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• 1 erdőtábla • 15 mérgesgomba-jelző

• 1 kovácstűzhelyjelző

• 1 szabályfüzet

• 4 familiáris/famulus

Minden druidának vagy egy familiárisa, ami képes áthatolni az elvarázsolt erdőn, növelni a 
varázsló erejét, és megtaláni a mérges gombákat, amik hatalmas erejű egyszeri képességeket 
adnak, ha a megfelelő pillanatban használják!

Játékelemek

Modul: Az elvarázsolt erdő

3-3: kőhasználat, nincs dobás, dzsóker, ingyen, másolóhatás

Egy minden játékosszínben
Kezdőmezők

A második kovácsműhely fölé tegyétek, hogy 
jelezze a játékos familiárisa egy mezőt lép, ha  
ebben a műhelyben kovácsol ereklyét.

2. kiegészítő

Ragasszátok a megfelelő familiáris matricákat a korongokra 
az első játék előtt.

Változás az előkészületekben
1.)  Az elvarázsolt erdő táblát tegyétek a játéktábla mellé, a familiárisokat pedig tegyétek a 

megfelelő kezdő mezőkre.

2.) A mérgesgomba-jelzőket képpel lefelé keverjétek meg, és tegyétek az elvarázsolt erdő tábla 
mellé.

3.) A kovácstűzhelyjelzőt a második kovácsműhely 

fölé tegyétek.

1
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2 . Képességek használata

a) Amikor végrehatja ezt az akciót: 
                        ,

akkor a játékos dönthet úgy, hogy a 
kártyaképesség használata helyett egy mezőt 
előrelép a familiárisával. A játékos minden 
kijátszott kártyánál dönthet úgy, hogy nem 
használja a képességet, hanem előrelép. 

b) Amikor végrehatja ezt az akciót: 
, és a játékos

a második kovácsműhelynél kovácsolja az 
ereklyét (ahol a kovácstűzhelyjelző van), akkor 
is előreléphet egy mezőt a familiárisával. 

Ha a familiáris egy akciómezőn áll meg, 
vagy halad át, akkor a játékos azonnal 
megkapja az adott akciót (akkor is ha a mezőt 
más familiárisa már foglalja). Ha a familiáris 
olyan mezőn áll meg, ahol már van másik 
familiáris, akkor a tetejére kerül. 

Kocka – A játékos egyszer 
dob a kockával, és megkapja 
a dobott jutalmat.

Kártya – A játékos felhúzza a 
húzópakli felső lapját, és a dobó-
paklijára teszi azt.

Változás a játékmenetben

3. Ereklyekovácsolás

A játékosok a familiárisaikkal haladhatnak keresztül az elvarázsolt erdőn, hogy kártyákat, 
dzsókerkövet vagy mérges gombát szerezzenek, ha megállnak vagy áthaladnak a
megfelelő mezőn. A mérgesgomba-jelzőket titokban kell a 
többi játékos előtt tartani, és akkor lehet felhasználni, ha a 
játékos lehetőséget lát rá. A játék végén attól függően milyen 
messze jutott a játékos familiárisa az erdőben, 
plusz pontokhoz lehet jutni. 

A játkos familiárisa 2 módon juthat előre az 
út mentén egy mezőt az erdőben. 
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Ha egy familiáris elérte az utolsó 
mezőt, akkor többet nem tud 
lépni, és a játékos azonnal kap 
3 győzelmi pontot. 

A mérgesgomba-jelzőt bármikor lehet használni a 
játékban, amikor a játékos használni szeretné, akár a 
megszerzés körében is. Használat után dobásra kerül.
Ha elfogy a húzópakli, a dobottakat újra kell keverni. 

Mérgesgomba-mező – A játékos 
húz egy mérgesgomba-jelzőt, és 
a többiek elöl titkolva a jelzőt, 
maga elé teszi azt.

Dzsókerkő – A játékos elveszi 
az adott számú dzsókerkövet a 
készletből.

A mérgesgomba-jelzők

Kőhasználat:

A kör hátralévő részében a 
játékos egy másik játékos 
rúnakövét is használhatja a 
sajátjain felül. Amilyen rú-
naköve már van a játékos-
nak, olyat nem másolhat.

Nincs dobás:

Amikor végrehajtja ezt az akciót:   
                     ,

akkor a játékos az összes kijátszott 
kártyát a dobópaklijára teszi.

Másolóhatás:

Amikor másik játékos hajtja végre 
ezt az akciót: 

2 Képességek használata
akkor az egyik kijátszott kártya 
képességét a játékos végrehajt-
hatja. A képesség használatakor, 
ha szüksége van rá, használhatja 
a rúnaköveit is a játékos.

Dzsóker:

A kör hátralévő részében a 
játékos tulajdonában lévő 
minden drágakő dzsóker-
kőnek számít.

Ingyen:

Amikor végrehajtja ezt az akciót:   
   , ,

a játékos elvehet még egy 
lénykártyát ingyen, amit szintén 
a dobópaklijára kell tegyen.

            , 2 .Képességek használata

1. lények megidézése
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A játékosok a familiárisaik elvarázsolt erdő 
béli sorrendje alapján hatalompontokat 
kapnak a játék végén. Aki legtovább jutott 
az erdőben az 8 hatalompontot, a második 5 
hatalompontot, a harmadik 3 hatalompontot 
és végül az utolsó 1 hatalompontot kap.

Ha ugyanazon a mezőn egymáson több 
játékos áll, ott a sorrend a lentről felfelé irány.

Ahhoz hogy valakinek a familiárisa pontot 
hozzon, legalább egy mezőt lépnie kell vele 
az erdőben.

Változás a játék végénél

• 24 rúnakövek

• 1 zsák

Nyolc új és hatalmas rúnakő vár a druidákra, hogy kikisérletezzeék, és megtalálják azokat 
a kombinációkat, amik elősegítik őket abbban, hogy a leghatalmasabbak legyenek. A rúnakövek 
új kiválasztási módja nagyobb taktikai lehetőséget biztosít mind játékpartiban.

Játékelemek

Modul: A fény rúnái

3 x üllő 

3 x bűbáj 

3 x jártasság

3 x kétszerezés

3 x követés

3 x másolás

3 x újratöltés

3 x határozottság

Ez a kis jel mutatja, hogy ezen rúnakö-

vek ehhez a kiegészítőhöz tartoznak.
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Mivel túl sok rúnakő elérhető, ezért mi ajánlunk 3 módszert is, amivel eldönthetitek, hogy 
melyik 8-at használjátok az adott játékban:

Változás az előkészületekben, játékmenetben

1.) Cseréljétek le az összes rúnakövet az 

alapjátékból a kiegészítő rúnaköveire (kis 

fajel van a rúnakövön).

2.) Az összes elérhető rúnakőből (alapjáték

+kiegészítő) a játékosok válasszanak 8-at, amit 

betesznek a játékba. Az összes többi rúnakőre 

nem lesz szükség, kerüljenek vissza a dobozba. 
A választott 8 rúnakő mindegyikéből a játé-

kosok számánál eggyel kevesebbet vegyetek, 

és tegyétek a játéktáblára ezeket.

3.) Az öszes elérhető rúnakőből (alapjáték

+kiegészítő) vegyenek el a játékosok kettőt, 

és tegyék azokat a zsákba. Az összes többi 

rúnakőre nem lesz szükség, kerüljenek vissza 

a dobozba. Majd húzzatok 8 rúnakövet a 

zsákból, a játéktábla minden mezőjére egyet. A
játék során ha egy játékos megszerez egy 

rúnakövet, azonnal húzzatok egy új rúnakövet 

a felhúzott helyének feltöltésére.

A játékosoknál továbbra sem lehet egy féle 

rúnakőből több darab.

Az új rúnakövek speciális képessége

Újratöltés:
Mielőtt újratöltenéd a kezed 
a kör végén, eldobhatsz
bármennyi kártyát a kezed-
ből a dobópaklidra, és ez 
után húzd fel a lapokat a 
kézlimitedre.

Határozottság:
Mindig amikor a kockával 
kell dobnod, a dobás helyett 
választhatsz egy értéket a 
kockáról.

Fajel
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Üllő:
Amikor végrehajtja ezt az akciót:   

                                    , 
akkor a játékos akár 3 erek-
lyét is kovácsolhat, de ezek-
nek 3, különböző kovácsmű-
helyből kell kikerülnie.Bűbáj:

Amikor végrehajtja ezt az akciót:   
                                        ,  
és a játékos 3 műhely-
bónusz egyikét is megkapja, 
akkor azonnal felhúzhatja a
felső kártyát a közös húzó-
pakliról, ami a dobópaklijára 
kerül.

Követés:
Amikor másik játékos hajtja 
végre ezt az akciót:  
                                       ,
és bónuszt adó ereklyét ková-
csol, akkor a játékos elvehet 
vagy 1 ércet vagy 1 dzsókerkö-
vet vagy kap 1 hatalompontot.

Másolás:
Amikor másik játékos hajtja 
végre ezt az akciót: 
                                , 
akkor a játékos elvehet egy 
tetszőleges drágakövet vagy 
ércet (dzsókerkövet nem). Ha 
a másik játékos egynél több 
ereklyét kovácsol, a játékos 
akkor is csak 1 drágakövet 
vagy ércet vehet el összesen.

3. Ereklyekovácsolás

                                     and 3. Ereklyekovácsolás

3. Ereklyekovácsolás

3. Ereklyekovácsolás

Jártasság:
Amikor végrehajtja ezt az akciót:   
:

a játékosnak az ábrázoltnál
eggyel kevesebb drágakövet 
vagy dzsókerkövet kell vissza-
tennie a közös készletbe a ha-
tás eléréséhez. Ha csak 1 követ 
kellett volna eredetileg vissza-
tennie, akkor most ingyenes. 

Kétszerezés:
Amikor végrehajtja ezt az akciót:   

                                      , 
akkor a játékos dönthet úgy, 
hogy az egyik kártyája ké-
pességét kétszer hajtja végre, 
a másikét pedig nem hajtja 
végre. A kártyákat a szokásos 
módon kell dobni.

                                      , 2 .Képességek használata2 .Képességek használata

Példa: A játékosnak nem kell 

visszatennie egy dzsókerkövet

ahhoz, hogy megszerezzen 

3 drágakövet.

Magyar fordítás: Dunda

© Copyright 2020 Queen 
Games, 53842 Troisdorf, 

Germany. All rights reserved.

“Szeretnénk köszönetet mondani minden bloggernek, 

podcasternek és youtubernek az új rúnakövek kidolgo

zásához adott támogatásáért. Az összes nagyszerű 

ötletből négyet használtunk fel ebben a kiegészítőben.

Nagy köszönet illeti a következő csapatokat: 
SpielFritte, Spielevater, Spielkult és Brettagoge.”               
  – Queen Games Team




