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 JÁTÉKTARTOZÉKOK 
 
 hátoldal: „bonusz akciók” 

 1 játéktábla  4 trófea- 
 tábla 
 (kétoldalas) 
 
 
 első oldal: alapjáték 
 
 
  34 fa kocka 
 

 7-7 db piros, zöld, kék, sárga 6 fehér 
 
 1 torony  32 kezdő varázslat 
 kártya 
 játékosonként 8-8, 
A tornyot a játék előtt 2 darabból össze kell rakni! eltérő keretszínnel 
 
 72 db lényjelölő  40 varázslat kártya 
 újonnan húzható 
 varázslatok 
 

 16× 16× 12× 12× 8× 8× háta  8 küldetés kártya 
 GYENGE ERŐS BRUTÁLIS a titkos küldetésekhez 
     

 72 db lényfigura (szörnyek) 
 
  
  15 sorskártya 
 
 16× 16× 12× 12× 8× 8× 
 

 76 db műanyag talp    
  14 méregkártya 
 
 
 32 zöld 24 sárga 16 piros 4 fekete 
  1 pontozó tábla 

 
 4 mágus figura  4 referencia kártya 
  1 szabálykönyv (épp ez) 
  1 kiegészítő szabály 
 

 1 zöld földmágus, 1 sárga villámmágus, 1 kék vízmágus és 1 piros tűzmágus 
 

 BEVEZETÉS, A JÁTÉK CÉLJA 
 

Üdvözlünk Téged a Birodalom leghíresebb mágusai számára megrendezett Orkzúzó Versenyen! Ezt a világhírű versenyt 
minden évben speciális küzdővermekben vívják egymással a Birodalom legügyesebb mágusai... és persze a szörnyek. A 
versenyzők célja, hogy megvédjék a tornyot a támadó horda ellen. A szörnyek célja, hogy minél látványosabban 
halálozzanak el a mágusok varázslatai nyomán... ööö... vagyis, hogy minél többen feljussanak a torony tetejére.  
 

Válaszd ki a torony legjobb pozícióját, és zúzz szét minél több szörnyet rafinált varázslataiddal! A verseny teljesen fair 
play... egészen a játék kezdetéig. Itt az idő, hogy kiderüljön: idén kié lesz az Orkzúzó Korona!? 
 
 
 

háta 

háta 

háta 

háta 

háta 

20 támogató 20 támadó 
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A JÁTÉK ALAPELEMEI (a példában 4 játékos játszik) 
 

JÁTÉKELÔKÉSZÜLETEK 
 
 

1. Nyissátok ki a játéktáblát, és tegyétek 
az asztal közepére! A játéktábla 6 kör-
cikkelyből áll (*), 1-től 6-ig beszámozva. 
Minden körcikkely a megfelelő torony 
mező előtt 3-3 szakaszra osztható. 
 
 
 
 
2. Szereljétek össze a tornyot és 
állítsátok a játéktábla közepébe! A 
tornyot úgy kell elhelyezni, hogy a 
tetején levő számok a játéktábla 
megfelelő számmezői felé mutassanak. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Tegyétek a méregkártya paklit képpel 
felfelé a méregkártyás mezőre! 
 
 
 
 
 
 
 

4. Keverjétek meg a sorskártya paklit, 
majd tegyétek képpel lefelé a sorskártya 
pakli mezőjére! 
 
 
 
 
 
 
 

5. Válogassátok szét a (nem kezdő) 
varázslat kártyákat két külön pakliba a 
rajtuk lévő szimbólumok alapján!  
Az egyik pakliba a kártya alján egy arany 
mezőben lévő 2-essel megjelölt támoga-
tó lapok kerülnek, a másik pakliba a 
támadó varázslatok. Tegyétek a 2 paklit 
a játéktábla mellé az ábrának megfelelő-
en! Csapjátok fel a legfelső 3-3 kártyát, 
és tegyétek képpel felfelé a paklik mellé 
őket. 

 
 támadó varázslatok 

külső sáv 

 középső sáv 
szakasz 

 

torony mező 
 

* 

belső sáv 
szakasz 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 
 
 
 
 
 

6. Lény pontozó: tegyetek 1-1 fehér 
kockát minden lény portréja alá, a 
legmagasabb számú első mezőre! 
 
 
 
 
 
7. Válogassátok szét a lényeket 6 külön 
kupacba és tegyétek a játéktábla mellé. 
Talpuk színe szerint 3 lénykategória van: 
 
 GYENGE ERŐS BRUTÁLIS 
 
 
 
 
 
 
 

Óvatosan tűzzétek bele az összes lényfigurát a 
kategóriájuknak megfelelő színű talpakba! 
 
 
 
8. Lényjelölők: a játékosok számától 
függően, a következő táblázat szerinti 
számmal megjelölt lényjelölőket tegyétek 
vissza a játék dobozába! 
 
  játékosok száma: 2 3 4 
 

  nem kellő lényjelölők: 3 és 4 4 - 
 
 
 
 
 

Keverjétek meg képpel lefelé az összes 
megmaradt lényjelölőt, és rendezzétek 12 
egyenlő kupacba a körcikkelyek szélén! 
Minden körcikkely mellé 2-2 kupac kerül. 
 

  játékosok száma: 2 3 4 
 

  # lényjelölő / kupac: 4 5 6 
 
Csapjátok fel minden kupac legfelső 
lényjelölőjét, és tegyetek 1-1 megfelelő 
lényt a körcikkelyek külső sávjára! Minden 
körcikkely külső sávjára így 2-2 lény 
kerül. A felcsapott lényjelölőket tegyétek 
vissza a dobozba! 

 
 támogató varázslatok 

 goblin 
 

 

ork 
 

goblin 
sámán 

 

ork lovas 
 

láva- 
gólem 

 

főnök 
 

sorskártya mező 
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A JÁTÉKOSOK EGYÉNI JÁTÉKALKATRÉSZEI 
 

Minden játékos a játék kezdete előtt kap egy trófeatáblát, egy referenciakártyát és egy általa kiválasztott mágus 
figurát. Megkapja a mágusa színének megfelelő összes kockáját és kezdő varázslat kártya készletét. 
 
Kezdő varázslatok: Mágusok: 
 Tegyétek a mágus 
 figurákat a torony 
 következő mezőire: 
 
 
 
 
 Vörös kezdő varázslatai: 
 meg lehet különböztetni a kezdő 
 varázslatokat a kártyák keretének színe által.  
Mindenki keverje meg a kezdő varázslatait, képpel 
lefelé tegye őket a trófeatáblája mellé (ez lesz a húzó 
paklija), majd mindenki húzzon 4 lapot! 
 
Trófea tábla (első oldala): minden játékos tegye 1-1 kockáját a tábla összes szörnyének legkisebb koponyás mezőire! 
 
 Portré: A szörny életpontjainak száma: Koponya számláló: 
 a szörny képe a mágusnak legalább ekkora sebzést kell a számláló egyel feljebb lép minden 
  okoznia, hogy legyőzze ezt a szörnyet legyőzött 2 ilyen típusú szörny után 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 goblin goblin sámán lávagólem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ork ork lovas főnök 
 
 
 
 Extra képesség: 
 Szörnykategória: a mágus kapja ezt az extra képességet, ha 
 zöld = gyenge, sárga = erős, piros = brutális a koponya számláló eléri a legfelső mezőt 
 

mágus    kék   zöld piros sárga 
 

mező        1      3      5      2 
 

A játék előtt a 
mágus figurákat a 
fekete műanyag 
talpakba kell tűzni. 
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A JÁTÉK MENETE 
 
Az Orcs Orcs Orcs játék több fordulón keresztül tart. 
 

Minden forduló egy sorskártya felfedésével kezdődik. 
 

Amint az első játékos végzett a saját körével, az 
óramutató járása szerinti következő játékos jön. 

 
Egy játékos köre 3 fázisból áll: 
 1. lényjelölők felfedése 
 2. akciók végrehajtása 
 3. új varázslatok húzása 
 

Miután minden játékos végzett a saját körével, egy új 
forduló kezdődik. 

 

EGY FORDULÓ MENETE 
 

SORSKÁRTYA FELFEDÉSE - A FORDULÓ KEZDETE 
 
Minden forduló kezdetén, mielőtt az első játékos köre 
elkezdődne, fel kell fedni a legfelső sorskártyát, és 
képpel felfelé a sorskártya mezőre kell tenni! 
 

A felfedett sorskártya jelzi, hogy melyik kategóriájú 
szörnyek mozognak a torony felé, és - ha van - milyen 
különleges szabályok lesznek érvényben ebben a 
körben. 
 
 
Felső rész: 
 

A sorskártya felső része jelzi, hogy melyik kategóriájú 
(gyenge, erős, vagy brutális) szörnyek mozognak a 
torony felé. Ha itt több szörnykategória is szerepel, 
akkor azok mindegyike mozogni fog a torony felé. 
 

Például: a jobb oldali ábra szerint egy kétszínű (sárga 
és piros) sorskártya került felcsapásra. A játéktáblán 
lévő ÖSSZES sárga talpú (erős) és piros talpú 
(brutális) szörny 1-1 sávval előre lép a torony felé. 
 

Ha egy szörny eléri az egyik torony mezőt (azaz 
„felkapaszkodik a toronyba”), akkor el kell távolítani a 
tábláról. Ez után az adott szörnyhöz tartozó lény 
pontozó oszlopában egy mezőt lefelé (a kisebb szám 
felé) kell léptetni a fehér kockát, ha még nincs az 
oszlop legalsó mezőjén (ekkor semmi nem történik). 
 

Ha a szörny egy olyan mezőn éri el a tornyot, ahol épp 
áll egy mágus, annak a mágusnak vissza kell tennie egy 
ilyen típusú legyőzött lény figurát a trófeatáblája mellől 
a dobozba (ha van ott ilyen lény). 
 

Megjegyzés: a szörnyek legyőzéséről később lesz szó. 
 
Alsó rész: 
 

Ha itt valamilyen szimbólum található az azt jelenti, 
hogy erre a fordulóra valamilyen speciális szabály lesz 
érvényes, amely minden játékosra vonatkozni fog. 
Ezeket a speciális szabályokat csak a kiegészítő 
szabályok használata esetén kell figyelembe venni (az 
alapjátékban figyelmen kívül hagyható). A szimbólu-
mok jelentése a 13. oldalon található. 
 

Ha a sorskártya alsó részén nincs semmi, akkor erre a 
fordulóra nem vonatkozik semmilyen speciális szabály. 
 

Például: a goblin eléri a torony mezőt, ahol épp a piros tűzmágus áll. 
A goblin lény pontozó oszlopába egyel lejjebb kell léptetni a fehér 
kockát, majd pirosnak el kell dobnia egy goblin figurát a trófeatáblája 
mellől. 

 

Például: ebben a fordulóban 
minden szörnynek 1-el több 
életpontja van. 
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EGY JÁTÉKOS KÖRE 
 

 1. lényjelölők felfedése 
 

Az éppen aktív játékosnak az alábbi 2 lépést kell 
végrehajtania: 
 

1.) Fel kell fednie minden olyan körcikkelyben 1-1 
lényjelölőt, ahol éppen nincs szörny. Ha már nincs 
lényjelölő az adott körcikkely szélén, akkor nem kell 
felfednie semmit. (A két kupac bármelyikéből lehet 
felfedni jelölőt, amíg van még benne.) Ez után a 
felfedett típusú lény figurát az adott körcikkely külső 
sávjába kell tennie, majd a felfedett lényjelölőt vissza 
kell tennie a dobozba. 
 

2.) Ezek után választania kell egy olyan körcikkelyt, 
ahol éppen nem áll mágus a toronyban. A választott 
körcikkelynél fel kell fednie még egy lényjelölőt (ha 
még van ott jelölő) és a felfedett típusú lény figurát az 
adott körcikkely külső sávjába kell tennie, majd a 
felfedett lényjelölőt vissza kell tennie a dobozba. 
 

Megjegyzés: a játékosnak a lehetőség szerint olyan 
körcikkelyt kell választania, ahol még van lényjelölő. 
 
 
 

 2. akciók végrehajtása 
 

Az aktív játékos a körében 2 akciót hajthat végre. Az alábbi 3 lehetséges akció közül választhat tetszőlegesen: 
a) teleportálás VAGY b) varázslás VAGY c) passzolás 
 
 

 Teleportálás: 
 

Ha ezt az akciót választja, akkor a játékos áthelyezheti 
a mágus figuráját a torony egy tetszőleges másik, üres 
mezőjére. 
 
 Varázslás: 
 

Minden varázslat kártya egy-egy erőteljes varázslatot 
tartalmaz, amely segít a mágusoknak legyőzni a 
rohamozó lények hordáját. Három különböző típusú 
varázslat létezik: 
 

Támadó varázslatok: vagy egy 
magányos lényre, vagy egy 
lénycsoportra lehet elvarázsolni 
a kártyától függően. A varázslat 
sebzést okoz minden célpontjá-
nak. 
 
Varázstudomány: segítségükkel 
a mágus új és hatalmasabb 
varázslatokat sajátíthat el. 
 
 
 
Támogató varázslatok: segítik a 
mágust abban, hogy az adott 
helyzetet a saját javára tudja 
fordítani. 

 
 
 
 

Például: ebben a 2 körcikkelyben nincs éppen egy szörny sem, így az 
aktív játékos ide fed fel 1-1 lényjelölőt, bármelyik itteni kupacból, majd 
elhelyez 1-1 ilyen típusú szörnyet a szélső sávokra. 

 

Például: mivel zöld mágusa a 4-es torony mezőjén áll, ezért az 5-ös 
körcikkelyt választja (ahol a torony üres), felfed ide még egy 
lényjelölőt, és letesz egy ilyen típusú szörnyet a szélső sávba. 

 

mágia típusa 
 

illusztráció 
 

varázslat 
neve 

 

Szövegmező: jelzi a különböző hatásokat és a varázslat 
erősítésével elérhető extra hatásokat. 

 

Például: a piros mágus 
csak az 1-es és 4-es 
mezők egyikére tele-
portálhat, mert a többi 
foglalt. 
 

a 4 mágiatípus: 
 

              föld 
 

              villám 
 

              víz 
 

              tűz 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 

Amikor egy játékos a varázslás akciót választja, ki kell 
választania egy tetszőleges varázslat kártyát a kezéből, 
majd képpel felfelé maga elé kell azt fektetnie. A 
varázslat így 1-es erőszinten kerül elmondásra. Minden 
erőszint növeléshez szükséges mágiatípusokat a 
szövegmező bal oldalán szereplő szimbólumok, az 
adott erőszinthez tartozó hatásokat pedig az utánuk 
következő piros számok és esetleges speciális 
szimbólumok tartalmazzák. 
 

A játékos kijátszhat további kártyát, vagy kártyákat a 
kezéből (ha még van a kezében lap), hogy megnövelje 
az eredeti varázslat erőszintjét. 
 

Megjegyzés: az erősítésként kijátszott kártyák hatása 
nem érvényesül, ezek a lapok csak az elsőként 
elvarázsolt varázslat erősítésére szolgálnak. 
 

Ha a játékos már nem akar, vagy nem tud további 
erőszint növelő kártyákat kijátszani, akkor a varázslat 
az éppen aktuális erőszintjén kerül elvarázslásra. 
 

Fontos! Minden varázslatnak csak egyetlen hatása 
használható: az, amelyiket az éppen aktuális erőszintjén 
a kártya szövegmezője jelez. 
 

A varázslat hatásainak kijátszása után a mágus mind az 
eredeti varázslat kártyát, mind az összes erőszint 
növelésre felhasznált varázslat kártyát eldobja a saját 
dobó paklijába, képpel lefelé. 
 

A varázslatok részletes leírását lásd a 8-11. oldalakon! 
 

Fontos! Az erőszint növelésre felhasznált varázslat 
kártyák mágiatípusának meg kell egyeznie az eredeti 
varázslat szövegdobozában megadott szükséges 
típussal.  
 

Ha a játékos végzett ezzel az akciójával, és még van 
akció lehetősége, akkor teleportálhat, újból varázsolhat, 
vagy passzolhat. 
 
 
 Passzolás: 
 

Ha a játékos nem akar több akciót végrehajtani a 
körben, vagy már nincs több akciója, akkor passzol, 
majd folytatja a körét az  új varázslatok húzása 
fázisával. 
 
 
 
 Új varázslatok húzása: 
 

Ha a játékos végzett az összes akciójával, vagy passzolt, 
el kell dobnia a kezében esetleg megmaradt kártyákat a 
dobó paklijába képpel lefelé, majd felhúzza a húzó 
paklija 4 felső lapját. 
 

Ha a húzó paklijából elfogynak a kártyák, akkor meg 
kell kevernie a dobó pakliját képpel lefelé és egy új 
húzó paklit kell belőle képeznie, majd ebből az új 
pakliból kell folytatnia a húzást. 

 

Például: a játékos a 
Cold Snap varázslatot 
akarja elvarázsolni. 
Alapesetben 1-es erő-
szinten 1-et sebez egy 
lénybe. A varázslatot 
egy másik víz típusú 
kártyával 2-es erőszint-
re lehet erősíteni, 
ekkor már 2-t fog 
sebezni. 
 
 
ERŐSÍTÉSI 
LEHETŐSÉG 
 

Például: piros varázsló egy Zap varázslatot akar elvarázsolni. 
Kijátszik a kezéből az eredeti Zap varázslat kártyával együtt még 
egy villám mágiatípusú varázslat kártyát, amivel a Zap varázslatot 
2-es erőszintre tudja felerősíti. Így már 2-t sebez az előtte lévő 
körcikkelyen álló orkba, amivel le is győzi szörnyet. Az ork figuráját 
leveszi a játéktábláról és a saját trófeatáblája mellé teszi. 
 

 

húzó pakli 
 

dobó pakli 
 Például: a játékos végzett az összes akciójával, eldobta a kezében 

megmaradt lapokat, majd húz 4 új kártyát. 
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A VARÁZSLATOKRÓL RÉSZLETESEN 
 

TÁMADÓ VARÁZSLATOK 
 

A mágus a kijátszott támadó varázslataival csak azokat a 
szörnyeket támadhatja, amelyek ugyan azon a körcikke-
lyen vannak, amelyiken a mágus figurája éppen áll a 
toronyban (hacsak a varázslat leírása mást nem mond). 
A saját körcikkelyében bármelyik sávban lévő támadó 
szörnyet célba veheti, nincs olyan megkötés, hogy csak a 
legközelebbi szörny támadható. 
 

A varázslat kártya szövegmezőjében szereplő piros 
számok jelzik, hogy a varázslat egyes erőszintjein 
mennyit sebez az elmondott varázslat egy (vagy több) 
célpontba. 
 

Ha a sebzés ugyanannyi, vagy több, mint az adott lény 
életpontjainak száma (ami a trófeatáblán szerepel), a 
mágus legyőzte a célpont szörnyet (vagy szörnyeket). A 
legyőzött szörny (vagy szörnyek) figuráját a mágus 
leveszi a játéktábláról, és a saját trófeatáblája mellé teszi. 
(Innen dob el szörny figurákat, ha a lény ott „mászik fel” 
a toronyba, ahol éppen a mágus figurája áll.) 
 

Mindezeken túl, a mágus minden legyőzött 2 azonos 
típusú szörny után, a saját trófeatábláján az adott 
szörnyhöz tartozó koponya számlálót egy mezővel feljebb 
mozgatja (ha még lehet). Ha a koponya számláló eléri a 
legfelső (két koponyával megjelölt) mezőt, a játékos egy 
különleges képességet kap, melyet innentől kezdve a 
játék végéig használhat. A különleges képességekről a 13. 
oldalon lehet olvasni. Ha egy játékos megszerzett egy 
különleges képességet, azt már nem veszítheti el, ha 
esetleg el kell dobnia 1-2 lényfigurát a későbbiekben. 
 

Minden szörny minden játékos köre végén maximális 
életpontra gyógyul. Az viszont megengedett, hogy egy 
mágus mindkét akcióját 1-1 varázslásra felhasználva, két 
különböző varázslattal sebezzen annyit a szörnybe, hogy 
le tudja azt győzni. 
 

Ha nem sikerül annyit sebezni az adott célpontba (vagy 
célpontokba), hogy azt a mágus legyőzze, a következő 
játékos körében már megint maximális életpontja lesz a 
célpont szörnynek. 
 

Például: zöld az első akciójában egy Zap varázslatot játszik ki 1. erőszinten, amivel 1-et sebez az előtte lévő körcikkelyen álló goblinba. A 2. 
akciójában kijátszik egy Cold Snap varázslatot (szintén 1. erőszinten), amivel még 1-et sebez a goblinba, akit így le is győz. 
 
 
Smash, Cold Snap, Zap, Fire Spark (zúzás, jéglövedék, rázás, tűzszikra) kezdő varázslat kártyák: 
 

Ezek a varázslatok 1-es erőszinten 1-et sebeznek egy 
ugyanazon a körcikkelyen lévő célpontba. Egy ugyan- 
olyan mágiatípusú lapot is kijátszva, 2-es erőszintre  
erősíthetők, így 2-t sebeznek egy ugyanazon a körcikke-
lyen lévő célpontba. Minden mágus a saját eleméhez 
tartozó varázslatát 2 ugyanolyan mágiatípusú lapot  
kijátszva, már 3-as erőszintre is tudja erősíteni, ami már 
3-at sebez egy ugyanazon a körcikkelyen lévő célpontba. 

 

Például: zöldnek ez a 
4. legyőzött goblinja, 
így a goblin koponya 
számlálóját a legfelső 
mezőre lépteti. Ezzel 
megkapja a „+1 va-
rázslat kártya húzása” 
különleges képességet. 

 

Például: zöld mágus egy 2. erőszintre erősített Cold Snap 
varázslattal 2-t sebez az előtte lévő körcikkelyen álló goblinba, akit 
így le is győz. Leveszi a goblin figurát a játéktábláról és a saját 
trófeatáblája mellé teszi. 

 

1. akció: 
 

2. akció: 
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Fireball (tűzgolyó): 
 

Egy tűzgolyó elvarázslásához 1-es erőszinten egy 
ugyan olyan mágiatípusú (tűz) lapot is kell mellé 
kijátszani: ekkor 3-at sebez egy ugyanazon a 
körcikkelyen lévő célpont lénybe. 2-es erőszintre 
erősítve (egy föld mágiatípusú lapot is kijátszva 
mellé harmadiknak) már 5-öt sebez egy ugyanazon 
a körcikkelyen lévő célpontba. Ha a mágus nem tud 
egy másik tűz mágiatípusú kártyát a tűzgolyó mellé 
kijátszani, nem is mondhatja el ezt a varázslatot. 
Ugyan ez igaz a következő varázslatokra is! 
 
Lightning Bolt (villámcsapás): 
 

Egy villámcsapás elvarázslásához 1-es erőszinten egy 
ugyan olyan mágiatípusú (villám) lapot is kell mellé 
kijátszani: ekkor 2-t sebez a játéktábla bármelyik 
körcikkelyében lévő célpont lénybe. 2-es erőszintre 
erősítve (egy víz mágiatípusú lapot is kijátszva mellé 
harmadiknak) már 4-et sebez a játéktábla bármelyik 
körcikkelyében lévő bármelyik célpont lénybe. 
 
Például: zöld mágus egy 2-es erőszintű villámcsapással 4-et sebez egy másik körcikkelyben álló goblin sámánba, 
akinek 3 életpontja van, így zöld legyőzi a szörnyet. 

 
Earthquake (földrengés): 
 

Egy földrengés elvarázslásához 1-es erőszinten egy 
ugyan olyan mágiatípusú (föld) lapot is kell mellé 
kijátszani: ekkor 2-t sebez az ugyanazon a körcikkely 
bármelyik sávjában lévő ÖSSZES célpont lénybe. 2-es 
erőszintre erősítve (egy tűz mágiatípusú lapot is 
kijátszva mellé harmadiknak) szintén 2-t sebez az 
ugyanazon a körcikkely bármelyik sávjában lévő 
ÖSSZES célpont lénybe és bármelyik szomszédos 
körcikkely ugyanezen sávjának ÖSSZES célpont 
lényébe. 
 

Például: zöld mágus egy 1-es erőszintű földrengéssel a saját 
körcikkelyének középső sávjában álló mindhárom szörnybe sebez 
2-2-t, amivel a 2 goblint le is győzi (felső ábra). 
 

2-es erőszinten a mellette lévő ugyan azon sáv mindhárom 
szörnyébe is sebez 2-2-t, így a varázslatával összesen 4 goblint 
győz le (alsó ábra)! 
 

 
 

Ice Storm (jégvihar): 
 

Egy jégvihart elvarázslásához 1-es erőszinten egy 
ugyan olyan mágiatípusú (víz) lapot is kell mellé 
kijátszani: ekkor 2-t sebez az ugyanazon a körcikkely 
bármelyik sávjában lévő ÖSSZES célpont lénybe. 2-es 
erőszintre erősítve (egy villám mágiatípusú lapot is 
kijátszva mellé harmadiknak) szintén 2-t sebez az 
ugyanazon a körcikkely bármelyik sávjában lévő 
ÖSSZES célpont lénybe és ugyanezen körcikkely 
bármelyik szomszédos sávjának ÖSSZES célpont 
lényébe. 
 

Például: zöld egy 2. 
erőszintű tűzgolyót 
varázsol a lávagólem-
re, így 5-öt sebez 
bele. Mivel a lávagó-
lemnek csak 4 élet-
pontja van, így zöld 
legyőzi a szörnyet. 

 

Például: zöld egy 2. szintű jégviharral és a goblin 
sámánra elmondott 1-es szintű zúzással (2. akció) 
3 szörnyet győz le. 

 

1. akció:      2. akció: 
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VARÁZSTUDOMÁNY TÁMOGATÓ VARÁZSLATOK  Spell Book (varázskönyv) és Wisdom (bölcsesség): 
 

Amikor a játékos elmond egy ilyen 
típusú varázslatot (vagy a kezdő varázs-
latként megkapott 4 Spell Book, vagy a 
megtanulható Wisdom közül), akkor 
választhat egyet a játéktábla melletti 6 
felcsapott varázslat kártya közül. Ez után 
mind a varázstudomány kártyát, mind a 
kiválasztott varázslat kártyát el kell 
dobnia a saját dobott lapjai közé, majd 
az elvett lap helyére egy újat kell 
felcsapni a megfelelő pakliból (ha még 
van kártya az adott pakliban). 
 

A Spell Book lapot a kártyán jelzett 
bármilyen két mágiatípusként fel lehet 
használni egy másik varázslat erősítése-
ként. 
 

A Wisdom lapot bármilyen mágiatípus-
ként fel lehet használni egy másik 
varázslat erősítéseként. 

 
EGYÉB TÁMOGATÓ VARÁZSLATOK 

 
Switch (csere): 
 

A csere varázslattal 1-es erőszinten a játékos 
megcserélhet egymással a játéktáblán lévő 2 
tetszőleges lényt, legyenek bármelyik körcikkelyen, 
vagy bármelyik sávban is. 
 

2-es erőszintre erősítve (egy föld mágiatípusú lapot 
is kijátszva mellé) a játéktábla egy tetszőleges lényét 
áthelyezheti a saját körcikkelyének bármelyik sávjára. 
 

Például: piros egy 2-es erőszintű csere varázslattal a 
lávagólemet a saját körcikkelye belső sávjára helyezi át. 
 
Replenish (utántöltés): 
 

Az utántöltés varázslattal 1-es erőszinten a játékos 
felhúzza a húzó paklija 2 legfelső lapját a kezébe. 
 

2-es erőszintre erősítve (egy víz mágiatípusú lapot is 
kijátszva mellé) a játékos felhúzza a húzó paklija 2 
legfelső lapját a kezébe, majd kap +1 akciót. 
 

Példa: a játékos egy 1-es erőszintű utántöltés varázslattal 2 lapot felhúz a húzó paklijából a kezébe. 
 

Magical Bonds (mágikus kötés): 
 

A mágikus kötés varázslattal 1-es erőszinten a 
játékos a játéktábla egy tetszőleges lényét 1 sávval 
előre mozgathatja.  
 

2-es erőszintre erősítve (egy tűz mágiatípusú lapot 
is kijátszva mellé) a játékos a játéktábla egy 
tetszőleges lényét 2 sávval előre mozgathatja. 
 

Ha a lény eléri a torony mezőt, a szabályok szerint 
kell eljárni. 

 
 

Például: a játékos egy varázskönyv varázslatot varázsol el, majd 
kiválasztja a tűzgolyó kártyát. Mind a varázskönyv, mind a tűzgolyó 
kártyát a saját dobott lapjai közé dobja. Ez után a támadó varázslatok 
pakliból 1 új lapot csap fel a tűzgolyó üres helyére. 
 

Például: a játékos a varázskönyv 
lapot egy föld mágiatípus helyett 
használja erősítésre. 
 
 
 
Például: a játékos a bölcsesség lapot 
bármilyen mágiatípus helyett hasz-
nálhatja erősítésre. 

 

Például: zöld egy 1-es erőszintű mágikus kötés 
varázslattal a goblin sámánt „felmászatja a toronyba”. 
A goblin sámán lény pontozó oszlopában 1 mezővel 
lefelé kell léptetni a fehér kockát. 
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Voodoo (vudu): 
 

A vudu varázslattal 1-es erőszinten a játékos egy általa 
választott ellenfelének el kell dobnia a kezéből 1 
varázslat kártyát a saját dobó paklijába. 
 

2-es erőszintre erősítve (egy villám mágiatípusú lapot 
is kijátszva mellé) a játékos MINDEN ellenfelének el 
kell dobnia a kezéből 1-1 varázslat kártyát a saját dobó 
paklijába, majd a játékos kap +1 akciót. 
 

Fontos: a varázslat csak azokra hat, akiknek 3, vagy 
több lap van a kezében! 

 
ERÔSÍTÉSRE HASZNÁLT VARÁZSLATOK EXTRA HATÁSAI 

 

Jó pár varázslat kártya tetején (a mágiatípus mellett) 
szerepel 2 szimbólum is: a teleportálás és a kártyahúzás. Ha 
a játékos egy ilyen varázslat kártyát erősítésre használ fel, 
használhatja a kártya extra hatását is, az eredeti (erősített) 
varázslat hatásának kijátszása ELŐTT. A játékos döntésétől 
függ, akarja-e használni az extra hatást, vagy nem. 
 

Megjegyzés: ha a játékos magát az extra hatás szimbólummal 
ellátott kártyát játssza ki varázslatként, akkor az extra hatást 
nem használhatja. 

 
 

Teleportálás: 
 

A játékos átteheti a mágus figuráját a torony egy 
tetszőleges, üres mezőjére. 
 

Nem szabad elfelejteni: a mágus aktuális pozíciója 
(körcikkelye) befolyásolja azt, hogy melyik lényekre 
varázsolhat a játéktáblán. 
 

Például: piros varázsló egy 2-es erőszintre erősített rázás (Zap) 
varázslatot játszik ki. Erősítésre az utántöltés varázslatot használja. A 
rázás hatásának kijátszása előtt piros használja az utántöltés extra 
hatását, és átteleportál a torony üres, 3-as mezőjére. Ez után 2-t 
sebez az ott lévő goblinba és ezzel legyőzi a szörnyet. 
 

Kártyahúzás: 
 

A játékos húzhat egy kártyát a húzó paklijából. A 
felhúzott lapot a kezébe veszi, és akár még ki is 
játszhatja ebben a körében. 
 

Például: zöld játékos egy 1-es erőszintű tűzgolyóhoz egy csere 
varázslatot használ erősítésként, ami lehetővé teszi a kártyahúzás 
extra hatást. Zöld felhúz egy kártyát a kezébe (egy varázskönyv 
lapot), amit azonnal fel is használ a tűzgolyó 2-es erőszintre való 
erősítéséhez, ami így 5-öt sebez 3 helyett. 
 
 Teleportálás és/vagy kártyahúzás (Wisdom): 
 

A Wisdom (bölcsesség) kártyán 2 extra hatás is szerepel. A 
játékosnak választania kell, hogy teleportál-e és/vagy lapot húz-e 
(illetve, ha mindkettőt választja, azt milyen sorrendben akarja 
megtenni). 
 

Megjegyzés: az extra hatás csak akkor használható, ha ezt a 
kártyát erősítésre használja a játékos. 
 

 

Például: a 2. erőszintű vudu varázslat hatására 
minden ellenfél eldob 1-1 lapot a kezéből. 
 

A) Példa: ha a játékos magát az utántöltés varázslatot játssza 
ki varázslatként, nem használhatja az extra hatását. 
 

B) Példa: ha a játékos az utántöltést egy másik varázslat 
erősítéseként játssza ki, használhatja az extra hatását.  
 

 A)                              B) 
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A JÁTÉK VÉGE, PONTOZÁS 
 

A játéknak akkor van vége, amikor már legalább 4 
körcikkely mellől elfogynak a lényjelölők. Ekkor még be 
kell fejezni az aktuális fordulót, majd következik a 
pontozás. 
 

A pontozáshoz célszerű a pontozótáblát használni, mert 
egyszerűbbé teszi a pontok kiszámolását. 
 
A játékosok az alábbiakért kapnak győzelmi pontot (VP): 
 
1.) Lények legyőzése: 
 

Minden játékos megszorozza a játék végére a trófea-
táblája mellett összegyűjtött lény figurái számát a lény 
pontozó egyes oszlopainak aktuális állásával. 
 
 
 5×1 2×2 1×4 3×5 1×5 2×7 
 =5 VP =4 VP =4 VP =15 VP =5 VP =14 VP 
 
Például: a játékos 5 goblin figurát gyűjtött össze a játék végéig. A 
lény pontozó tábla állása szerint minden goblin csak 1 győzelmi 
pontot ér, így a játékos az 5 goblinjáért 5×1= 5 VP-t kap. Hasonló 
módon kell összegezni az összes többi szörnyért járó pontot. 
 
A játékos a legyőzött szörnyfigurákért összesen 47 VP-t kap. 
 
 
 
2.) Támogató varázslatok: 
 

A játék végén a játékos a paklijaiban lévő minden 
támogató varázslatért 2-2 VP-t kap.  
 

Megjegyzés: a támogató varázslatokért járó győzelmi 
pontokat a támogató varázslat kártyák alján lévő arany  
2-es is mutatja. 
 
Például: a játékos a játék során összesen 4 támogató varázslatot szerzett, így ezekért 4×2= 8 VP-t kap. 

 
 

3.) Méregkártyák: 
 

Méregkártyákat a játékosok csak a lények különleges 
képességeit használva kaphatnak. 
 

Minden a játékosnál a játék végén lévő méregkártya 2-vel 
csökkenti a győzelmi pontjainak számát. 
 
Például: a játékosnál 2 méregkártya van a játék végén, így emiatt  
-2×2= -4 VP-t kap. 
 
A játékos ÖSSZES győzelmi pontja: 47 + 8 - 4 = 51 VP. 

 
 
 
 

A játékot az nyeri, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte össze: ő lesz a mestermágus, és övé lesz egy 
éven keresztül a hírneves Orkzúzó Korona ereklye is. Azonos pontszám esetén a játékosok megosztoznak 
a győzelmen. 
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KIEGÉSZÍTÔ SZABÁLYOK 
 

Javasoljuk, hogy az alábbi kiegészítő szabályokat 
csak az alapjáték szabályainak elsajátítása (né-
hány sima játék lejátszása) után használjátok. 

 

LÉNYEK KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEI 
 

+1 kártya húzása: 
 

A játékos az  új varázslatok húzása 
fázisban 5 kártyát húzhat fel a húzó 
paklijából 4 helyett. 
 
 
 
 
Méreg: 
 

A játékos az egyik akcióját felhasz-
nálhatja arra, hogy egy méregkártyát 
tegyen át a méregkártya pakliból az 
egyik általa választott ellenfele dobó 
paklijába. 
 
 
Kártya eldobása: 
 

A játékos az egyik akcióját felhasz-
nálhatja arra, hogy az egyik kezében 
lévő kártyát kivonja a játékból 
(eldobja a játék dobozába). 
 

Ez a képesség kitűnően használható 
egy méregkártya megsemmisítésére, 
vagy akkor, ha a játékos csak 2-3 
mágiatípusú lapot akar a paklijában 
tudni. 
 
 

SORSKÁRTYÁK SPECIÁLIS SZABÁLYAI 
 

Szívósabb lények: 
 

Minden szörny +1 életpontot kap ebben a 
fordulóban. 
 

Nincsenek varázslatok: 
 

Ebben a fordulóban nem lehet új varázs-
latokat szerezni a játéktábla mellé felcsapott 
kártyák közül. 
 
Nincs teleportálás: 
 

Ebbe a fordulóban a mágusok nem telepor-
tálhatnak a torony egy másik, üres mezőjére. 
 
 
Nincs trófea: 
 

Ebben a fordulóban nem használhatók a 
lények különleges képességei (lásd fenn). 

 

 
+1 akció: 
 

Az  akciók végrehajtása fázisban a 
játékos +1 tetszőleges akciót (tele-
portálás, varázslás, passzolás, vagy 
extra akciót) hajthat végre. 
 
 
 
Nincs szabályváltozás: 
 

A játékos figyelmen kívül hagyhatja 
a sorskártyák adott fordulóra érvé-
nyes szabályváltozásait (lásd alább). 
Kivételt képez a „nincs trófea”, 
amely ezt a lényképességet is letiltja. 
 
 
Nincs lényfigura vesztés: 
 

A játékosnak nem kell eldobnia egy 
lényfigurát a trófeatáblája mellől, ha 
az ő mezőjén „mászott fel” egy 
szörny a toronyba. Ettől még a lény 
pontozó táblán a fehér kockát 
ugyanúgy egy mezővel lejjebb kell 
mozgatni (ha még lehet) az adott 
lény oszlopában. 
 
 
 
 
 

Csak 3 varázslat kártya: 
 

Ebben a fordulóban a játékosok az  új 
varázslatok húzása fázisukban csak 3 új 
kártyát húzhatnak fel a húzó paklijukból, 
4 helyett. 
 

Az a játékos, aki megszerezte a „+1 kártya 
húzás” különleges lényképességet, ebben 
a fordulóban csak 4 új kártyát húzhat fel 
5 helyett. 
 
Varázslatok cseréje: 
 

A forduló elején el kell dobni a dobozba 
az összes játéktábla mellé felcsapott 
varázslat kártyát, és 3-3 újat kell 
helyettük felcsapni (ha még van a saját 
paklijukban annyi lap). 
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Az alapjátékban és az előző oldalon szereplő kiegészítő szabályokban már tapasztalt játékosok kipróbálhatják az 
alábbi két bővítményt is (titkos küldetés és bonusz akciók), amik segítségével újabb kihívásokkal gazdagíthatják a 
támadó horda elleni küzdelmet. A két bővítmény együtt, vagy külön-külön is használható. 
 

1. BÔVÍTMÉNY: TITKOS KÜLDETÉS 
 
Változások a játékelÔkészületekben 
 

Meg kell keverni képpel lefelé a 8 küldetés kártyát, 
majd minden játékosnak húznia kell belőle 2-t. 
Minden játékos a 2 megkapott kártyája közül az 
egyiket eldobja a játék dobozába (anélkül, hogy a 
többiek megnéznék), a másikat pedig képpel lefelé a 
trófeatáblája mellé teszi. 
 

VÁLTOZÁSOK A VP SZÁMOLÁSBAN 
 

Attól függően, hogy mennyire teljesíti sikeresen a 
kiválasztott titkos küldetését a játékos, extra 
győzelmi pontokat kaphat érte a játék végén. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gyenge lények: Erős lények: Brutális lények: 
 +2 VP minden +3 VP minden +1 VP minden 
 általa legyőzött általa legyőzött általa legyőzött 
 2-2 gyenge 2-2 erős lényért. brutális lényért. 
 lényért. 
 
 
 
 
 
 
 
 Sok lény: Sorozat: Különlegesség: 
 +3 VP minden +3 VP minden +2 VP minden 
 általa legyőzött általa legyőzött megszerzett 
 4-4 lényért gyenge - erős - különleges lény- 
 (az ereje nem brutális lény- képesség után. 
 számít). sorozatért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maximum: Varázslatok: 
+3 VP minden általa legyőzött +3 VP minden a játék 
lénytípus után, amiből ő győzte során szerzett új (azaz 
le a legtöbbet (többet, mint az nem kezdő) varázslat 
 összes többi játékos). Döntet- után a játék végén. 
 len esetén is jár a +3 VP. 

 

1I. BÔVÍTMÉNY: BoNUSZ AKCIÓK 
 
Változások a játékelÔkészületekben 
 

Minden játékosnak meg kell fordítania a trófea-
tábláját úgy, hogy a bonusz akciókat tartalmazó 
hátoldala legyen fölül. 
 
 
 
VÁLTOZÁSOK A JÁTÉKMENETBEN 

 

Amint egy játékos legyőz egy lényt, végrehajthatja a 
trófeatáblán a lény életpontja alatt szereplő, zöldes-
kék hátterű szimbólummal megjelölt bonusz akciót. 
Amennyiben a játékos a körében több lényt is legyőz, 
a bonusz akciókat tetszőleges sorrendben hajthatja 
végre. 
 

Kártya húzása: 
 

A játékos húzhat egy új kártyát a 
saját húzó paklijából. 
 
 
 
 
 
+1 akció: 
 

A játékos kap +1 akciót, amit azonnal 
végre is hajthat (teleportálás, varázs-
lás, extra akció, vagy passzolás). 
 
 
 
 
Lap dobatása: 
 

Minden más játékosnak ki kell 
választania a kezéből egy kártyát és a 
saját dobó paklijába dobnia. 
 
 
 
 
Varázslat erősítése: 
 

A játékos ebben a körében a 
következő varázslatát úgy játszhatja 
 

ki, mintha az már egy 
szinttel erősítve lenne. Ha 
ezt a lehetőséget nem 
használja ki, az erősítés el- 
vész a kör végén. 

 
 

© Copyright 2014 Queen Games, D-53842 Troisdorf, Germany. All rights reserved! 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

