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Karakterlap
A karakterlap az a hely, ahol a játékos karakter folyamatosan fejlődik a játék során. Minden játékos egy karaktert 
fejleszt úgy, hogy 18 kockát helyez majd el a 6 Jellemzők sorban. Majd a karakterét képességekkel, 
tulajdonságokkal, fegyverekkel és páncélzatokkal erősíti meg. Ez a lap szolgál még a karakter személyiségének 
nyomonkövetésére is. Minden karakterlapnak van női és férfi oldala, amelyek csak az illusztrációban térnek el 
egymástól.

1. Faj
Minden karakterlap egy egyedi fajt testesít meg, aminek hatása van a végső jellemzők pontozásánál. A karakterek 
bónuszpontokat vagy büntetéseket kaphat az egyes Jellemzők sorok alapján.

2. Osztály
A karakter osztálya mutatja a karakter „szakmáját”. A játékosok kapnak egy osztály kártyát az előkészületeknél, amit ide kell helyezni.

3. Személyiség
A karakter személyisége mutatja a beállítottságát, hogy miként viszonyul a világhoz és annak lakóihoz. 
A játékosok kapnak egy személyiség kártyát az előkészületeknél, amit ide kell helyezni.

4. Jellemzők sorok
Hat jellemző határozza meg egy karakter fizikai, mentális és szociális mutatóit. Minden jellemzők soron a következők találhatóak meg:

a. A jellemző megnevezése: Ez a következő lehet: erő (STR), ügyesség (DEX), állóképesség (CON), intelligencia (INT),
bölcsesség (WIS), karizma (CHA).

b. Kockahelyek: Minden Jellemzők sorban 3 kockahely található. Ahogy a játék halad, kockák kerülnek ezekre a helyekre. 
A játék végére minden kockahely feltöltésre kerül. A jellemzők sorokban található kockák összesenje határozza meg a 
karakterek végső jellemzők pontszámát.

c. Jellemzők akciók: Egy kocka lehelyezését követően a játékos végrehajthat egy jellemzők akciót egy jellemzők sorban. 
Minden egy sor mellett van egy emlékeztető jel.

d. Faji bónusz/büntetés: Néhány faj bónuszt vagy büntetést kap, amit a végső pontozásban kell majd figyelembe venni.

5. Háttértörténet
A háttértörténet kártya fedi fel a karakter múltjának titkait. A játékosok kapnak egy háttértörténet kártyát az előkészületeknél, 
amit ide kell helyezni.

6. A piac kártyák területei
Négy terület található a karakterlap minden szélénél, ahová el lehet helyezni a játék során megszerzett piac kártyákat, 
amik a következő típusúak lehetnek: fegyver, páncél, tulajdonság és képesség.

7. Végső pontozáshoz tartozó információk
A játék végi pontozáshoz kötődő információk találhatóak itt.

Áttekintés
A nagy hősök nem csak úgy teremnek a semmiből, létre kell őket hozni! A faj, az osztály, a személyiség, a 

jellemzők, a tulajdonságok és a felszerelések mind szükségesek egy tökéletes hős megalkotásához, ha az 

minél nagyobb hírnevet és gazdagságot szeretne magának a jövőben.

A Roll Player játékban azért küzdesz vetélytársaid ellen, hogy a valaha élt legnagyszerűbb fantázia hőst 

alkosd meg magadnak, aki képes megoldani bármilyen küldetést. Dobj, válassz ki kockákat és állítsd össze 

a karaktered jellemzőit. Vásárolj fegyvereket és páncélokat hősödnek! Taníts neki képességeket és aknázd 

ki jellemzőit, hogy készen álljon a nagy útra. Szerezz hírnév csillagokat a tökéletes karakter 

megalkotásával. A legnagyobb hírnévvel rendelkező játékos nyeri a játékot, és abban is biztos lehetsz, 

hogy győzedelmeskedni fog, bármilyen gonosz cselszövés is várjon rá a jövőben!

Tartozékokv
1	húzózsák
60	arany
73	kocka

• 10 Zöld
• 10 Kék
• 10 Piros
• 10 Lila
• 10 Fekete
• 10 Fehér
• 13 Arany

6	karakterlap 
6	karizma jelölő
 101	kártya

• 4 játékossegédlet kártya
• 6 osztály kártya
• 16 háttértörténet kártya
• 17 személyiség kártya
• 53 piac kártya
• 5 kezdeményezés kártya

12	jelölőkocka 	
(2 minden színben) 
1	szabálykönyv
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Kockák és a kockatartó zsák v
A játék során a kockákat a kockatartó zsákból húzzuk ki, majd onnan helyezzük minden egyes játékos karakterlapján 
a jellemzők sorokba. A zsákból mindig úgy húzunk, hogy nem nézünk bele a zsákba. Ha egy játékos véletlenül túl 
sok kockát húz ki a zsákból, akkor mindet tegye vissza, majd húzza ki a megfelelő számú kockát.

Játékossegédlet kártyák v
Minden játékos kap egy játékossegédlet kártyát, amelynek előlapján megtalálható a játék menetének összefoglalója. 
A hátsó oldalon a játék végi hírnév csillagok pontozása található.

Osztály kártyákv
Minden játékos kap egy osztály kártyát, ami meghatározza a karakterének kalandozói hivatását. Az osztály kártyák 
esetében a játékos két lehetőség közül választhat, a két oldal közül az egyiket. Minden egyes osztálynak egyedi 
jellemzők célja van, valamint osztályspecifikus különleges képességgel is bírnak.

Háttértörténet kártyák v
Minden játékos kap egy háttértörténet kártyát, amiben elolvashatjuk a karakter kalandozását megelőző dolgokat, 
és azt is láthatjuk, hogy milyen esetekben kaphatunk hírnév csillagokat a játék végén.

Személyiség kártyák v
Minden játékos kap egy személyiség kártyát, amelyen követheti, hogy a karaktere morális nézete milyen irányban 
változik. A játék végén a játékosok hírnév csillagokat kapnak vagy veszítenek annak alapján, hogy a jelölő hol található 
a személyiség kártyán.

Piac kártyák v
A játékosok piac kártyákat szerezhetnek a játék során, hogy azokkal is tovább fejlesszék karaktereiket.

A fegyverkártyák folyamatos képességeket és bónuszokat nyújtanak. Minden egyes fegyver kártyán található egy ikon, 
ami jelzi, hogy a fegyver egy- vagy kétkezes-e (jelző, hogy a karakternek hány szabad kézre van szüksége a fegyver 
használatához). A játékosoknak soha nem lehet két kéz értéknél több fegyverkártya a tulajdonában.

A páncél kártyákból három típusú található: lánc, bőr és varázs. A páncélkártyáknak nincsen hatása a játék során, 
de a játékosok hírnév csillagokat szerezhetnek a begyűjtésükkel. A játékosok annyi páncélkártyát gyűjtenek be, 
amennyit csak szeretnének, beleértve több típusú páncélt is.

A képességkártyák a karaktert speciális képességgel ruházzák fel a játék során, valamint használat során módosítják 
a személyiségét is. A játékosok annyi képességkártyát gyűjthetnek össze, amennyit csak szeretnének.

A tulajdonságkártyák a vásárlást követően rögtön módosítják a karakter személyiségét, valamint a játékos hírnév 
csillagokat kap, ha teljesíti a kártyán szereplő kritériumokat. A játékosok annyi tulajdonságkártyát gyűjthetnek össze, 
amennyit csak szeretnének.

1. Jellemzők célok:
Meghatározza az egyes jellemzők soron elérendő pontszámokat, 
és megmutatja, hogy mennyi hírnév csillagot kaphat a játékos a 
játék végén, ha eléri az egyes jellemzők célokat.

2. Az osztály megnevezése

3. Az osztály képessége
Minden egyes osztály egy különleges képesség birtokában van.

4. Az osztály színe
Megmutatja, hogy milyen színű kocka ad majd hírnév 
csillagokat a játék végén.

1. Jellemzők rács
Mutatja a 18 lehetséges kockahelyet a hat jellemzők sorban. 
Hat kockahelyen meghatározott színű kockák vannak megjelölve.

2. A háttértörténet megnevezése

3. A háttértörténet

4. Hírnév csillag jutalmak
A játék végén a játékosok hírnév csillagokat kapnak, ha a 
karakterlapuk megfelelő jellemzők sorában lévő 
kockahelyeken ugyanolyan színű kockák találhatóak, mint, 
amik a háttértörténet kártyán is jelölve vannak. A 
háttértörténet kártyán lévő csillagok alatt lévő szám 
mutatja, hogy mennyi egyező szín szükséges a csillagban 
található hírnév csillag megszerzéséhez. Például, ha a 
játékosnak négy egyező kockája van a játék végén, akkor 
azért 3 hírnév csillagok kap a pontozás során.

1. A személyiség kártya megnevezése

2. Személyiség rács
A jelölőkocka kilenc lehetséges pozícióját mutatja, és azt, 
hogy mi lesz a hatása, ha karakter eltolódik a jó, rossz, 
törvényes vagy kaotikus irányba.

3. A személyiség jelző kiinduló helyzete
Minden játékos a jelölőkockájával középen kezdi a játékot.

1. Nyíl ikon
Mutatja, milyen irányban kell eltolni a jelzőt a személyiség kártyán.

2. Költség
A kártya piacról történő megvásárlásához szükséges 
aranymennyiséget mutatja.

3. Előkészület csoport
A játék előkészületei során a piac pakli beállításához szükséges.

4. Kártya megnevezése

5. Leírás
Leírja a kártya funkcióját a játékban.

6. Színesítő szöveg

7. Piackártya típusa
Mutatja, hogy az adott piackártya fegyver, páncél, tulajdonság, 
vagy képesség típusú.
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Kezdeményezés kártyák

Előkészületek v

1. Minden játékos dob egy kockával. A legnagyobb értéket dobó játékos lesz majd a kezdőjátékos. Helyezzük be mind
a 73 kockát a húzózsákba.

2. A kezdőjátékossal kezdve és óramutató járása szerint haladva, minden játékos választ magának egy karakterlapot,

majd választ annak női vagy férfi oldala közül (a nemválasztásnak nincsen hatása a játékra).

3. Minden játékos kap 5 aranyat. Ha van 3. játékos, akkor ő kap plusz 1 aranyat. Ha van negyedik játékos,

akkor ő kap plusz 2 aranyat. A maradék arany lesz majd az aranykészlet a játék során.

4. A kezdőjátékossal kezdve és óramutató járása szerint haladva minden játékos húz egy kockát véletlenszerűen
a zsákból, majd elvesz egy, a kocka színével megegyező osztálykártyát, amiből kiválasztja magának a kártya egyik 
oldalát. Példa: A játékos egy fehér kockát húz. Elveszi a vele egyező pap/paplovag osztálykártyát, majd kiválasztja a 
paplovag oldalát. Ha a húzott kocka arany, vagy egy másik játékos színével egyező, akkor addig folytatja a húzást, amíg 
saját színe nem lesz. Ezen lépés során arany színű kocka húzásával nem szerezhető arany. Miután minden játékosnak 
van osztálykártyája tegyük vissza az összes kockát a zsákba. Másik lehetőség, hogy a kockahúzás helyett a játékosok 
saját maguk választják ki, hogy melyik osztályt szeretnék, a körsorrend szerinti utolsó játékostól, óramutató járásával 
ellentétes irányban.
5. Keverjük össze a háttértörténet és személyiség paklikat külön-külön. Adjunk belőle 1-1 háttértörténet
és személyiség kártyát minden játékosnak, majd kapjon mindenki egy játékossegédlet kártyát is. A 
kiosztásra nem került háttértörténet-, személyiség- és játékossegédlet kártyákat tegyük vissza a dobozba.

6. Minden játékos tegye a háttértörténet és személyiség kártyáját a karakterlapja megfelelő helyére,
majd vegyen el két jelölőkockát a saját osztályának színében. Ezekből az egyiket tegye a személyiség kártyája 
középső helyére, míg a másikat tegye az osztály kártyájára.

7. Különítsük el a piac kártyákat két pakliba aszerint, hogy egy vagy két pötty található rajtuk (a pöttyök a kártyák
jobb felső sarkában találhatóak). Három játékos esetén távolítsunk el 3 kártyát mindkét pakliból, de ha csak két 
fő játszik, akkor hetet-hetet. Keverjük meg a különálló paklikat, majd tegyük az egy-pöttyös lapokból álló paklit a 
két-pöttyös pakli tetejére. Ez lesz majd a piac paklink.

8. Hozzuk létre a piacot, hogy a piac pakliból a játékosok számánál eggyel több lapot húznunk (3/4/5 kártya 2/3/4
játékos esetén), majd tegyük őket képpel felfelé az asztalra.

9. Sorakoztassuk fel a kezdeményezés kártyákat az asztal közepére növekvő számsorrendben. Három játékos esetén
tegyük vissza az 5-ös kártyát a dobozba. Két játékos esetén a 4-es kártyára sem lesz szükség. Ilyen módon a 
játékban lévő kezdeményezés kártyák száma meg fog egyezni a játékban lévő piackártyák számával.

10. Helyezzünk 1 aranyat minden kezdeményezés kártyára, ami nem az első vagy az utolsó a sorban.

• két játékos esetén tegyünk egy aranyat a 2-es kártyára

• három játékos esetén tegyünk egy-egy aranyat a 2-es és 3-as kártyákra

• négy játékos esetén tegyünk egy-egy aranyat a 2-es, 3-as és 4-es kártyákra.

11. Kezdőjátékossal kezdve, minden játékos kihúzza a kezdő kockáit a zsákból. Minden játékosnak a játékosok száma
plusz négy kockát kell kihúznia (azaz 6/7/8 kockát 2/3/4 játékos esetén).

12. Minden játékos dob a kezdő kockáival és elhelyezi őket a karakterlapjára, a jellemző sorok kockahelyeire,
a következő szabályok alapján:

• A kockákat mindig a bal oldalról kell letenni a jellemzők sorba, az első szabad helyre.

• A jellemzők akciókat nem hajtjuk végre az előkészületek során.

• Minden egyes, 3 kockával feltöltött jellemzők sor után 1 aranyat kapunk.

• Minden egyes arany színű kocka után 2 aranyat kapunk. (Kivétel: Egy tolvaj osztálykártyával
rendelkező karakter 4 aranyat kap minden kihúzott, arany színű dobókockája után.)

13. A kezdőjátékos kezdi a játékot

Az öt kezdeményezés kártya arra szolgál, hogy koordinálja a játékmenetet. 
Kockák és arany kerül a kezdeményezés kártyákra minden egyes kör elején. 
A játékosok ezt követően egy kezdeményezés kártya kiválasztásával 
folytatják le körüket. A kártyán szereplő szám jelzi a játékos sorrendet, 
amikor a piackártyák megvásárlására kerül sor.
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Egy kör áttekintése v
A Roll Player játék több körön át folyik, ahol a körök 4 fázisból állnak: a dobás fázisból, a kocka fázisból, a piac 
fázisból és a takarítás fázisból.

DOBÁS FÁZIS
A dobás fázis során a kezdőjátékos a kezdeményezés kártyák számával megegyező számú kockát húz ki a zsákból, majd 
dob a kockákkal, és ezzel kialakítja a kockakészletet.

• Két játékos esetén 3 kockával dob.

• Három játékos esetén 4 kockával dob.

• Négy játékos esetén 5 kockával dob.

Ezt követően a kezdőjátékos lehelyezi a legalacsonyabb értékű kockát az 1-es kezdeményezés lapra, a második 
legalacsonyabb értékűt a 2-es kezdeményezés lapra és így tovább, amíg az összes kezdeményezés lapra nem került 
kocka.
Ha több kocka is van ugyanazzal az értékkel, akkor a kezdőjátékos dönti el a sorrendet.

Példa: Három játékos esetén négy kezdeményezés kártya van az asztal közepén. A 2-es és 3-as kezdeményezés 
kártyákon 1-1 arany is található. Márton a kezdőjátékos, ezért négy kockát húz ki a zsákból, majd ezekkel dob. 
Az eredmény egy zöld 6-os, egy piros 1-es, egy arany 4-es és egy lila 6-os. Ezt követően ezeket sorban a 
kezdeményezés kártyákra helyezi. A piros 1-es megy az 1-es kártyákra, az arany 4-es a 2-es kártyára, majd 
Márton úgy dönt, hogy a lila 6-ost teszi a 3-as kártyára és a zöld 6-ost a 4-es kártyára.

KOCKA FÁZIS
A kocka fázis során a kezdőjátékossal kezdve és az óramutató járása szerint folytatva a játékosok a körükben 
kiválasztanak egy kezdeményezés kártyát, egy kockát a karakterlapukra tesznek, begyűjtik az aranyat és 
végrehajtanak egy jellemzők akciót.

Egy kezdeményezés kártya kiválasztása: Minden játékos kiválaszt egy kezdeményezés kártyát, a rajta lévő 
kockával és arannyal, majd a karakterlapja elé helyezi azt.

Kocka elhelyezése: Minden játékos elveszi a dobókockát a kezdeményezés kártyáról, majd azt az egyik jellemzők 
sorának legelső bal szélen szabadon lévő helyére teszi azt.

Arany begyűjtése: Ezt követően minden játékos aranyat kap. Az aranyat a kezdeményezés kártyáról (ha van). 
1 aranyat a készletből, ha az utolsó kockát is lerakta a játékos az egyik jellemzők sorába, és 2 aranyat, ha a 
játékos egy arany színű kockát tett le.

Jellemzők akció végrehajtása (nem kötelező): Miután lehelyezett egy játékos egy kockát az egyik jellemzők 
sorba, végrehajthat egy hozzá tartozó jellemzők akciót:

Erő: Ha egy kocka az erő jellemző sorba került, akkor a játékos megváltoztathatja a karakterlapján lévő 
bármelyik kockája felül látható értékét, a túloldalán szereplő értékére. Példa: A játékos így az 1-est 6-
osra, vagy a 2-est 5-ösre fordíthatja. 

Ügyesség: Ha egy kocka az ügyesség jellemző sorába kerül, akkor a játékos megcserélheti a korábban 
lerakott bármelyik kockáját egy másik lerakottal, de úgy, hogy a felül található szám nem változik 
meg. Ezen akció használatával nem tehetünk egy kockát egy még üres kockahelyre.

Állóképesség: Ha egy kocka az állóképesség jellemző sorába kerül, akkor a játékos a karakterlapra 
lerakott egyik kockájának értékét növelhet vagy csökkentheti eggyel. A kockaértékek nem „körkörösek”. 
Azaz egy 6-os érték nem „növelhető” 1-re, de egy 1-es sem „csökkenthető” 6-osra.

Intelligencia: Ha egy kocka az intelligencia jellemző sorába kerül, akor a játékos kiválaszthatja az egyik 
kockáját a karakterlapjáról és azt újradobhatja. A játékos eldöntheti, hogy ezt követően a korábbi vagy az 
újradobott értéket szeretné választani. Ezt követően a kockát a játékos visszateszi az eredeti kockahelyére.

Bölcsesség: Ha egy kocka a bölcsesség jellemző sorába kerül, akkor a játékos egy mezőnyit 
mozoghat a jelölőkockájával a személyiség kártyáján (le, fel, jobbra vagy balra, de átlósan nem).

Karizma: Ha egy kocka a karizma jellemző sorába kerül, akkor a játékos elvehet egy karizma jelölő. 
Ugyanezen körben, a piac fázis során a játékos bármennyi karizma jelzőt elkölthet egy arany helyett, 
amikor piac kártyát vásárol.

• A játékosok a jellemzők akciók segítségével hatással lehetnek az abban, vagy egy megelőző 
körben lehelyezett kockára.

• A kocka fázisban játékosonként csak egyetlen Jellemzők akció hajtható végre.

• Ha egy kocka elmozdul, vagy az értéke megváltozik egy jellemzők akció során, akkor azzal nem tesz
lehetővé egy újabb jellemzők akciót.
Példa: Egy játékos egy kockát helyez az ügyesség akció sorra, és úgy dönt, hogy az ügyesség jellemzők
akcióval kicseréli a karizma és erő sorról 1-1 kockát. Ezt követően nem hajthat végre további karizma, vagy
erő jellemzők akciót sem.

Miután minden játékos végezett a körével a kocka fázisban, egy 
kezdeményezés kártya továbbra is ott marad az asztal közepén.

Példa: Márton kiválasztja magának a 2-es 
kezdeményezés kártyát (lásd a 8. oldalon). 
Megkapja az aranyat a kártyáról, és leteszi az arany 
színű kockát az erő jellemzők sor 2. kockahelyére. 
A karakterlapra lehelyezett arany színű kocka után 
további 2 aranyat kap. Úgy dönt, hogy használja az 
erő jellemzők akciót, aminek segítségével az 
állóképesség soron lévő kék színű kocka 1-es 
értékét átfordítja a túloldalára, azaz a 6-osra.
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PIAC FÁZIS
A piac fázis során minden játékosnak lehetősége van egy kártyát megvenni a piacról. A játékosok sorrendjét ebben a 
fázisban, a kocka fázisban szerzett kezdeményezés kártyákon található szám határozza meg. A legalacsonyabb 
kezdeményezési értékkel rendelkező játékos vásárolhat először és a legmagasabb értékűvel rendelkező utoljára.

Egy piac kártya megvásárlásához a játékosoknak ki kell fizetni a közös aranykészletbe a piac kártya jobb felső sarkában 
található értéket. Ezt követően a játékosok a megvásárolt kártyát képpel felfelé fordítva a saját karakterlapjuk 
megfelelő helyére teszik. Új kártya nem kerül a piacra a piac fázis során.

• Nincs korlátozva, hogy mennyi páncél, tulajdonság vagy képesség kártyát vehet meg egy játékos.

• A játékosnak nem lehet két kéz értéknél több fegyver kártyája. Egy játékos bármikor eldobhat egy fegyver
kártyát a játékterületéről a piac dobópaklijába. Az eldobásnak köszönhetően már vehet új fegyverkártyát,
anélkül, hogy túllépné a fegyverkártyákon található kéz értékeket.

• Ha egy játékos tulajdonság kártyát vásárol, akkor azonnal mozgatni kell a jelölőkockáját a személyiség
kártyán, mégpedig a vásárol kártyán jelzett irányba, ha lehetséges.

• Ha egy játékos képesség kártyát vásárol, akkor azt azonnal felhasználhatja. (Lásd a 11. oldalon lévő részletezést.)

Ha az aktuális játékos nem tud, vagy úgy dönt, hogy nem vesz új kártyát, akkor is ki kell választania egy kártyát a 
piacról és azt a piac dobó pakliba kell tennie. Ezt követően 2 aranyat kap a készletből.

Miután egy játékos vett, vagy nem vett kártyát a piacról, visszateszi a kezdeményezés kártyáját az asztal közepére. 
Ez segít nyomon követni, hogy ki a következő a piac fázisban.

A játékosok a játék során bármikor átnézhetik a piac dobópaklit.

Példa: A kocka fázisban a kezdőjátékos, Márton, a 2-es kezdeményezés kártyát választotta magának. Mátyás, a 
következő játékos az 1-es kezdeményezés kártyát húzta el, míg az utolsó játékos, Annamária a 3-as kezdeményezés 
kártyát. A piac fázisban Mátyás lesz az első, mivel ő vette el az 1-es kezdeményezés kártyát a kocka fázisban. Mivel 
hárman játszanak, ezért négy piac kártya közül lehet választani. Mátyás a Reckless (Vakmerő) kártyát választja, ami 6 
arányába kerül. Úgy dönt felhasználja egyetlen karizma jelölőt, aminek eldobását követően már csak 5 aranyat kell 
befizetnie a közös készletbe. Mátyás a Reckless (Vakmerő) kártyát a karakterlapjának tulajdonságok területére teszi, 
és elmozgatja a személyiség kártyáján lévő jelölőkockát a Reckless (Vakmerő) kártyán található nyíl irányában. 
Márton a következő, mivel ő választotta a 2-es kezdeményezés kártyát. Ő úgy dönt, hogy nem vesz a piacról kártyát. 
Ehelyett eldobja onnan a Lether Gloves (Bőr kesztyűk) lapot, és elvesz 2 aranyat a készletből. Már csak két kártya 
elérhető a piacon Annamária számára. Ő úgy dönt, hogy a Quarterstaff (Harci bot) kártyát veszi meg magának.

TAKARÍTÁS FÁZIS
A takarítás fázis során a játékosok felkészülnek a következő körre:

1. Minden játékos eldobja a felhasználatlan karizma jelölőit.
2. Minden játékos frissíti egy kimerített képesség kártyáját azzal, hogy álló helyzetbe helyezi (a 11. oldalon több részlet 

olvasható a képesség kártyák kapcsán). Így a képesség kártyák a következő körben is használhatóak lesznek.
3. A kezdőjátékos visszateszi a megmaradt kockát a húzózsákban lévő kockakészletbe és eldobja a megmaradt

piac kártyákat.
4. A kezdőjátékos új piac kártyákat húz a következő körre (a kezdeményezés kártyákkal megegyező számút),

majd új piacot kialakítva kiteszi őket az asztal közepére. Ha a piac pakli kifogyott és újabb kártyákat
kellene húzni belőle, akkor a kezdőjátékos összekeveri a dobópaklit (az egy és két pöttyös lapokat
vegyesen), majd azokból létrehoz egy újabb piac húzópaklit, hogy abból kihúzza a szükséges piac lapokat.

5. A kezdőjátékos 1 aranyat tesz azokra a kezdeményezés kártyákra, amiken nincsen arany, ha azok nem az első
és utolsó lapok a kezdeményezési lapok közül. Egy kezdeményezés kártyán nem lehet soha 1-nél több arany.

6. A kezdőjátékos átadja a húzózsákot a tőle balra ülő játékosnak. Ezt követően ő lesz majd a kezdőjátékos a
következő körben.

A képesség kártyák használata v
Amikor egy játékos egy képesség kártyát vásárol a piacról, akkor azt azonnal használhatja is.

Egy képesség kártya használatához a játékos elmozgatja a személyiség kártyáján lévő jelölőkockát abba az 
irányba, amit a képesség kártya leírásában található ikon mutat. Ezt követően a játékos használhatja a kártya 
különleges képességét, ha szeretné. Végül a játékos kimeríti a kártyát azzal, hogy fekvő helyzetbe fordítja. Ezzel 
is jelezve, hogy a kártyát addig nem használhatja, amíg azt nem frissíti (azaz álló helyzetbe nem teszi).

• Ha a játékos nem tudja a jelölőkockáját a jelzett irányba mozgatni a személyiség kártyáján, akkor a
képesség kártyát nem lehet használni.

• A képesség kártyát csak akkor lehet használni, ha az éppen álló helyzetben van.

• A képesség kártyát bármikor lehet használni (még egy másik játékos körében is), hacsak erről a kártya
leírása másképpen nem rendelkezik.

• Minden játékos körönként csak egyetlen képesség kártyát frissíthet és csak a takarítás fázis során.

Aranyszerzés v
Négy módszer van a Roll Player játékban az aranyszerzésre (leszámítva a képesség, fegyver vagy osztály kártyák 
különleges képességeit).

• 2 aranyat lehet szerezni, ha arany kockát helyezünk le a karakter lapra.

• 2 aranyat lehet szerezni, ha eldobunk egy piac kártyát, ahelyett, hogy vásárolnánk.

• 1 aranyat lehet szerezni, ha befejeztünk egy sort a jellemzők sorai közül.

• 1 aranyat lehet szerezni, ha olyan kezdeményezés kártyát választunk, amin arany van.

A játék vége v
A játék abban a körben ér véget, amikor az utolsó játékos is feltöltötte mind a 18 kockahelyét a jellemzők sorokban. 
Ezt követően a játékosok kiszámolják kinek mennyi hírnév csillaga van, majd a legtöbbel rendelkező lesz a játék 
győztese.

Végső pontozás v
A hírnév csillagok a végső pontozás során kerülnek kiosztásra (nem korábban!). A végső pontozás során minden egyes  
játékos használja az osztály kártyáján lévő jelölőkockáját és a játékossegédlet kártya túloldalán lévő pontozó sávot a 
hírnév csillagok összegzéséhez.

Jellemző célok: A játékos osztálykártyája tartalmazza a célokat minden egyes jellemzők sorra a játékos 
karakterlapján és mutatja, hogy mennyi hívnév csillag jár a játékosnak az egyes célok elérésekor. A játékosok 
összeadják a kockák felső oldalán lévő értékeket a karakterlap minden egyes sorában, amit módosíthat a faji 
bónusz vagy büntetés. Ezek a karakterlapon vagy fegyver kártyákon találhatóak. Ezt követően ellenőrizni kell, 
hogy az összesített érték az ellenőrzött jellemzők soron eléri-e az osztálykártyán található számot.

• Ha a cél egy pontos szám (pl. 17), akkor pontosan annyinak kell lenni az adott jellemzők soron is.
Ha a jellemzők soron lévő pontszám nem éri el, vagy túllépi a célszámot, akkor nem jár érte hírnév csillag.

• Ha a cél egy meghatározott intervallum (pl. 16-17), akkor az adott jellemzők soron abba kell beleesnie
az összesített pontszámnak.

• Ha a cél tartalmaz egy plusz jelet (+), akkor a játékos pontszámának az adott jellemzők soron
ugyanannyinak vagy többnek kell lennie, mint amit a szám mutat (pl. 14+).
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Osztály színű kockák: A játékos karakterlapján minden olyan színű kockáért, ami az adott játékos karakter 
osztályának színénél található 1 hírnév csillag jár.

Személyiség kártya: Minden egyes játékos ellenőrzi, hogy hol található a személyiség kártyáján a 
jelölőkocka, és az alatta található számot adja hozzá vagy vonja ki a hírnév csillagaiból.

Háttértörténet kártya: Ha egy játékos kockái a karakterlapján pontosan ugyanolyan színűek, mint amilyen színű kockák 
vannak a háttértörténet kockák ugyanazon helyén jelölve, akkor a játékos hírnév csillagokat kap a következők szerint:

• 0 hírnév csillag 0-1 egyezésért

• 1 hírnév csillag 2-3 egyezésért

• 3 hírnév csillag 4-5 egyezésért

• 6 hírnév csillag 6 egyezésért

Páncél kártyák: A játékosok hírnév csillagokat kapnak a páncélszettek összegyűjtéséért (egy vagy több 
ugyanolyan típus páncéldarab), és ha a karakter a páncél kártyán jelzett karakter osztályok egyikébe tartozik.

Minden játékos rendezze a páncél kártyáit típus szerint szettekbe, amik lehetnek lánc, bőr vagy mágikus típusúak. 
Minden egyes szett esetében a játékos összeszámolja a szettben lévő kártyákat, majd a kapott számot összeveti a 
hozzá tartozó csillaggal. Továbbá, minden egyes szettért a játékosok egy extra hírnév csillagot kapnak, ha a 
szettben lévő kártyák színe egyezik a karakter osztályhoz tartozó színnel. Ez a bónusz szettenként és nem 
kártyánként jár.

Tulajdonság kártyák: Minden játékos összeadja a tulajdonság kártyáikon szerzett hírnév csillagokat. 

A legtöbb hírnév csillaggal rendelkező játékos nyeri a játékot!

• Döntetlen esetén a döntetlenre álló felek között a szerzett aranyak mennyisége dönt.

• Ha még mindig döntetlen, akkor az a játékos nyer, akinek a karakter osztályához tartozó
kocka színből kevesebb van a karakterlapján.

• Ha még mindig döntetlen, akkor a döntetlenre álló játékosok közösen osztoznak a győzelem
dicsőségében, vagy játszanak egy újabb játékot!

Megjegyzések
Általánosságban: Ha eltérés található egy kártyán és a szabálykönyvben a szabályokat illetően, akkor a kártyán lévő 
szabályt kell követni.

Attuned / Ráhangolt (Druida osztály): A játékos visszateheti bármelyik kártyát a piac dobópakliból a piacra. 
Ilyen esetben nem kicserél kártyát, hanem hozzájuk tesz. Például egy négyszemélyes játékban a játékos 
hozzátehet egy 6. kártyát a piacra a piac dobópaklijából, még a piac fázis megkezdése előtt.
Charming /Elbűvölő (Bárd osztály): Mindkét vásárlás a játékos körében történik a piac fázis alatt. A karizma jelölő 
használatát csak az egyik vásárlás során lehet alkalmazni. Ezt a képességet nem lehet arra használni, hogy eldobjunk 
kártyát a piacról és érte aranyat kapjunk.
Climb (Mászás) / Intimidate (Megfélemlítés): Ezen képességek csak a kezdeményezés kártyákon lévő kockákra vannak 
hatással, egészen addig, amíg nem kerültek kiválasztásra a kocka fázisban. Miután a kockák átrendezésre kerültek az 
asztal közepén lévő kezdeményezés kártyákon, a játékos követi a dobás fázisban lévő rendezési szabályokat, mintha ő 
lenne a kezdőjátékos.
Diplomacy (Diplomcia): Használat után a kártya kimerül, de ugyanakkor a kiválasztott képesség kártya nem. 
Lehetséges a diplomácia kártyát a játékos személyiségének változtatására használni, míg a kiválasztott kártya 
akcióját nem felhasználni.
Jeweled Dagger (Drágaköves tőr) / Longsword (Hosszúkard):  Amikor egy játékos ezen fegyverek segítségével 
pontozza a jellemzők céljait, akkor a kockák értéke lehet 6-nál nagyobb. Ezen fegyver kártyáknak nincs hatása, amikor 
elbírálásra kerül, hogy egy játékos teljesítette egy olyan tulajdonság kártya, mint a Reckless (Vakmerő) vagy Weak 
(Gyenge) követelményét. Példa: A játékosnál van a drágaköves tőr, és van egy kék 5-ös, egy arany 6-os és egy arany 5-
ös kockája az erő soron. A jellemző célok pontozása esetén az összesített pontszáma a soron: 18 = 5 + 6 (+1) + 5 (+1). 
Move Silently (Osonás): Amikor az osonást használod egy kártya megvételéhez a piac dobópakliból, akkor a játékos 
nem teheti meg, hogy eldob egy lapot a piacról és kap érte 2 aranyat. A karizma jelölők használhatóak a dobópakliból 
való vásárláshoz. Ha a játékos használja a Heavy Crossbow (Nehéz számszeríj) lapot, akkor a játékosnak 1 arannyal 
kevesebbet kell fizetnie a piac dobópakliból való vásárláshoz.
Negotiate (Tárgyalás): A tárgyalás használata során ha a játékos egy arany kockát tett a kockakészletből a 
karakterlapjára, akkor nem kap 2 aranyat a készletből. Amikor újrarendezi a kockákat a kezdeményezés 
kártyákon, a játékos a dobás fázisban használt szabályokat alkalmazza, mintha ő lenne a kezdőjátékos.
Open lock (Zárfeltörés): Amikor egy játékos a zárfeltörés kártyát használja a piac pakli tetejéről való vásárláshoz, 
akkor a kedvezmények nem használhatóak (karizma jelölők, nehéz számszeríj, stb.). Ha a megvett kártya tulajdonság 
kártya, akkor a játékosnak mozgatnia kell a jelölőkockáját a személyiség kártyáján, már ha a mozgatás a jelenlegi 
helyzetből lehetséges.

Search (Keresés): A játékos belenézhet a húzózsák tartalmába, amikor kiválaszt onnan egy kockát. Aranyat kap 
a játékos, ha arany színű kockát helyez a karakterlapjára a keresés kártya felhasználása esetén.

Sleigh of Hand (Bűvésztrükk): Amikor egy kocka mozog a bűvésztrükk kártya hatására, akkor az új helyen nem 
vált ki jellemzők akciót, és aranyat sem kap a játékos, ha a kocka mozgatásával megtelik az utolsó kockahely is a 
jellemzők soron. Ezen képesség kártya használata után, az üresen marad helyeket töltsd fel úgy, hogy az ott lévő 
kockákat balra tolod (ha vannak).

Tower Shield (Torony pajzs): Ha játékosnak nincsen páncélja vagy csak teljes páncélszettjei vannak (5 lánc, 4 
bőr, 3 varázs), akkor nem jár utána további hírnév csillag.

Példa: Ha egy papnak (fehér osztályú) négy 
darabból álló láncból készült páncélszettje van, 
akkor azért 8 hírnév csillagot kap (7 hírnév 
csillag, ahogy a páncél kártyán látszik, plusz 1 
hírnév csillag az osztály bónusz színéhez 
tartozó szettért).
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Variánsok
Kevésbé véletlenszerű előkészületek
A kevésbé véletlenszerű előkészületek érdekében adjunk minden játékosnak egy kockát minden színből (zöld, kék, 
piros, fehér, lila és fekete), ahelyett, hogy véletlenszerűen húznának vakon a zsákból. Ha hárman játszunk, akkor 
adjunk minden játékosnak egy arany kockát is a másik hat mellé. Négy játékos esetén pedig 2 arany kockát. Ezt 
követően minden játékos dob a kockákkal, majd a normál játék szabályai szerint elhelyezik őket a karakterlapjaikon.

Véletlenszerű piac pakli
Az előkészületek során az egész piac paklit keverjük össze, és ne törődjünk az egy- és két-pötty jelzésekkel mielőtt 
eldobnánk a kártyákat a dobópakli megalkotásakor (ha szükséges). Ez több változatosságot ad a játéknak.

Rövid játék
Az előkészületek során minden játékos két további kockát húz és dob velük, majd teszi azokat a karakterlapjára. 
így minden játékos a játékosszámnál 6 kockával többet kap (8/9/10 kocka 2/3/4 játékos esetén). Ha három vagy 
négy játékossal játszunk, akkor a harmadik és negyedik játékos nem kap arany színű kockákat az előkészületek 
során.
Barátságos piac
A piac fázis alatt, ha a játékos úgy dönt inkább 2 aranyat vesz el egy kártya megvásárlása helyett, akkor nem kell 
eldobnia egy lapot sem a piacról. Azonban azok a képességek, amik akkor váltódnak ki, amikor egy játékos eldob egy 
kártyát a piacról ebben az esetben is bekövetkeznek.

Egyjátékos szabályok v
ELŐKÉSZÜLETEK

Használd ugyanazokat a szabályokat, mint két játékos esetén, a következő módosításokkal:

• Egyetlen karakterlapot készítsünk elő a játékosnak.

• Távolítsuk el a Diplomacy/Diplomácia piac kártyát és a piac paklit úgy alkossuk meg, mintha 2 fő játszana.

• Vegyünk ki 1 arany kockát a zsákból és tegyük félre. Ez lesz majd az „ellenség” kocka.

• A piac megalkotását követően fordítsuk fel képpel a piac pakli legfelső lapját, és alkossunk meg vele egy
különálló „szemét” paklit a „dobó” pakli mellett.

• Húzzunk hat kezdő kockát a húzózsákból, dobjunk velük, majd helyezzük fel őket a kalandlapra.

Egy kör áttekintése
DOBÁS FÁZIS
A dobás fázis ugyanúgy zajlik, mint egy többszemélyes fázisban.

KOCKA FÁZIS
A játékos kiválaszt egy kezdeményezés kártyát, majd a kockát a karakterlapjára helyezi. Ezt követően a játékos, 
a többszemélyes játékhoz hasonlóan, végrehajthat egy jellemzők akciót, ha szeretne.

• Ha a játékos az 1-es kezdeményezés kártyát választja, akkor az „ellenség” kockával nem kell dobni.

• Ha a játékos a 2-es kezdeményezés kártyát választja, akkor megkapja az aranyat a kezdeményezés
kártyáról és dob az „ellenség” kockával:

• Ha az érték 1, akkor a piacról a bal szélső kártyát dobjuk a szemét pakliba.

• Ha az érték 2, akkor a piacról a középső kártyát dobjuk a szemét pakliba.

• Ha az érték 3, akkor a piacról a jobb szélső kártyát dobjuk a szemét pakliba.

• Ha az érték 4-6, akkor ne tegyünk semmit.

• Ha a játékos a 3-as kezdeményezés kártyát választotta, akkor a játékos dob az „ellenség” kockával.

• Ha az érték 1-2, akkor a bal szélső kártyát kell a piacról a szemét pakliba dobni.

• Ha az érték 3-4, akkor a középső kártyát kell a piacról a szemét pakliba dobni.

• Ha az érték 5-6, akkor a jobb szélső kártyát kell a piacról a szemét pakliba dobni.

PIAC FÁZIS
Vásárolj egy kártyát a piacon megmaradt lapok közül vagy dobj el onnan egyet, amiért 2 aranyat kapsz, mint 
egy többszemélyes játék esetében. Ezt követően a piacon maradt bal szélső lapot tedd a piac dobópakliba. 
Ha még maradt kártya a piacon, akkor azt dobd a szemét pakliba.

TAKARÍTÁS FÁZIS
Ez a fázis ugyanúgy zajlik le, mint egy többszemélyes játék esetén, de továbbra is tegyük félre az „ellenség” 
kockát a következő körökre.

A JÁTÉK VÉGE
A játék ugyanúgy ér véget, mint a többszemélyes játékmód esetén.

VÉGSŐ PONTOZÁS
A végső pontozás ugyanúgy történik, mint a többszemélyes játék 
esetében, de itt a játék végén minden megszerzett 8 arany után 
jár egyetlen további hívnév csillag.

A bal oldalt lévő pontozótáblából láthatod, hogy miként teljesítettél.
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Gyors áttekintő

Előkészületek
1. Dobjatok kockákkal, hogy ki legyen a kezdőjátékos.

2. Válasszatok magatoknak karakterlapot, és döntsétek el, hogy a női vagy férfi oldalát használjátok.

3. Játékosonként vegyetek el 5 aranyat (3. játékos +1 arany / 4. játékos +2 arany).

4. Húzzon ki minden játékos 1 kockát, aminek színe meghatározza a karakter osztályt. Válasszatok a két oldala közül.

5. Vegyetek magatokhoz egy játékossegédlet, egy háttértörténet és egy személyiség kártyát.

6. Vegyétek magatokhoz a karakterosztály színének megfelelő 2 jelzőt.

7. Hozzátok létre a piac paklit, hogy az egy-pöttyös kártyák a két-pöttyös kártyák tetején
vannak (dobjatok el mindkét pakliból 7/3 lapot 2/3 játékos esetén).

8. Húzzátok ki, majd helyezzétek le a piac kártyákat, a játékosszámnál eggyel többet.

9. Helyezzétek le a kezdeményezés kártyákat, a játékosszámnál eggyel többet.

10. Tegyetek 1 aranyat minden olyan kezdeményezés kártyára, ami nem az első vagy utolsó.

11. Húzzátok ki a kezdő kockákat a zsákból minden játékosnak (6/7/8 kocka 2/3/4 játékos esetén).

12. Dobjatok a kezdő kockákkal, majd helyezzétek fel őket a karakterlapokra. Vegyétek magatokhoz az extra aranyat.

13. A kezdőjátékos elkezdheti a játékot.

Játékmenet
1. Dobás fázis
A kezdőjátékos kockákat húz ki a zsákból, majd dob velük. Ezt követően azokat sorban a kezdeményezés kártyákra helyezi.

2. Kocka fázis
A játékosok sorrendjében mindenki választ magának egy kezdeményezés kártyát.

• A választott kocka a választott jellemzők soron mindig a bal oldalról első szabad helyre kerül.

• Aranyat kap a játékos a kezdeményezés kártyán lévő aranyért, a jellemzők sorba arany
kocka lerakásáért és/vagy ha lerakásra került az utolsó kocka is egy jellemzők sorba.

• Végrehajtod az adott jellemzők sorhoz tartozó akciót (nem kötelező).

3. Piac fázis
A kezdeményezés sorrendjében minden egyes játékos meglátogatja a piacot.

• Vásárolj kártyát vagy szerezz 2 aranyat, azzal, hogy eldobsz egy kártyát a piacról.

• Ha a játékos tulajdonság kártyát vásárol, akkor mozgasd a jelölőkockát a személyiség kártyán.

• Tegyétek vissza az összes kezdeményezés kártyát középre.

4. Takarítás

• Minden játékos eldobja az összes karizma jelölőjét és frissít 1 képesség kártyát.

• A megmaradt dobókocka visszakerül a húzózsákba, a megmaradt piac kártyák pedig a dobópakliba kerülnek.

• Húzzatok új piac kártyákat.

• Tegyetek aranyat a középső kezdeményezés kártyákra, amiken nincsen arany.

• A húzózsák kerüljön az előző kezdőjátékostól balra ülőhöz, és ő lesz az új kezdőjátékos.
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