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ERRATA

TÉS:KIEGÉSZÍ

A SZÖRNYET:LEVÁGNI  Ha kiütnék a Krákent, mindkét 

ken Tartaléka 0-ra csökken (A Kráken Tartalék játékos Krák

án is, de a Kráken nem jelenik meg többet!).nőhet ezutá

ÁLTALÁNOS GYIK

ő határa a Kráken Tartaléknak?K: Van fels
V: ékosonként 10, ahogy azt a Pontozótáblán isIgen. Játé

láthatjátok.

látja, hogy hány fi gura lehet egy mezőn egyszerre?K: Van korl
V: Nincs.

fejleszthetem a képességeket? K: Mikor f
armadik tevékenysége után, A hősöm ha
előtt az aktivációja véget érne?de még mie

V: Igen.

K: Játszhatok ki Hullám kártyát Kráken jellel,
ha a Kráken Tartalékom tele van?
V: Igen. A Kráken Tartalék növelése nem költség, csak a 

Hullám kártyák mellékhatása.

K: A Tengeri Sárkánnyal kapcsolatban, mi törtténik,
ha a kör végén foglalt az a tengeri mező, ahova vissza 
kellene helyezni a pallót?
V: A pallót csak annak a körnek a végén kell visszaahelyezni, 

amikor az adott mező szabad (pl. a Tengeri Sárkánny sem az

adott mezőn tartózkodik).

K: A kiütött/vízbe került hősök célozhatók 
hős képességekkel?
V: Mindegyik képességkártyán le van írva, hogy mmit lehet

célozni vele, mire lehet/mire nem lehet hatással (pll.: „táblán 

lévő hős”). Ha nincs ilyen megkötés, akkor bármelly hős 

célozható vele.

K: A kiütött hősök sérülhetnek?
V: Nem. Vannak helyzetek, amikor célozhatók ugyyan, 

de a kiütött hősök nem szerezhetnek további sérülééseket. 

Az egyetlen kivétel ez alól, amikor megjelenik a Krráken. 

A Kráken a legmagasabb Kráken tartalékkal rendeelkező csa-

pat összes hősére hatással van, a hős tartózkodási helyyétől vagy 

állapotától függetlenül – ilyenek ezek a morcos mélysségi lények!

K: Korlátozva van, hogy milyen messzire próbáálhatok 
meg csáklyázni, illetve csáklyázhatok-e messzeebbre, meg csák

kk rát ált lán t d k d b i (példááulekkorát egyáltalán tudok dobni (példámint ame
ávolságra)?7 mező tá

V: tő mezőre,ni próbálhatsz csáklyázni bármely elérhetPróbáln

ző távol-ha nem tudsz dobni akkorát (tehát 7 mezakkor is, 

ansz (ami n is), legfeljebb mindenképp vízbe pottyaságba

t taktikai döntés is).lehet

ármely Csáklyázhatok pallóra, vagy a hajóm bK: C
yéb részére?egy

V: áklyázhatsz.Nem. Csak egy másik hajón lévő mezőre csá N
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kodhat Legénység fi gura ellenséges fedélzeti K: TartózkK T ó k dh L
(célpont jelzőn)?jellemzőn (

V: rmely fi gura ráléphet fedélzeti jellemzőt tartal-Igen. Bár

re. Ha a Legénység támad, támadhatja is az adott mazó mezőr

lemzőt.fedélzeti jell

ező kérdés a fenti alapján:K: Követke
ák a fi gurák azt a mezőt, amelyenTámadhatjá
s fi gurák is tartózkodnak?szövetséges

V: yelmen kívül hagyhatják az adott mezőn tartóz-Igen. Figy

ységet (és egyéb szövetséges fi gurákat), és támad-kodó legény

etlenül a fedélzeti jellemzőt.hatják közve

ges többet szerezni ugyanabból az állapot K: Lehetség
jelzőből?
V: gy hős vagy az adott állapotban van, vagy nem.Nem. Eg

g! A Tengeri Sárkány 10+ sérülést okozott K: Segítség
k, és nem tudom megállítani!a hősömnek

V: gazán kérdés – de ne feledd, hogy a Tengeri Sár-Ez nem ig

k száj képessége alap támadás, így aktivációnkéntkány Falánk

r használható.csak egyszer

lykönyv célpontként hivatkozik a tengeri K: A szabál
e, de azt is írja, hogy a tengeri szörnyek kiütése szörnyekre
n, mintha egy hőst ütnének ki.ugyanolyan

V: , mint amikor hőst ütnek ki: Ha kiütnek egy hőst,Ugyanaz

ő karakter kap 3 érmét, a csapata pedig 1 győzelmi a hőst kiütő

egyéb módon ütik ki, akkor minden (ellenséges)pontot. Ha 

ét é p t 1 ő l i p t thős kap 1 érrmét és a csapat 1 győzelmi pontot.

K: Van korllátozva a kézben tartható Hullám kártyák szá-
ma?
V: Nincs.

K: Ha egy hatás lehetővé teszi, hogy egy hős léphessen 
X mezőt, cssáklyázhat is a mozgás keretében, vagy kizáró-
lag mozgáss tevékenység keretében csáklyázhat?
V: Bármikoor lehet csáklyázni, amikor egy hős mozgást végez, 

amíg van érrvényes csáklyázási mező megfelelő távolságban, 

és amíg vaggy 1 mezőnyi mozgása a hősnek, amit csáklyázás

tevékenységgre fordíthat.

FRAKCIÓ-SPECIFIKUS GYIK

A Mélység Urai
K: A Mélység Urainak több Hullám kártyája is aazt írja, 

„Növeld a Kráken Tartalékod X-el: <hatás>”. Ez oopcionális?
V: Igen. Mindezek a hatások opcionálisan alkalmaazhatók, a 

képesség többi hatása mellett.

K: Használhatok olyan képességet, amely azt írjaa, „Növeld a 
Kráken Tartalékod X-el”, ha a Kráken Tartalékomm tele van?
V: Nem. A Kráken Tartalék növelése az adott előnny ára. Ha 

nem tudod „megfi zetni” ezt a költséget, nem válthhatod ki az

adott hatást.

K: A „Davy Jones Pecsétje” Hullám kártya akkkor is meg-
gátol 3 sérülést, amikor megjelenik a Kráken?
V: Nem. A sérülést mindenképp elszenvedi a magaasabb Krá-

ken Tartalékkal rendelkező csapat. A „Davy Joness Pecsétje” 

lap csak a Kráken aktivációja során okozott sérülést képes 

megakadályozni.
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D L MMarea De La Muerte
K: Viana kkapitány Árlista passzívv képességével meg lehet 
célozni kiüütött/vízbe került hősökket?
V: Igen. Ahhogy az Általános részben  írtuk, hacsak egy képesség 

kimondottaan nem azt írja, hogy „elhhelyezett/táblán lévő/vízbe

került/kiütöött hőst” céloz, akkor miinden hős célozható vele.

K: El Latiggo Keményebben! képeessége azt írja,
hogy hasznnálható alap támadáskként.
Ez azt jelennti, hogy egy aktivációó 
során haszználhatom többször is??
V: Igen.


