
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AZ ARANYOZOTT PENGE 
 

Elkezdődött a kereskedők ünnepe. Évente egyszer Terrinoth 
kereskedői hatalmas erőfeszítéseket tesznek, hogy eladják 
legjobb termékeiket a csillagjeles aranyozott penge alatt. 

 

 A nagy ünnepség az utcákra csalja a legtehetségesebb 
kézműveseket éppúgy, mint a legügyesebb sarlatánokat. A 

köznép és a nemesek egyaránt ott tolonganak a fesztivál 
forgatagában, versenyeken vesznek részt, és vadul 

csereberélnek. A rablók bőséges zsákmányra tesznek szert, 
ahogy megvámolják a szabadon áramló arany, és az óvatlan 
emberek áradatát, míg a zsoldosok boldogulását az általuk 

kínált védelem biztosítja. 
 

Még Terrinoth hősei is részt vesznek a fesztiválon, hogy 
felkutassák a legjobban sikerült árucikkeket és fegyvereket, 

melyek majd segítségükre lehetnek az eljövendő 
küldetéseikben; vagy csak egyszerűen kipihenik itt korábbi 

kalandjaikat. És talán, mondom talán, egy bátor kalandor 
esetleg megleli az aranyozott penge legendája mögött rejtőző 

igazságot...  
 
 
 

HOZZÁADÁS AZ ALAPJÁTÉKHOZ 
Mielőtt az első játékotokat elkezdenétek az „Aranyozott penge” 
kiegészítővel, az alábbi lépéseket kell megtennetek: 
 

� Add a „D” jelű tárgykártyákat a többi tárgykártyához. Ettől 
kezdve ezt a tárgykészletet is választhatjátok a játék előkészítése 
során, mint a 3 lehetséges egyikét. 

 

� Add a „profit hatalma” képességkártya-szettet a többi képesség-
kártyához. Ettől kezdve ezt a képességkártya-szettet is 
választhatjátok a játék előkészítése során, mint a 6 lehetséges 
egyikét. 

 

 a profit 
 hatalma 
 
� Keverd a jelöletlen kalandkártyákat az alap kalandkártya 

készletbe (lásd a részéleteket a következő oldalon). 
 

� Add a hőskártyát és a harcjelzőket az alapjáték készletéhez. 
 

 
 

A KIEGÉSZÍTŐ SZIMBÓLUMA 
Ezen kiegészítőben található összes kártyát az „Aranyozott 
penge” forgatókönyv kiegészítő szimbólumával (egy 
karddal) jelöltük meg, hogy a későbbiekben meg tudd őket 
különböztetni a többi kiegészítőtől, illetve az alapjátékban 
található kártyáktól. 
 

 

 JÁTÉKÖSSZETEVŐK 
 
 
 1 MŰANYAG FIGURA 1 HŐSKÁRTYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 KALANDKÁRTYA 12 HARCJELZŐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 hős 9 tárgy 
 
 
 20 TÁRGYKÁRTYA 10 KÉPESSÉGKÁRTYA 
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ÚJ KALANDKÁRTYÁK 
Keverd a 3×5 új kalandkártyát a megfelelő, főgonosz jele nélküli általános 
kalandkártya paklikba. Az így megnövelt számú általános kalandkártyák 
közül kell majd mindhárom típusból (harc, felfedezés és találkozás) 20-20 
darabot kiválasztanod a játék előkészítése során, és hozzákeverned a 
10-10 aktuális főgonosz képével ellátott kalandkártyát. Így minden 
játékot, mind a 3 típusból, 30-30 kalandkártyával fogtok elkezdeni. A 
kimaradt kalandkártyákat tedd vissza a játék dobozába. 
 

ÚJ KÉPESSÉGKÁRTYÁK 
A kiegészítő 10 új „a profit hatalma” (Power of Profit) képességkártyát 
tartalmaz (egy komplett új képesség-szettet). A játék előkészítése során a 
játékosok közösen válasszanak ki az összes rendelkezésre álló képesség-
szett közül 2 â, 2 ä és 2 ë képesség-szettet. Ha a játékosok nem tudnak 
megállapodni, válassz ki az összes rendelkezésre álló szett közül 
véletlenszerűen 2 â, 2 ä és 2 ë képesség-szettet. Az összes kiválasztott 
képességkártyát keverd össze képpel lefelé, elkészítve a képesség-paklit. 
A nem választott szetteket tedd vissza a játék dobozába. 
 

TAKTIKA ¨ 

A taktika egy új típusú harcjelző szimbólum, amelyet elköltve 
lemásolhatsz egy másik, játékban lévő szimbólumot. Egy harci akciód 
során elkölthetsz egy taktika szimbólumot (¨) a harci tartalékodból, és 
lemásolhatod bármelyik harci tartalékban lévő harcjelző felül lévő (nagy) 
szimbólumát. 
 

Továbbá, ha bármilyen forrásból sérülést szenvedsz el a harc során, és a 
harci tartalékodban van még egy taktika szimbólum (¨) akkor elkölt-
heted azt, ha le tudsz másolni például egy pajzs szimbólumot (Š), 
amivel blokkolni tudsz, vagy meg tudsz akadályozni 1 sérülést. 
 

Egy taktika szimbólum (¨) elköltésekor az alábbiakat kell betartanod: 
 

� A taktika szimbólummal lemásolt harcjelzőt nem használhatod más 
harcjelződdel egy időben. Például: nem költheted el egy időben a taktika 

szimbólumoddal lemásolt < szimbólumot és a harci tartalékodban lévő 3< 

szimbólumos harcjelződet. 
 

� Továbbra is igaz, hogy az ellenséged csak š szimbólumot, a hősöd 
pedig <, vagy î szimbólumokat használhat sérülés okozására. Így a 
hősöd nem másolhatja le és nem használhatja az ellenséged š 
szimbólumát, míg az ellenséged nem másolhatja le és nem 
használhatja a te <, vagy î szimbólumodat egy taktika szimbólum 
(¨) segítségével. 

 

� Mivel a taktika szimbólumot el kell költeni egy szimbólum 
lemásolásához, így nem másolhatsz le egy duplázó szimbólumot (ô). 

 

� Ha egy olyan szimbólumot másolsz le, ami előtt egy szám is található 
(Például: 3< ), akkor a szimbólum mellett a számot is lemásolod. 

KÉSZÍTŐK 
 

A kiegészítőt tervezte: Paul Winchester, Nathan Hajek és Quoc Tran 
 

Producer: Derrick Fuchs 
 

A Runebound 3 játékot tervezte: Lukas Litzsinger 
 

Szerkesztő és korrektúra: Allan Kennedy és Christopher Meyer 
 

Grafikai tervező: Christopher Hosch and Michael Silsby 
 

Grafikai tervező menedzser: Brian Schomburg 
 

Címlap grafika: Anna Christenson 
 

Belső grafika: David Griffith és John Derek Muprhy 
 

Művészeti igazgató: John Taillon 
 

Művészeti igazgató menedzser: Andy Christensen 
 

Műanyag figura formázó: David Ferreira 
 

Műanyag koordinátor: Niklas Norman 
 

Minőségbiztosítási koordinátor: Zach Tewalthomas 
 

A Runebound világot megalkotta: Christian T. Petersen 
 

Runebound történetíró csoport: Kara Centell-Dunk, Daniel Lovat Clark, 
Nathan Hajek, Andrew Navaro és Katrina Ostrander 
 

Gyártásmenedzsment: Megan Duehn és Jason Beaudoin 
 

Termék koordináció: John Britton, Marcia Colby, Jason Glawe és 
Johanna Whiting 
 

Társasjáték menedzser: Justin Kemppainen 
 

Kreatív igazgató: Andrew Navaro 
 

Vezető játéktervező: Corey Konieczka 
 

Vezető producer: Michael Hurley 
 

Kiadó: Christian T. Petersen 
 

Játéktesztelők: Andrea Dell’Agnese, Julia Faeta, Caterina D’Agostini, 
Tim és Nicole Fiscus, Alene Horner, Jason Horner, Julien Horner, 
Kortnee Lewis, Scott Lewis 
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