
3 Játékmód: Átkozott Kincs, 
Házak Csatája (2 pakli Crypt 

szükséges), Ikrek Összeesküvése
A Crypt alapjáték ismerete 

szükséges

A Változatok Könyve

Házak Csatája 
(6 vagy 8 játékos, 45-60 perc)

Ehhez a változathoz két példány szük-
séges a Cryptből.

A csapatotok gyűjtsön több Kincset, 
mint a többi rokon. A te és csapat-
társad pontjai közül az alacsonyabb 
lesz a végső pontszámotok.

Kövessétek a 4-játékos mód 
szabályait, az alábbiak kivételével:
Előkészítés
6 játékos esetén, vegyétek ki a 
6 db III ikonnal jelölt, 2-
Érmés Kincskártyát egy pakli-
ból és keverjétek hozzá egy teljes 
paklihoz. 8 játékos esetén, vegyétek 
ki az összes III & IV kártyát egy 
pakliból és keverjétek hozzá egy 
teljes paklihoz. A többi kártyára nem 
lesz szükség.

A játékosok párosával alkotnak 
csapatokat és a csapattársak egymás 
mellett ülnek.  Mindannyian azonos 
Játékoskártyát vesznek el.  A bal 
oldalon ülő csapattag a Játékoskártya 
Herceg oldalát, a jobb oldalon ülő 
csapattag a Hercegnő oldalát 
használja.

!

Minden csapat elvesz 6 Szolga-
kockát, amelyek színe megegyezik a 
Játékoskártya színével. Ez a csapatod 
megosztott kockakészlete.
Válasszatok egy Hercegnőt, aki a 
Vezető (Leader) kártyával kezd. A 
csapattársa (Herceg) kezd a 
Fáklyaoltás (Lights Out) kártyával.
I. Felfedés
Először helyezzetek le Kincskártyá-
kat, ahogy a 4-játékos módban. 
Majd tegyetek egy további felfordított 
kártyát az utolsó három kártyára. Az 
Érme érték és a Kincs típusa tovább-
ra is látszódjon az alsó kártyákon.

Az Átkozott Kincs

Gyűjts annyi Kincset, amennyit csak 
lehetéges,  de óvakodj az Átoktól, 
mely utoléri a legkapzsibb játékost. 
Ez a változat kombinálható a 
Házak Csatájával.

Kövesd a normál játék szabályait 
az alábbiak kivételével:

Játék Vége
Mielőtt kiszámoljátok a pontokat, 
minden játékos addja össze az 
Átkokat a gyűjtött Kincseiből.
• Minden 4-Érmés Kincs = 2 Átok
• Minden 3-Érmés Kincs = 1 Átok
• 1 & 2-Érmés Kincsek = 0 Átok
A legtöbb Átkot gyűjtő játékos 
elveszít 5 pontot. Döntetlen esetén 
mindegyik játékos elveszíti az 5 
pontot.
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II. Lefoglalás

A Vezetőtől (Leader) kezdve, minden 
csapat Hercegnője felváltva hajtja 
végre a körét, majd a Hercegnők után, 
a Hercegek körei jönnek. A Hercegek 
a Lámpaoltás (Lights Out) szabályai 
szerint játszanak: mikor lefoglalnak, 
csak egyetlen Kincskártyára helyez-
hetnek Szolgakockákat. (Ha minden 
Hercegnő volt Vezető, a szerepek 
megfordulnak. Lásd a IV. Fáklya 

továbbadása fázist.)
A körödben az alábbi akciók
egyikét hajtsd végre:
• Kincskártya lefoglalása legfeljebb

három Szolgakockával a csapatod
megosztott kockakészletéből.

• Legfeljebb három Szolga vissza-
szerzése a dobozból.

Mikor Szolgákat helyezel az 
egymásra rakott kártyákra, mind-
kettőt lefoglalod. 
Hozzáadhatsz Szolgákat egy olyan 
Kincskártyához, melyet a csapat-
társad Szolgái már elfoglaltak. (Az erő 
értéknek egyeznie kell.) Ez azt jelenti, 
hogy háromnál több Szolga is lehet egy 
Kincskártyán.

III. Begyűjtés

Bármelyik csapattárs dobhat a Szolga-
kockákkal.

Mielőtt bármelyik lefordított 
Kincskártyát megnéznétek, osszátok 
szét a lefoglalt Kincseket egymás 
között a csapaton belül. Bármilyen 
módon szétoszthatjátok egymás 
között, azonban az Egymásra rakott 
Kincskártyákat a Kriptából ugyan-
annak a játékosnak kell kapnia. 

A korábbi körökben kapott kártyákat 
nem lehet cserélgetni egymás között.

!
Ha a csapatotok összes elhe-
lyezett Szolgáját kiszorították, 
visszaállíthatjátok a csapatotok 
összes elfáradt Szolgáját a 
dobozból.

IV. Fáklya továbbadása

Adjátok tovább mindkét Fáklyakár-
tyát a bal oldali csapatnak. A 
Hercegnőé lesz ismét a Vezető (Leader) 
kártya.
Mikor a Fáklyakártyák visszatérnek a 
kezdő csapathoz, a Herceg kapja meg 
a Vezetőkártyát és a Hercegnő a 
Fáklyaoltás (Lights Out) kártyát. A 
hátralévő részében a Hercegek 
játszanak először, míg a Hercegnők 
játszanak a Fáklyaoltás (Lights Out) 
szabályai szerint.
Egyéb Szabályok
A játék közben nem lehet meg-
beszélni a csapattárssal a Kincseitek 
Érméinek értékét.
A Gyűjtői feltételek és jutalmak 
egyénileg érvényesülnek.

B. Megmutathatod a Kriptából a le-
fordított kártyákat a csapattársadnak.

B. Csak a lefordított kártyát veheted
el az egymásra rakott kártyákból.
Nem mutathatod meg a kártyát a
csapattársadnak.

Kézirat (Manuscript) Gyűjtő

Kerámia (Pottery) Gyűjtő

Játék Vége
Az egyéni pontszám kiszámítását 
kezd az alábbiak összeadásával:

• Érmék a Kincskártyáidon
• Bónusz Érmék a Gyűjtőkből

Majd egyeztesd a pontszámod a 
csapattársaddal és osszátok meg az 
aktív Szolgákat egymás között , 
hogy minél jobban kiegyenlítődjenek 
egymással. (Minden aktív szolga-
kocka 1 Érmét ér.)

Közületek az alacsonyabb pont-
szám lesz a csapatotok végső pont-
száma. A magasabb pontszámú 
csapat a győztes.

Döntetlen esetén minden csapat 
dobjon az aktív Szolgakockáival és 
adjátok össze az értéküket. Addig 
dobjatok, amíg döntetlen az állás. Az 
a csapat a győztes, amelyiknek az 
eredménye nagyobb.



Ikrek Összeesküvése
(2-Játékos Kooperatív változat)

Dolgozz össze ikertestvéreddel, hogy 
minél több Kincset gyűjtsetek, mielőtt 
a szüleitek Szellemei visszakövetelik 
azokat. Kettőtök között az alacso-
nyabb pontszám lesz a végső pont-
számotok.

Kövessétek a 4-játékos mód 
szabályait, az alábbiak kivételével:

Előkészítés
Válasszatok két Szolgakocka 
készletet, egyet mindkét Szellem 
számára (automata játékosok).

A Szellemek a játékosok között 
vannak, tehát a körsorrend válta-
kozik játékos és Szellem között.

Válasszatok egy játékost, aki a 
Vezető (Leader) kártyával kezd. A 
jobbján lévő Szellem indul a 
Fáklyakártyával.

I. Felfedés

Először fektesd a Kincskártyákat úgy, 
mint a 4-játékos módban. Majd 
tedd sorrendben a Kincseket a 
legmagasabbtól a legalacsonyabb 
Érmeértékig. A lefordított kártyákat 
úgy rendezd, mintha 2.5 Érmét 
érnének. Ha két kártya értéke azonos, 
az elsőnek húzott kártya kerül előre.

A példában, a Kincskártyák úgy lettek 
sorbarendezve, hogy a legmagasabb 
értékű Kincs (4) az első. A lefordított 

Maradvány (Remains) került a lefordított 
Kézirat (Manuscript) elé, mert ez került 

felfedésre hamarabb.

II. Lefoglalás

A Szellem körében dobjatok a három 
Szolgakockájával. Az azonos értékű 
kockák kapcsolódnak; add össze az 
értéküket. A kapcsolódó párók mindig 
az egyedi értékű kockák elé kerülnek. 
(Például két 3-ast egy 6-os előtt 
helyezünk el.)

A legmagasabb értékű kockával/
kockákkal kezdve ellenőrizd a 
legmagasabb Kincskártyát és helyezd 
a kockákat rá, ha: 
• a Kincs nincs lefoglalva.
• a Szellem kockáinak az értéke

magasabb mint egy játékos
kockáié. (Egy Szellem nem szorítja
ki egy másik Szellem kockáit.)

Ellenkező esetben ellenőrizzétek a 
következő legmagasabban rangsorolt 
Kincset és kövessétek a fenti lépéseket. 
Végezzétek el ezt a Szellem minden 
kockájára. Amit nem tudtatok 
elhelyezni, tegyétek félre. 

Ha egy Szellemnél van a Fáklyaoltás 
kártya, csak a legmagasabb értékű 
kockáját/kockáit helyezd el a fenti 
szabályok szerint. 

III. Begyűjtés

Ne dobjatok a Szellemek Szolga-
kockáival elfáradásra. A Szellemek 
mindig hozzáférnek mindhárom 
kockájukhoz.

Mielőtt bármelyik lefordított 
Kincskártyát megnéznétek, osszá-
tok el az ikreddel együtt lefoglalt 
kártyákat egymás között.

A nem begyűjtött kártyákat el kell 
dobni. Bármikor rendezhetitek és 
megnézhetitek a kidobott Kincseket, 
de amelyik Kincs lefordítva volt a 
Kriptában, ne fedjétek fel. 

A példában a Szellem 3-asai 
kapcsolódnak és kiszorítják a ti 5-

ösötöket. A Szellem 4-ese nem tudja 
kiszorítani a ti 4-eseteket, de kiszorítja a 

2-eseteket.

Szellem Dobása:
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Egyéb Szabályok
Nem beszélhetitek meg az ikreddel a 
Kincseitek Érme értékeit.

A Gyűjtői feltételek és jutalmak 
egyénileg érvényesülnek.

B. Megmutathatod a Kriptából a
lefordított kártyákat az ikrednek.

B. Nem adhatod át a lefordított
kártyát a Kriptából az ikrednek.

Kézirat (Manuscript) Gyűjtő

Kerámia (Pottery) Gyűjtő

Játék Vége
Számoljátok ki egyénileg a pont-
jaitokat.

Az ikred és közted az alacsonyabb 
pontszám lesz a végső pontszámotok.

Ellenőrizzétek a pontszámotokat az 
alábbiak szerint.

< 30 Érme - A Bolondok
Apátok Szelleme lehord titeket és 
visszaköveteli a kincseit.

30 Érme - A Pitiáner
A kriptát egy maroknyi csecsebecsével 
és bűntudattal hagyjátok el.

40 Érme - A Bőséges
Kis szerencsével eladhatjátok a családi 
örökséget.

50 Érme - A Fenséges
Apátok kincseiben fürödve megszer-
zitek a hírnevetek, mint a föld 
legextravagánsabb uralkodói.
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