, a fürgeláb nindzsa pedig
két blokkolást a védekezés dobás során, 
így a fürgeláb ninja három sebzést kap.

Példa 2: Leonardo összesen két sebzést
dobott a közelharci csapás során, a für-
geláb nindzsa védekezésül pedig három 
blokkolást,, így nem szenved sérülést.

Fókusz elköltése támadó-
vagy védekező dobás során
Ahogy kör elején a tevékenység kockák 
dobása során elkölthetsz egy fókuszt, hogy 
újradobhasd egy vagy több tevékenység 
kockádat, úgy a támadó- vagy védeke-
ző dobás során is megteheted ugyanezt 
a csatakockáiddal. Azonban egy adott 
dobás csak egyszer dobható újra, azután 
az újonnan dobott értéket kell használnod.
Továbbá, a támadónak még a védekező
dobása előtt döntenie kell, hogy újra akar-
ja-e dobni a kockáit. A védekezés dobás 
után már nem dobható újra a támadó do-
bás. A védekezőnek viszont meg kell adnia ia 
az esélyt a dobása előtt a támadónak.
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TÁVOLSÁGI TÁMADÁS
Távolsági támadás végrehajtása során 
(egy vagy több shuriken tevékenység
kocka ikon elköltésével) ki kell választani
egy célpontot, ami nem szomszédos (átló-
san sem) a játékos karakterével, és a rálá-
tást sem gátolja semmi. Ahogy közelharci
csapásnál sem, távolsági támadásnak sem 
lehet célpontja KO jelzőt kapott karakter.
Távolsági támadás végrehajtása ugyan-
úgy zajlik, mint egy közelharci csapás, 
mind a védekező dobás, mind fókusz-
költés szempontjából, azzal a különb-
séggel, hogy a távolsági támadás ereje 
folyamatosan csökken, minél távolabb

van a célpont a támadótól (persze a leg-
rövidebb útvonallal kell számolni), egész 
pontosan 1-el csökken a távolsági táma-
dás sebzése minden egyes mezővel, ami 
a két karakter között van. Elég nehéz
megsebezni a messzebb lévő ellenfeleket.

Példa 1: Rafaello célbavesz egy fürge-
láb ninját hat mező távolságban, így 
4-el csökken a támadás sebzése (a teljes
távolság -2). Rafaello ugyanannyi csa-
takockával dobja a támadást, mint nor-
málisan, egyszerűen csak le kell vonni 
4-et a sebzésből a védekezés dobás előtt.

Rálátás

Egy karakternek akkor van rálátása a célpontra, ha egy egyenes vonalat 
lehet húzni a karakter által elfoglalt mező közepétől a célpont által
elfoglalt mező közepéig anélkül, hogy bármi blokkolná azt (például 
Homályos terep). A vonalban lévő egyéb fi gurák nem zavarják a rálátást.

Mikinek rálátása van az első 
nindzsára, a másodikra viszont 
nem, mivel a rálátás vonalába 
benyúlik egy picit a blokkolt 
terep mezőjének sarka.

Mikinek rálátása van a 
ninjára, mivel a fi gurák 
nem blokkolják a rálátást.

Az első fürgeláb 
szomszédos 
Mikivel, így az 
nem lehet cél-
pontja távolsági 
támadásnak, 
a hátsó azonban 
igen, mivel a fi -
gurák nem blok-
kolják a rálátást.
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Gonosztevő képesség kártya

Speciális 
támadás kártya

Terep kártya

SPECIÁLIS TÁMADÁSOK
Mindegyik teknőcnek több speciális tá-
madása van, amikből a kiválaszthat adott 
számú lapot az egyes csatákhoz. Minden 
fordulóban kijátszhat egyet (de csak egyet).
Egy lap kijátszásához az azon szereplő te-
vékenység ikonok, fókusz és/vagy élet jelző
elköltése szükséges, mely követelményeket
a kártya alján találod (akárcsak más ese-
tekben, most sem változtathatsz a kockák
eredményein utólag). A követelmények 
elköltése után a hős végrehajthatja a kártyán 
szereplő speciális támadást. Ezután a kiját-
szott lapot képpel felfelé ki kell tennie maga 
elé a következő fordulója kezdetéig. Mind-
addig „aktív”, míg így ki van helyezve maga 
elé (ami egyes lapok esetén fontos lehet),
és emlékezteti is a játékost, hogy az adott 
fordulóban már kijátszott egy speciális tá-
madást. Ne feledd, hogy a hős csak az adott
csata elején kiválasztottak közül játszhat
ki lapot! A ki nem választott lapok semmi-
lyen módon sem elérhetők, hacsak az adott 
csata leírása másképp nem mondja (mint
például Michelangelo Partiarc kártyája).

MOZGÁSRA 
KÉNYSZERÍTŐ TEREP
A mozgásra kényszerítő terepek lehetőségeit 
és leírását az adott csatához használandó 
terepkártyákon találod – ilyen például a 
Mászás lehetősége a Szintkülönbség kártyá-
kon. A mozgásra kényszerítő (vagy lehető-
séget adó) terep hatásait, bármely karakter, 
hős vagy gonosztevő kihasználhatja az ahhoz 
szükséges tevékenység ikonok, fókusz és/
vagy élet jelzők elköltésével. Az ilyen mozgá-
sok ugyanúgy működnek, mint a speciális
támadások, csak nincsen korlátozva, hogy 
mennyit használhat egy játékos fordulónként, 
illetve használat után nem maradnak aktívak.

GONOSZTEVŐ KÉPESSÉG 
LAPOK KIJÁTSZÁSA
Mindegyik gonosztevő képesség lapon 
szerepel, hogy milyen beosztású gonosztevő 
aktiválhatja azt, mennyi fi gurát aktivál, és
milyen tevékenység ikonokra tesznek szert
azok ezáltal. Kezeld úgy a kártyákat, mint-
ha tevékenység kockákkal dobtad volna az
általuk biztosított ikonokat. Tehát ha a kártya
azt írja, aktiválj két fürgeláb nindzsát egy
mozgás és egy közelharci ikonnal, akkor leg-
feljebb két, táblán lévő fürgeláb nindzsával 
léphetsz és hajthatsz végre velük közelharci
csapást, egyet-egyet. Ha egy kártya több
fi gurát aktivál, előbb végezd el az egyik
fordulóját, mielőtt elkezded egy másikét.
Fontos: Egy adott fi gurát csak egyszer
lehet aktiválni fordulónként. Szóval ha 
egy kártya már aktiválta Zúzó Mes-
tert, egy második kártyával már nem 
lehet aktiválni ugyanazon fordulóban.
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Speciális képesség
aktiválási ideje

Védekezés ikon

Az ugyanilyen típusú aktiválandó figurák száma 

Gonosztevő kártyák speciális képességei
A gonosztevő kártyákon egy vagy több 
speciális képesség szerepel. A kártyán ol-
vasható, hogy ezeket mikor kell aktiválni:

» Kijátszáskor: A képesség azon-
nal kifejti hatását a lap kijátszása-
kor, még mielőtt a rajta szereplő 
tevékenység ikonokat elköltenék.

» A lap eldobásakor: A képesség 
azonnal kifejti hatását a lap (a go-
nosztevő előtt lévő kijátszott la-
pok közül történő) eldobásakor.

» Ebben a fordulóban: A képesség ak-
tív a lap kijátszásától kezdve a go-
nosztevő fordulójának végéig.

» Amíg aktív: A képesség aktív a 
lap kijátszásától kezdve a go-
nosztevő előtt lévő kijátszott la-
pok közül történő eldobásáig.

Megjegyzés: A kártyán szereplő képesség 
akkor is aktiválódik a leírásának megfele-
lően, ha az aktivált fi gurának már van KO
jelzője (hacsak a lap másként nem írja).

Gonosztevő képesség kártya
védekezés ikonjai

Némely gonosztevő képesség kártyán
szerepel egy vagy több védekezés ikon is. 
Ezek a lapok védekezés bónuszt biztosíta-
nak a védekezés ikon alatt szereplő számú
fi gura Védekezés tulajdonságára, amíg a
kártya aktív. Ez a bónusz az összes adott
típusú fi gurára vonatkozik, nem csak a 
kártya által aktiváltakra. Például, ha egy 
fürgeláb nindzsa kártya aktivál két ilyen tí-
pusú fi gurát, és szerepel a lapon egy véde-
kezés ikon, minden játékban lévő fürgeláb 
nindzsa kap +1 bónuszt a Védekezés tulaj-
donságára, amíg a kártya aktív, nem csak 
a lap által aktivált két fürgeláb nindzsára.

Kétségbeesett aktiválás

Ha a gonosztevő játékos mindenképp
aktiválni szeretne egy adott fi gurát, de
nincs ehhez megfelelő lap a kezében,
akkor kijátszhat egy, a kezében lévő la-
pot képpel lefelé, hogy aktiválhasson egy 
játékban lévő fi gurát egy mozgás, egy 
közelharci vagy egy távolsági tevékenység 
ikonnal. Ez nem feltétlenül hatékony, de 
olykor rákényszerülsz, hogy aktiválhass 
egy adott fi gurát, de nincs hozzá kártyád.

Fontos: Nem használhatod a két-
ségbeesett aktiválást egy KO jel-
zőt kapott gonosztevő vezéren!

ÚJ KÖVETŐ SZÓLÍTÁSA
A kör végén automatikusan új követőket 
szólít a gonosztevő játékos. A fi gura tartalé-
kában (azaz amik nincsenek a játéktáblán) 
lévő összes típusú követőnek a felét (felfelé 
kerekítve) felhelyezheti a játéktáblára. Szó-
val, ha öt fürgeláb nindzsája, két fürgeláb
bajnoka és egy fürgeláb elitje követője van
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a játéktábla mellett (melyek akár KO jelzővel 
kerültek oda, vagy egyszerűen még nem
kerültek fel a táblára a csata kezdete óta),
akkor a játékos felhelyezhet belőlük három
nindzsát, egy bajnokot és egy elit harcost.
A játékos fogja és felhelyezi ezeket a fi gu-
rákat az adott csata leírásában lévő ábra 
szerint a játéktáblán lévő szabad táma-
dóövezet mezőkre. A játékos csak annyi
követőt szólíthat legfeljebb egy körben, 
ahány szabadon álló támadóövezet mező
van, de a szólítható fi guramennyiségből ő 
dönti el, hogy melyik fi gurákat választja.
Ne feledjétek, hogy amikor új követőket
szólít, a gonosztevő játékos egy fókuszt
is kap minden kör végén, de az nem 
haladhatja meg az adott csata leírá-
sában szereplő fókuszmennyiségét!

SEBZÉS
Mikor egy karakter megsérül, a sebzéssel
egyenlő élet jelzőt veszít. Ha egy karakter-
nek az összes élet jelzője elfogy, egy KO jel-
zőt kap (lásd lejjebb). A sebesült követők-
nek is helyezzetek élet jelzőket a játéktábla 
mellé, jelezve a kapott sérüléseket, míg a 
hősöknek és a gonosztevő vezéreknek van 
egy életjelző sávjuk a karakterlapjukon. 
Akár azt is csinálhatjátok, hogy eleve felhe-
lyeztek a karakterek életével egyenlő szá-
mú jelzőt a karakterlapjukra, majd sérülés
esetén elvesztek belőle. Mindegy melyik
módszert használjátok, amíg ez minden
esetben tisztán érthető és egységes.

Gyógyulás

A karakter számos módon gyógyulhatnak,
például gonosztevő képesség kártyákkal, 
speciális támadásokkal vagy pedig ha csí 

ikont dobnak a tevékenység kockával. 
Mikor a csatakockákkal dobsz, akár gyógy-
ulhatsz is annak eredményeként: csak add 
össze a sebzést, amit a dobással okoznál, de
sebzés helyett választhatod, hogy inkább
annyi sérülést visszagyógyulsz. Természe-
tesen minden karakter csak annyit gyógy-
ulhat legfeljebb, amennyi az Élet értéke.

KO JELZŐ
Ha egy hős vagy gonosztevő KO jelzőt kap,
azt helyezzétek a fi gura talpa alá, a KO jelzőt
kapott követők pedig visszakerülnek a fi gura 
tartalékba. Egy KO jelzőt kapott fi gurát nem 
lehet megtámadni, és semmi speciális táma-
dást nem lehet ellene végrehajtani, hacsak a 
kártya másképp nem írja. Továbbá, egy KO 
jelzőt kapott fi gura gyűrűjéből nem kell ki-
törni, valamint nem hajthat végre semmiféle 
tevékenységet. Előbb fel kell ébrednie. 
A karakterek keresztülmozoghatnak rajta, 
de nem fejezhetik be a mozgásukat egy KO
jelzőt kapott fi gura által elfoglalt mezőn.

Hősök felébresztése

Ha egy hős KO jelzőt kapott, a kö-
vetkező fordulójában a Védeke-
zés értékével egyenlő számú csa-
takockával kell dobnia, plusz:

• minden csatakocka védekezés
ikon után plusz egy kockával

• +2 minden szomszédos, 
KO jelző nélküli hős után

• -3 minden szomszédos, KO jelző
nélküli gonosztevő vezér után

• -1 minden szomszédos, KO jelző 
nélküli gonosztevő követő után
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Fókusz nem használható újradobáshoz!
A hős a csatakockákkal dobott sebzéssel
egyenlő számú életet kap vissza, és csak
akkor állhat talpra, ha legalább annyit visz-
szanyer, amennyi szám áll zárójelben az Élet 
tulajdonság értéke mellett (Leonardonak pl. 8 
élet). Ezután a magához tért fi gura a korábbi 
szabályok szerint végzi a fordulóját, bünteté-
sek nélkül. Ha viszont nem sikerült elég életet
visszanyernie, helyezz egy KO jelzőt a karak-
terlapjára, és kimarad a fordulója. A követke-
ző fordulóban megpróbálkozhat ismét magá-
hoz térni. Minden egyes körben kap egy KO
jelzőt, amíg nem sikerül. Némely csatában a
gonosztevő győzelmi feltétele, hogy egy hős
sorban kétszer KO jelzőt kapjon...

Gonosztevő vezérek felébresztése

Amikor a gonosztevő vezér újra aktivá-
lódik (ne feledd, hogy nem használhatsz 
kétségbeesett aktiválást egy KO jelzőt
kapott gonosztevő vezéren), a fordulójá-
ban a Védekezés értékével egyenlő számú
csatakockával kell dobnia, plusz:

• minden védekezés ikon után +1 kocka

• -2 minden szomszédos, 
KO jelző nélküli hős után

• +3 minden szomszédos, KO jelző 
nélküli gonosztevő vezér után

• +1 minden szomszédos, KO jelző
nélküli gonosztevő követő után

Fókusz nem használható újradobáshoz!
A vezér a csatakockákkal dobott találatok-
kal egyenlő számú életet kap vissza, és csak 
akkor állhat talpra, ha legalább annyit visz-ak

anyer, amennyi szám áll zárójelben az Élet sza
ulajdonság értéke mellett (Karainak pl. 7tul
élet). Ezután a magához tért fi gura a korábbi 

szabályok szerint végzi a fordulóját, bünteté-
sek nélkül. Ha viszont nem sikerült elég életet 
visszanyernie, helyezz egy KO jelzőt a karak-
terlapjára, és kimarad a fordulója. A követke-
ző fordulóban megpróbálkozhat ismét magá-
hoz térni. Minden egyes körben kap egy KO 
jelzőt, amíg nem sikerül. Némely csatában a 
hősök győzelmi feltétele, hogy egy gonoszte-
vő vezér sorban kétszer KO jelzőt kapjon...

Totális vereség

Az adott csaták győzelmi feltételeitől füg-
getlenül, ha mind a négy hős KO jelzőt kap, 
a gonosztevő azonnal győzedelmeskedik.

FÓKUSZ
Mind a hősök, mind a gonosztevő rendel-
kezik egy adott számú fókusz jelzővel. Egy
fókusz bármely kockadobás során elkölt-
hető (hacsak a szabályok másképp nem 
írják) hogy újradobhasd egy, több vagy 
akár az összes kockádat. Azonban egy
kockát csak egyszer lehet újradobni.

A gonosztevő játékos az adott csata le-
írásában szereplő számú fókusszal kezdi 
a játékot, és minden kör végén kap egy 
fókusz jelzőt, amikor új követőket szólít, 
de nem rendelkezhet több fókusszal, mint 
amennyivel kezdte a játékot.

A hősök a karakterlapjukon szereplő szá-
mú fókusszal kezdik a játékot. Ők azon-
ban csak akkor nyerhetnek vissza fókusz
jelzőket, ha csí ikont dobnak a tevékeny-
ség kockáikkal (+1 fókusz minden csí ikon
után) vagy ha egy speciális támadás egy 
képesség erre lehetőséget ad. Egy hős 
sem rendelkezhet több fókusszal, mint 
amennyivel kezdte a játékot.
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Fókusz próba

Fókusz próba egyes csata-specifi kus 
tevékenységekhez szükséges, mint pél-
dául zárnyitás vagy számítógép feltörése.
Fókusz próbához költs el egy tevékenység 
ikont, ami nem védekezés, majd dobj a
hős fókuszával egyenlő számú csatakoc-
kával, és add össze a találat eredménye-
ket. Ha a találatok száma egyenlő ma-
gasabb, mint a fókusz próba nehézsége,
sikerrel jártál. Ha kevesebb, akkor a próba 
sikertelen, de újra próbálkozhatsz újabb 
tevékenység ikon elköltésével.

A JÁTÉK MEGNYERÉSE
A játék addig folytatódik, amíg az egyik
vagy másik fél győzelmi feltételei nem 
teljesülnek. Győzelmi feltétel bármi le-
het, pl. átkelni a játéktér egyik feléről a
másikra, életben maradni adott számú 
körön át, feltörni egy adott számítógé-
pet, stb. A gonosztevő játékos pedig a 
győzelmi feltételeitől függetlenül mindig
győzedelmeskedik, ha mind a négy hős
KO jelzőt kap.

JÁTÉKMENET ELMENTÉSE
Ha a csata küldetés végeztével a játékosok 
folytatni szeretnék a kaland képregények-
ben található, sorban következő csatákat, 
de esetleg egy másik alkalommal, akkor 
a dobozban található könyvjelzővel jelöl-
hetik, hogy hol tartanak a történetben, és 
melyik fél nyerte az előző csatát. Helyezd a
könyvjelzőt az előző csatát nyert fél (Zúzó 
vagy a teknőcök) képével felfelé a követ-
kező csata elé a képregényben. Így leg-
közelebb tudni fogjátok, hol tartatok, és 

milyen előnyöket vagy büntetéseket kell 
érvényesítenetek a csata elején – egye-
dül ez a változó tényező az egyes csaták 
elején. A hősök minden csata elején teljes 
élet értékkel kezdenek, és természetesen 
a játékosoknak nem muszáj ugyanazzal 
a négy hőssel játszaniuk végig, valamint 
minden csata előtt kiválaszthatják a spe-
ciális támadás kártyáikat.

SZÖVETSÉGESEK
A megnyert csata jutalmaként olykor
(vagy egyes csatákra vonatkozó speciális 
szabályként) a hősök segítségül hívhat-
nak egy szövetséges barátot. Ilyenkor 
együtt nézzék át az elérhető szövetsége-
sek pakliját, válasszanak közülük egyet, 
majd érvényesítsék a kártyáján szereplő
előnyöket.

A KÖRÖK KÖVETÉSE
A dobozban található győzelmi könyvjelző 
a játék köreinek követésére is használha-
tó. Helyezzetek rá egy kimerülés jelzőt, és 
azzal lépegessetek felfelé rajta minden 
egyes eltelt kör után (miután minden hős 
fordulója, és a gonosztevő negyedik for-
dulója is lezajlott).



A karakter Mozgás tulajdonság értékével 
egyenlő számú mozgás pontot kapsz.

A karakter Mozgás tulajdonság értékének
kétszeresével egyenlő számú mozgás pon-
tot kapsz. Egy tevékenység keretében kell
felhasználni őket.

Megtámadhatsz egy szomszédos mezőn 
(akár átlósan is) álló ellenfelet. Lásd 13. oldal.

Két katana ikonnak számít, amikor dobsz a 
csatakockákkal. Egy tevékenység kereté-
ben kell felhasználni őket. Lásd 13. oldal.

Megtámadhatod a nem szomszédos mezőn
álló ellenfeleket. Lásd 14. oldal.

Megtámadhatsz egy legfeljebb két mező
távolságban álló ellenfelet. Két ikonnak
számít, amikor dobsz a csatakockákkal.
Egy tevékenység keretében kell felhasznál-
ni őket. Lásd 14. oldal.

Passzív bónuszt biztosít a karakter Védeke-
zés dobásához. Minden páncél ikon után 

+1 csatakockával dobhatod a próbát.

Ez az ikon egy katana és egy páncél ikon 
kombinációja, és akár támadáshoz, akár 
védekezéshez használható. Lásd 13. oldal.

A csí ikonnal a karakter visszanyersz egy fó-
kuszt, és gyógyul egy életet. Lásd 17. oldal.

A találat ikon egy pontnyi 
sebzésnek minősül.

A dupla találat ikon két pontnyi 
sebzésnek minősül.

A blokkolás ikon megvédi a karaktert egy 
pontnyi sebzéstől. Nincs hatása, ha táma-
dás során dobják ki csatakockákkal.
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