
 
 

Varjak Bűnbandájának játéktartozékai 
 

 Harcosok Épületek Jelölők Egyéb tartozékok 
 

 
   8 összeesküvés 
 

 
 15 db (nincs ilyen) (nincs ilyen) 
 2 bomba 
 
 2 csapda 
 
 2 kifosztás 
 
 2 rajtaütés 

 
 
 Bonyolultság Kártyagazdagság 
 

 KICSI KÖZEPES 

 

 

 Agresszivitás Gyártási képesség 
 

 KÖZEPES MAGAS 

 

 
Előkészületek (sorrend: I) 

 

1. Mindhárom szín egy-egy tetszőleges tisztására tedd 
le 1-1 harcosodat (összesen 3-at). 

 

 

Játék a Varjak Bűnbandájával 
 

A Varjak Bűnbandájának fejeként meg akarod mutatni, hogy te vagy a színfalak mögött 
rejtező hatalom, aki a háttérből irányítja az Erdőségért folyó háborút. Minden alkalommal, 
amikor felfedsz egy térképen lévő összeesküvés-jelölőt, győzelmi pontokat kapsz. Minél több 
képpel felfelé néző összeesküvés-jelölőd van a térképen, annyival több ponthoz jutsz ezáltal. 
 

Az összeesküvés-jelölők elhelyezéséhez és felfordításához okosan kell toboroznod és elhelyez-
ned a harcosaidat. A frakciód a legkönnyebben toborzók között van, de túl sok harcot nem 
engedhetsz meg magadnak, mert egy összeesküvés-jelölő elhelyezéséhez el kell távolítanod egy 
harcosodat, megfordítani meg csak akkor tudod, ha van mellette harcosod. 
 

Szerencsére a harcosaid rendkívül fürgék, figyelmen kívül 
hagyhatják a tisztások uralásának szabályát. Ezen felül a 
beépített ügynökök veszélyessé teszik az összeesküvés- 
jelölők erővel való megsemmisítését is - mivel egy képpel 
lefelé néző összeesküvés-jelölő harcban egy extra találatot 
okoz. 
 

Vigyázz azonban arra, hogy ne tedd ki az összeesküvéseidet a 
lelepleződés veszélyének! Bármelyik frakció, akinek van 
játékeleme egy képpel lefelé néző összeesküvés-jelölőt 
tartalmazó tisztáson, megmutathat egy, a tisztás 
színével egyező kártyát, hogy találgathasson egyet, 
milyen összeesküvés lehet az. Ha eltalálta, beszivárgott 
a hálózatodba, és megakadályozta az összeesküvésed! 
El kell távolítanod ezt az összeesküvés-jelölődet,  
figyelmen kívül hagyva annak hatását, ráadásul a  
leleplező játékos kap 1 győzelmi pontot is. Ha téved, 
akkor sikerült időben elkapnod a kémét. Az összeesküvés- 
jelölő a helyén marad, ráadásul megkapod a felmutatott 
kártyát is. Blöffölj hát ügyesen! 
 



 
 

 

A Varjak Bűnbandája 
 

Lelepleződés 
Egy ellenséges játékos az este fázis laphúzása előtt megtippelheti egy olyan 
összeesküvés-jelölőd típusát, amelynek tisztásán van legalább egy játékeleme. 
Meg kell mutatnia egy olyan lapot, amelynek színe megegyezik ezen tisztáséval. 
Ha rosszul tippel: vedd el a másik játékostól a megmutatott lapot. Ha viszont 
helyesen: vedd le az összeesküvés-jelölőt a játéktábláról, figyelmen kívül hagyva 
annak a hatását, és a tippelő játékos jutalmul kap 1 győzelmi pontot. 

 
Beépített ügynök 
Csatában védekezéskor, ha van 
lefordított összeesküvés-jelölőd a 
harc helyszínén, bevihetsz egy 
extra találatot.  

 

 
Fürgeség 
Amikor mozogsz, nem 
kell figyelembe 
venned, ki uralja a 
tisztásokat. 

 

 A legyártott eszközeid 
 

Te ugyan nem tudod mire használni őket, 
de a Kósza kártyákért cserébe 

megszerezheti ezeket az eszközöket. 
 
 

 

Pirkadat 
 

1. GYÁRTS kártyákat az összeesküvés-jelölőidet aktiválva, akár képpel felfelé, akár 
képpel lefelé néznek. 

 

2. FEDJ FEL tetszőleges számú összeesküvés-jelölőt olyan tisztásokon, ahol saját 
harcossal rendelkezel. Minden felfedéskor annyi győzelmi pontot kapsz, ahány 
felfedett összeesküvés-jelölőd van összesen, majd hajtsd végre az összeesküvés hatását, 
ha van ilyen (bomba és kifosztás). 

 

3. TOBOROZZ harcosokat. Körönként egyszer eldobhatsz egy lapot, hogy a lap 
színéhez tartozó összes tisztásra rakhass egy-egy harcost a készletedből. 

 

Nappal 
 

Hajts végre legfeljebb 3 tetszőleges akciót az alábbiak közül: 
 

Összeesküvés: Vegyél le egy saját harcost, majd további egyet minden, ebben a körben 
lehelyezett összeesküvés-jelölő után egy olyan tisztásról, ahol nincs még ilyen jelölő, és 
tegyél oda egy új összeesküvés-jelölőt képpel lefelé. 
 

Trükk: Cserélj meg két olyan összeesküvés-jelölőt a játéktáblán, amik ugyanarra 
vannak fordítva (képpel felfelé vagy lefelé). 
 

Mozgás: Hajts végre egy mozgást.  
 

Harc: Kezdeményezz egy csatát egy tisztáson. 
 

 

Este 
 
1. GYAKORLAT Végrehajthatsz egy extra nappali akciót. Ha így döntesz, nem 

húzhatsz kártyát a következő lépésben. 
 

2. HÚZZ egy kártyát, majd további egyet-egyet a játéktáblán lévő minden felfedett 
kifosztás-jelölőd után. Ezután, ha több, mint 5 kártya maradt a kezedben, válassz ki 
és DOBJ EL annyi kártyát a kezedből, hogy csak 5 maradjon. 

 
 
 

 
 
 

 

 Összeesküvés-jelölők 
 

 

Amikor felfeded, távolíts el minden 
ellenséges játékelemet erről a tisztásról, 
majd vedd le ezt a jelölőt is. 
 
 
 
Amíg képpel felfelé van, addig nem lehet 
ellenséges játékelemeket erre a tisztásra 
helyezni vagy onnan elmozgatni. 
 
 
Amikor felfeded, húzz el egy véletlenszerű 
lapot minden olyan játékos kezéből, akinek 
van ezen a tisztáson játékeleme. 
Amíg képpel felfelé van, eggyel több lapot 
húzhatsz az este folyamán. 
 
 
 
Amikor leveszik, tegyél 1-1 saját harcost 
minden olyan tisztásra, ami szomszédos a 
jelölő tisztásával. (Lelepleződésnél nem hajtódik 
végre ez a hatás.) 

Bomba 
 
 
 
 

Csapda 
 
 
 
 

Kifosztás 
 
 
 
 
 

Rajtaütés 




