
Ehhez a legendához az alapjátékra és az Utazás északra kiegészítőre lesz 
szükségetek.

A PDF végén megtaláljátok a Fekete kogge-t és az időmágus, Kirr hőstábláját. Ő veszi 
át a varázsló, Liphardus/Eara lila színű dobókockáit és jelölőit. Az Utazás északra 
kellékei között megtaláljátok Kirr figuráját. Állítsátok a lila talpba. 

Mi történt eddig:
Andor hősei a távoli Hadriából kaptak segélyhívást. Utazásuk során felderítették a 
Ködszigeteket, tengeri lényeket győztek le, szembe kerültek egy tengeri hatalmasság-
gal, s végül megérkeztek Hadriába, a varázslók földjére. A két nagy varázsló-rend, a 
Torony varázslói és a Tűzvarázslók közti viszály ellenére, Andor hőseinek sikerült 
legyőzniük az ördögi Qurunt, akitől megtudták, hogy Andor földjét szörnyű támadás
érte. A két varázslórend közti viszály viszont nem csitult, ezért Eara, a varázsló 
Hadriában maradt, hogy megbékéltesse egymással a feleket. Andorban töltött évei 
során nagy varázslóvá vált és hatalmas varázserőre tett szert, így ez volt a legész-
szerűbb döntés.

Stinner, Chada és Thorn azon dolgoztak, hogy minél hamarabb hazajuthassanak 
Andor földjére. Utazásukat a Viharpajzs segítségével gyorsították meg. Ám hatalmas 
viharba kerültek és már nem tudták megakadályozni, hogy a partok felé sodródó 
Aldebaran zátonyra ne fusson. Narkonon, az elátkozott szigeten sikerült partot érniük.
Ahogy azt a “Varatan átka” legendából tudhatjuk, ezen a szigeten nem csak rengeteg
félelmetes lény élt, hanem az elátkozott Fekete kogge legénysége is, mely rettegésben 
tartotta a Hadriai-tenger hajósait. A legénységet boszorkányok, druidák, tolvajok és 
más sötét alakok alkották. A nagy tengeri király, Varatan a Ködszigetek egyikének 
távoli zugáig üldözte a Fekete kogge-t és rettenetes átokkal sújtotta a menekülőket. Az 
átokkal sújtottak soha többé nem hagyhatták el a szigetet.

Chadának, Thornnak és Stinnernek, muszáj volt dél felé az Ezüst törpékhez menekül-
niük. A legenda kezdetén éppen sikerült átkelniük az embert próbáló Fal-hegységen.

A játékot a következő oldalon található előkészületekkel kezdjétek!

A Fekete kogge visszatérése



Speciális előkészületek

Ezt a legendát az Utazás északra kiegészítő északi oldalán kell játszanotok. A ködlapkák helyett hólapkákat
használjatok. A felszereléstáblát fordítsátok a Hadria oldalára.

• Minden játékos válasszon magának egy hőstáblát és vegye el a hozzá tartozó hősfigurát, valamint a  
színéhez tartozó időkövet és akaraterőpont-jelölőt (korong), illetve az erőpont-jelölőt (kocka), és a 
hőséhez tartozó kockákat is.

• Minden hős tegye az időkövét a napfelkelte mezőre.
• Minden hős 1 erőponttal és 7 akaraterőponttal kezd.
• Készítsétek elő a hajótáblát. A fejlesztéseket az arannyal jelölt oldalukkal felfelé illesszétek a helyükre.
• Tegyetek 2 fekete fakockát a játéktábla "harc egyesült erővel" táblázatára.
• Készítsétek elő a lényeket.
• Készítsétek a játéktábla mellé: a kékeszöld színű tél-kockát, 2 piros és 5 fehér kockát. Tegyetek egy

fehér korongot és egy fakockát a lénysáv mellé.
• Keverjétek meg a szélkártyákat és a START-szélkártyát tegyétek a tetejére. Az így képzett paklit 

helyezzétek a játéktábla mellé. Egyenlőre még nincs rá szükség.
• A bárd figuráját tegyétek a dicsőség-sáv 10-es mezejére.
• A 3 kútlapkát a színes oldalukkal felfelé tegyétek a nekik kijelölt helyekre.
• Ebben a legendában a ködlapkák helyére hólapkák kerülnek. Tegyetek hólapkákat a játéktábla minden 

egyes mezőjére. Csak a 91-es, 100-as és 114-es mezőket nem takarja hó. Tegyetek még egy-egy 
hólapkát Silverhall (balra fenn / ÉNY-sziget) minden már lehelyezett hólapkájára és ugyanígy Sturmtal
(jobbra / DK-sziget) minden hólapkájára. Ne feledjétek, a 91-es és 114-es mezőkre egyáltalán nem kerül 
hólapka.

• Töltsétek fel a felszereléstábla Hadria oldalát. Távolítsátok el viszont a boszorkányitalokat és a 
távcsöveket. Ezeket ebben a legendában nem használhatjátok.

• Tegyétek a játéktábla mellé: az összes aranyat, 3 vörös X-et és a gyógynövényeket. A gyógynövények 
helyzetét egyenlőre nem kell meghatározni!

• Tegyétek a játéktábla mellé: 2 vasrudat, az összes örök lángot és portált, valamint a piros jelölőgyűrűt.
• Tegyétek a játéktábla mellé: a hadriai homokórát, Varatan sisakját, Orweyn kalapácsát és a

viharpajzsot.
• Két fehér kockával határozzátok meg a 4 képpel lefelé fordított tengeri kagyló helyzetét.
• Tegyetek 2 farönköt az 59-es mezőre.
• Tegyétek a tábla mellé: Merrik, Grenolin, az ismeretlen harcos és a mágus, Koráf figuráját.
• A fa hajó (Aldebaran) figuráját helyezzétek a 100-as mező mólójához.
• Tegyétek a játéktábla mellé: a Fekete kogge figuráját.
• A mesélőt helyezzétek a legendasáv O mezőjére.
• A legendakártyákat ábécé-sorrendben készítsétek össze.
• Az Aldebaran kártyát tegyétek a játéktábla mellé.
• Az alábbi kártyákat helyezzétek balról jobbra egymás mellé: Az ismeretlen harcos, majd (véletlenszerűen) 

egyet-egyet a Fekete koggét kialakító kártyákból: hajótat, hajótest és orrdísz. Ezzel el is készült a Fekete 
kogge. A megmaradt hajótat, hajótest és orrdísz kártyákat megnézetlenül tegyétek el, a játék további részé-
ben nem lesz rájuk szükség. Tegyteket minden kártyára egy-egy örök lángot.



Ez a legenda az alábbi kártyákból áll:
O1, O2, O3, O4, O5, O6, Q, T, Z, az Aldebaran, 

Az Ismeretlen harcos, valamint 9 Fekete 
kogge (3 hajótat, 3 hajótest és 3 orrdísz) 

kártya.

Készítsétek elő a legendát a speciális előkészü-
letenél leírtaknak megfelelően.

 

A hősők a fagyos napfelkeltében álltak, Ezüsthegy 
ormán. Ez volt Narkon vagy más néven Ezüsthegy 
- ahogy az ezüsttörpék betelepülése után hívták - 
legmagasabb hegycsúcsa. Nem messze innen volt 
található Grom herceg biztonságot nyújtó ezüst-
bányája. Amikor legutóbb körbetekintettek innét, 
még a szörnyű átok alatt álló csontos kezek nyúl-
tak feléjük a messzeségben, de ez a látomás immá-
ron köddé vált. Varatan átka megtört.

Nem messze, az Ezüsthegy kékes árnyékában állt
Callem, a Fekete kogge kapitánya és fakón csillogó 
kezét nézegette. Évek óta most először érezte, 
hogy vér lüktet az ereiben. Ahogy feltekintett, 
büszkén járatta körbe tekintetét régi matrózain. 
Ott volt Kentar, Kenvilar lánya, Krumm, a 
varázslómester, a hatalmas Thogger, meg Pero, az 
elsőtisztje. Mind érezték a változást tagjaikban. 
Roa, Callem hatalmas termetű ragadozó madara, 
a kapitány vállán állt, karmait mélyen annak 
húsába mélyesztve. A fájdalom mégis édes volt és 
ígéretes. Végre megszűnt az árnylét. Varatan átka 
megtört.

Folytassátok a felolvasást az O2-es 
legendakártyával.

„ J 

• Tegyetek csillagokat a legendasáv Q, T és Z
betűire.
3 játékosnál 1, 4 játékosnál 2 jéglapka pozíci-
óját dobjátok ki két fehér kockával.
Rakjatok egy portállapkát az 52-es mezőre.
Állítsatok egy gort a 107-es és egy neraxot a 
113-as mezőkre.
Két fehér kockával dobjátok ki egy nerax és egy 
tengeri troll pozícióját.
Állítsatok egy neraxot az I-es és egy tengeri 
trollt a IV-es tengeri mezőkre.
Állítsátok a hősöket a 91-es mezőre.

•

•
•

•

•  

•
 A hősök megérkeztek a biztonságot nyújtó Ezüst-
csarnokba. Grom herceget boldoggá tette a viszont-
látás öröme és elszállásolta a hősöket.
Ha szeretnétek csökkenteni a legenda nehézségét, 
állítsátok Merrik és Grenolin figuráját a 91-es 
mezőre. Merikkel a fedélzetén, az Aldebaran rálép-
het és átkelhet sziklás tengeri mezőkön is. A Gre-
nolinnal egy mezőn álló hős, ha jutalmat kap (pl.: 
lények legyőzéséért), 1 további dicsőséghez jut.

  

Sűrű hóeséssel köszöntött be a tél, de a megfáradt
hősök élvezhették a fenséges Ezüstbánya által nyújtott 
védelmet és meleget.

Minden hős dobjon egy hőskockájával. Mindenki a 
maga által dobott értékben kap akaraterőpontokat
.
Folytassátok a felolvasást az O3-as
legendakártyával.  „ J 
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Ám a hősöknek mihamarabb folytatniuk kellett 
útjukat Andor felé. Grom herceg ezért üzentet 
küldött futáraival a Hajóácsok városába, ahol meg 
is kezdték egy új hajó, egy új Aldebaran építését. De 
a tél beálltával fogytán volt az építőanyag.

Feladat: 
Vigyetek építőanyagot a 100-as mezőre.  
- 2 játékosnál  = 2 farönköt,
- 3 játékosnál  = 2 farönköt és 1 vasrudat,
- 4 játékosnál  = 2 farönköt és  2 vasrudat.
Csak a szükséges építőanyagok leszállíátást követően 
helyezhetitek fel a hajófigurát és vehetitek használat-
ba a hajótáblát. Csak ekkor olvassátok fel az Aldeba-
ran legendakártyát.
Megjegyzés: a farönköt és a vasrudat a hősök az 
erőpont-sávjukon szállíthatják, de csak úgy, hogy az 
elférjen az erőpontkockájuktól balra.
Például: egy hősnek 3 erőpontra van szüksége 1 fa-
rönk és 4 erőpontra 1 vasrúd szállításához.
• Tegyetek egy piros X-et a 100-as mező faszimbó-

lumára. Ebben a legendában ez a lehetőség nem áll 
a rendelkezésetekre.

• Tegyetek egy piros X-et  a napkelte-mezőn a szél-
kártya-szimbólumra. Napkeltekor ezt hagyjátok ki.

A napok békésen teltek, de a bányán kívülről ret-
tenetes pletykák érkeztek. Állítólag kereskedőha-
jókat ért támadás és nyugaton, Viharvölgy partjai-
nál a Taurokra is rátámadtak. De a támadásokért 
egyértelműen nem a lények voltak a felelősek...
Folytassátok a felolvasást az O4-es 
legendakártyával. „ J

… egy éjsötét hajót láttak a támadás során. A hő-
sök már készülnek a rejtélyes hajó felbukkanására.

Felszerelés: 
Minden hős 2 erőponttal kezd. A hősök egyike kap 
további 1 erőpontot. A hősök csapata kap 3 ara-
nyat, valamint Varatan erősisakját és Orweyn
kalapácsát.
Fontos: Varatan erősisakjának és Orweyn kalapá-
csának használata minden egyes alkalommal 1 di-
csőségbe kerül. A legmagasabb rangú hős megkapja 
a hadriai homokórát és a hősök egyike felveheti a 
viharpajzsot, amely egy új képességgel is rendelke-
zik: a pajzsot, ha az azt hordozó hős beveti, megvéd 
minden hőst a tél-kockával járó akaraterőpont 
veszteségtől.
A fenti tárgyakról bővebben is olvashattok az Uta-
zás északra kisérőfüzetének 6. oldalán.

A pletykák beigazolódtak. A Fekete kogge, az elát-
kozott hajó tért vissza! A hősök tudták, ez nem 
csupán pletyka. Ismerték Callemet és embereit és 
tudták, milyen helyzetben vannak...

Felszabadult volna az átok alól a Fekete kogge 
legénysége? És valóban ők a felelőssek ezekért az 
ördögi támadásokért? Egy ősi legenda szerint az 
örök lángok segítik a keresőket, hogy elérhessék 
céljaikat. Vajon most számíthatnak-e erre a hősök?

Folytassátok a felolvasást az O5-ös
legendakártyával.                „ J 
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Feladat:
Meg kell találnotok a hólapkák alatt rejtőző 4 örök 
lángot és aktiválnotok kell mindegyiket. Amikor egy 
hőssel az első örök lángot aktiváljátok, olvassátok 
fel az Ismeretlen harcos kártyát. A második aktivá-
lásakor a hajótat kártyát és így tovább...

. 

Megjegyzés: az örök lángok a korábbiakhoz hason-
lóan működnek. Az örök lánggal egy mezőn tartóz-
kodó hős a tél-kocka dobásakor a dobott értékkel 
növelheti az akaraterőpontjainak a számát, annak 
csökkentése helyett.

A Fekete kogge kártyák felfordításával megtud-
hatjátok, hogy merre van a Fekete kogge és, hogy
kik találhatók a fedélzetén.  

A legenda célja:
Mielőtt a mesélő elérné a Z betűt a legendasávon, 
meg kell találnotok a Fekete koggét és le is kell 
győznötők. Ehhez mindhárom kogge-kártyát le kell 
győznötök. Amint ezzel megvagytok, azonnal moz-
gassátok a mesélőt a legendasávon a Z betűre.

A hősök vállukra vetették köpenyeiket és elhagyták 
a bányát. Bár kint fagy és hófúvás fogadta őket, 
mégem hagyhatták magukra az északiakat 
ezekben a veszedelmes időkben!

A legmagasabb rangú hős kezdi a játékot.

„J
Ha először játszátok ezt a legendát, olvassátok fel 
az O6-os legendakártyát, hogy megtudjátok,  
hogyan működnek a hólapkák.

Információk a hólapkákról.
A hólapkás mezőre lépő hősnek fel kell fordítania és 
aktiválnia kell az ott található hólapkát.

 

A hólapkákat minden más, a mezőn található lapka 
előtt kell aktiválnotok. 
Például: ha egy mezőn hólapka és kútlapka is talál-
ható, előbb a hólapkát kell aktiválni. Ha ezen például 
egy “jég” szimbólum található, akkor előbb “csúszik 
át” a szomszédos mezőre a hős, így nem tudja kiürí-
teni a kutat.

Ha két hólapka is található egy mezőn, akkor előbb 
a felsőt kell aktiválni. Majd ezt követően kell aktivál-
ni az alsót, feltéve, hogy a hős még ugyanazonazon a 
mezőn áll.

Ha egy olyan mezőn kerül felfedésre jég-lapka, amin 
nem található nyíl (például: a 107-es mező), akkor 
a lapkát (a “csúszást”) nem kell végrehajtanotok.

A hólapkákon található szimbólumok magyarázatait, 
a felszereléstábla Hadria oldalán találjátok.

__ J 

Információk a hólapkákról
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A hideg kezdett elviselhetetlenné válni...
Dobjatok a tél-kockával! 

• Tegyetek egy gort         a legendasáv S betűjére. Amint a 
mesélő a legendasáv S betűjére lép, dobjátok ki két 
fehér kockával a gor helyzetét.

Állítsatok egy neraxot a IV-es és egy-egy arrogot 
az I-es és a II-es tengeri mezőkre.

•   

_ _ _ _ _ _ _ J

... és csak egyre hidegebb lett!
 Dobjatok a tél-kockával!

Még a Viharvölgyben sem találni védett helyet.

• Tegyetek egy piros X-et a 114-es mező akaraterő-
pont-szimbólumára . Ez a lehetőség a továbbiakban 
nem áll a rendelkezésetekre.

•Tegyetek egy tengeri trollt a IV-es mezőre.
•Tegyetek egy neraxot a legendasáv U betűjére 
és egy tengeri trollt a W-betűjére. Amint a mesé-
lő a legendasáv U és W betűjére lép, dobjátok ki 
két fehér kockával az adott lény helyzetét.

__ J 

Ám az igazi veszélyt a Fekete kogge legénysége 
jelentette. A legénység messze földön híres volt 
vadságáról és kegyetlenségéről...

Miután sikeresen kiderítettétek a Fekete kogge
pozícióját, megtámadhatjátok, pont úgy, mint bár-
milyen más lényt. A harci forduló előtt kell eldön-
tenetek, hogy a hajó 3 részéből, melyiket támad-
játok meg. Ha magasabb harci értéket értek el, 
legyőztétek az adott kártyát. Döntetlen esetén 
semmi sem történik. Ha a harci értéketek ala-
csonyabb, a különbözetet veszítitek akaraterő-
pontban.

A Fekete kogge harci értékei:
A Fekete kogge 5 fehér kockával dob. Az azonos 
kockaértékek összeadódnak!
Játékosszám szerint az alábbi erőponttal rendel-
kezik: 2 játékosnál = 18; 3 játékosnál = 24;
4 játékosnál =30.

Tipp: tegyétek ezt a kártyát a tábla mellé, hogy, ha 
harcra kerül sor a Fekete koggéval, könnyebben 
beállíthassátok a lénysávon az értékét.

 

A hősök egyikének eszébe jutott Andor földje. Már 
nem jártak messze. Halkan dúdolni kezdett egy 
dallamot. Igen, ez a Királyok éneke volt. Ó, milyen 
régen is volt, amikor ezt utoljára hallhatta. A fel-
idézett mágikus dallam megacélozta akaratát.

Ha csak a megátalkodott Qurun nem hazudott (10-
es legenda), nehéz feladat várt mindannyiukra 
Andor földjén. De most, mindenekelőtt meg kell 
állítani a Fekete koggét, mert addig nem zárhatják 
le ezt a nagy utazást!

A Fekete kogge visszatérése

A Fekete kogge visszatérése

Black Cog strength



A legenda sikerrel zárult, ha...
1. a bárd nem érte el a 0-ás mezőt és...
2. mindhárom Fekete kogge kártyát legyőztétek.

Legyőztétek a Fekete koggét! A jó hír futótűz-
ként terjedt szét a vidéken. Ezzel véget ért a 
Hadriai-tenger egy sötét fejezete és csodás évek 
következtek. Ebben nagy szerepe volt Kirrnek és 
Stinnernek. Stinner volt az, aki helyreállította a 
varatánok, régi tengeri királyságát, majd az 
ezüsttörpékkel és a taurokkal újra kiépítette a 
zátonyfigyelőket. Bár magát sosem nevezte 
királynak, mégis, mikor férfivá érett elsőszülött 
fia, Thorn, ünnepélyes keretek közt a Varatani 
Tengeri Királyság első uralkodójává koronázták. 
És mind a taurok, mind pedig az ezüsttörpék 
tisztelték őt egész uralkodása folyamán. 

Ám Andor hőseit szólította a kötelesség és már 
úton is voltak szülőhazájuk felé.
Vajon mi fogadja őket Andor földjén?

  
A legenda elveszett, ha...
1. a bárd elérte a 0-ás mezőt vagy
2. nem sikerült mindhárom Fekete kogge kártyát 
legyőznötök.

Végre! Az Aldebaran II kész és már csak a vízre-
bocsátásra vár! A hősök, végre újra felvehetik a 
harcot a tengeren is a lényekkel szemben!

• Állítsátok a fahajót a 100-as mezőre.
• Távolítsátok el a piros X-et a napkelte-mezőről.
• Tegyétek a START-szélkártyát (zöld nyílakkal) a 
napkelte-mező mellé, a neki kialakított helyre.
A kis fekete pötty álljon felfelé.

A hajóácsok még egy kis ajándékkal is meglepték 
a hősöket.

Szabadon megválaszthatjátok, hogy melyik 
fejlesztést szeretnétek ingyenesen beépíteni: a 
ballistát, a másodárbócot vagy az orrdíszt.

J 

__ J 

A Fekete kogge visszatérése

A Fekete kogge visszatérése

Olvassátok fel ezt a kártyát, ha a szükséges
építőanyagok már a 100-as mezőn vannak..



Orrdísz-kártya

Hajótest-kártya

Fontos: Miután legyőztétek, dobjatok egy piros 
kockával és a kockaértéknek megfelelő mezőre 
helyezzétek át a Fekete koggét.

Fontos: Miután legyőztétek, dobjatok egy piros 
kockával és a kockaértéknek megfelelő mezőre 
helyezzétek át a Fekete koggét.

A tűz fényénél a hősök jól láthatták a Fekete kogge 
körvonalát…

A Fekete kogge a Hajóácsok városához közel
eső, megjelölt mezők egyikén található. Két mező 
is szóba jöhet, ezért nézzétek meg a hajótest-kár-
tyán, hogy az északibb vagy a délibb lesz-e az. 
Állítsátok a Fekete koggét a megjelölt mezőre, 
majd távolítsátok el a tábláról a többi csillagot.

Az elátkozott hajó orrdíszénél a hősök Krummot, 
a boszorkánymestert vélték felfedezni.

Tegyétek a piros jelölőgyűrűt a mesélő figurája 
fölé. Mindig, amikor a mesélő lép egyet, a 
hősök csapata veszít 4 akaraterőpontot.

A tűz fényénél egyre jobban láthatóvá vált a Fekete 
kogge helyzete...

Csak miután már felfedtétek az Orrdísz-kártyát, tud-
játok meg, hol tartózkodik a Fekete kogge. Az Orr-
dísz kártya leírása alapján két mező jöhet szóba, 
ezek közül az északibb mezőn van a kogge.  
A tűz lángjai felfedték a hajón tartózkodó Thoggert
is, a taurok druidáját. Képes volt eggyéválni a ter-
mészettel és hatalma volt a villámok felett! Fénylő 
villámcsapások cikáztak át az égen..

Amíg nem győztétek le és fordítottátok a hátoldalá-
ra ezt a kártyát, addig minden harci forduló előtt 
dobjatok egy piros kockával. A kockaérték megmu-
tatja, hogy melyik hajófejlesztés ment tönkre. Ezt a 
fejlesztést fordítsátok a hátoldalára. Ha olyan részt 
ér villámtalálat, ami nincs kifejlesztve, nem történik 
semmi sem. 



Orrdísz-kártya

Orrdísz-kártya

Fontos: Miután legyőztétek, dobjatok egy piros 
kockával és a kockaértéknek megfelelő mezőre 
helyezzétek át a Fekete koggét.

Fontos: Miután legyőztétek, dobjatok egy piros 
kockával és a kockaértéknek megfelelő mezőre 
helyezzétek át a Fekete koggét.

A tűz fényénél a hősök jól láthatták a Fekete kogge 
körvonalát…

A Fekete kogge a Viharvölgyhöz közel eső, megje-
lölt mezők egyikén található. Két mező is szóba jöhet, 
ezért nézzétek meg a hajótest-kártyán, hogy az észa-
kibb vagy a délibb lesz-e az. Állítsátok a Fekete 
koggét a megjelölt mezőre, majd távolítsátok el a 
tábláról a többi csillagot.

Az elátkozott hajó orrdíszénél a hősök Merest, az 
Andor földjén nevelkedett boszorkányt vélték felfedez-
ni. Ő jól tudta, hogyan gyengítse meg a hősök erejét.

Tegyétek a piros jelölőgyűrűt a mesélő figurája fölé. 
Mindig, amikor a mesélő lép egyet, a hősök csapata 
veszít 1 erőpontot.

A tűz fényénél a hősök jól láthatták a Fekete kogge 
körvonalát…

A Fekete kogge a Ezüstcsarnokhoz közel eső, meg-
jelölt mezők egyikén található. Két mező is szóba jö-
het, ezért nézzétek meg a hajótest-kártyán, hogy az 
északibb vagy a délibb lesz-e az. Állítsátok a Fekete 
koggét a megjelölt mezőre, majd távolítsátok el a 
tábláról a többi csillagot.

Az elátkozott hajó orrdíszénél a hősök Niront, a 
felderítőt vélték felfedezni.

Tegyétek a piros jelölőgyűrűt a mesélő figurája fölé. 
Mindig, amikor a mesélő lép egyet, a hősök csapata 
veszít 1 dicsőséget.

 .



Hajótest-kártya

Hajótest-kártya

Fontos: Miután legyőztétek, dobjatok egy piros 
kockával és a kockaértéknek megfelelő mezőre 
helyezzétek át a Fekete koggét.

Fontos: Miután legyőztétek, dobjatok egy piros 
kockával és a kockaértéknek megfelelő mezőre 
helyezzétek át a Fekete koggét.

A tűz fényénél egyre jobban láthatóvá vált a Fekete 
kogge helyzete...
Csak miután már felfedtétek az Orrdísz-kártyát, tud-
játok meg, hol tartózkodik a Fekete kogge. Az Orrdísz 
kártya leírása alapján két mező jöhet szóba, ezek 
közül a délibb mezőn van a kogge.  
A tűz lángjai felfedték a hajón tartózkodó Orrilt is, a 
fekete bárdot. Mozdulatlanul állt a hajó fedélzetén és 
furulyáján játszott. Keserves és őrületet keltő dalla-
mok áradtak a hangszerből, mely csüggedést és re-
ménytelenséget keltett azokban, akik meghallották..

Amíg nem győztétek le és fordítottátok a hátoldalára 
ezt a kártyát, addig minden harci forduló 1 helyett, 2
órába kerül a hősöknek.

A tűz fényénél egyre jobban láthatóvá vált a Fekete 
kogge helyzete...

Csak miután már felfedtétek az Orrdísz-kártyát, 
tudjátok meg, hol tartózkodik a Fekete kogge. Az 
Orrdísz kártya leírása alapján két mező jöhet 
szóba, ezek közül a délibb mezőn van a kogge.  

A tűz lángjai felfedték a hajón tartózkodó Roát is, a 
callemi ragadozómadarat, aki a hajókorlátba 
mélyesztette éles karmait. Roa nem egy közönséges 
madár volt, hanem egy gaz tolvaj..

Amíg nem győztétek le és fordítottátok a hátoldalá-
ra ezt a kártyát, addig minden harci forduló kezde-
tén dobjatok egy piros kockával. 1-2-es dobásnál: 
Varatan erősisakját, 3-4-esnél: a viharpajzsot, 
5-6-osnál: Orweyn kalapácsát távolítsátok el a 
játékból. Ezeket Roa elrabolta és a továbbiakban 
nem használhatjátok. Új harci forduló kezdetén, 
újra dobjátok ki, hogy mely tárgyatokat lopja el. Ha 
olyan számot dobtok, amelyikhez már nincs meg a 
hozzá tartozó tárgyatok, nem történik semmi sem.

 
  
 



Hajótat-kártya

Az Ismeretlen harcos

Fontos: Miután legyőztétek, dobjatok egy piros 
kockával és a kockaértéknek megfelelő mezőre 
helyezzétek át a Fekete koggét.

Az Ismeretlen harcos lép ki a lángokból és készen áll, 
hogy a hősök oldalán csatlakozzon be a harcba.
Az Ismeretlen harcos figuráját állítsátok az örök tűz 
mellé, amelyből kilépett. Bármely játékos a saját kö-
rében dönthet úgy, hogy nem a saját hősével, hanem 
az Ismeretlen harcossal lép vagy hajt végre akciót.

Mozgás: a hősök 1 óráért cserébe egy mezőnyit 
mozgathatják az Ismeretlen harcost. 2 óráért cseré-
be akár csónakot is használhat. Használhatja a por-
tálokat. Ha napkeltekor egy kiürített kútlapkás me-
zőn áll, a kútlapkát nem frissíthetitek. Tudja aktivál-
ni a hólapkákat és kiüríteni a kutakat. A jutalmakat 
(pl.: dicsőség, akaraterőpont, stb.) és a büntetéseket 
(pl.: akaraterőpont-veszteség) az őt irányító hős 
kapja meg vagy szenvedi el. Ha tárgyat aktivál (pl: 
tüzifa), akkor ezek az aktivált mezőn maradnak.
Fontos: az Ismeretlen harcos nem szállíthat és nem 
is viselhet semmit sem.

Harc: A harcost irányító hősnek egy harci forduló 
ugyanúgy 1 órájába kerül, mintha maga harcolna. Az 
Ismeretlen harcosnak ugyanannyi erőpontja van, 
mint az őt irányító hősnek. A hős összes kockáját 
használhatja (tehát akár többet is, mint amennyit a 
hős akaraterőpont-szintje megengedne) és ezenkívül 
még egy másik, tetszőlegesen választott hős összes 
kockáját is használhatja. Az azonos kockaértékek 
összeadódnak.
Fontos: az Ismeretlen harcos nem képes “együttes 
erővel” harcolni. Mindig csak egyedül harcol!

A tűz fényénél a Fekete kogge árnyvonalai kezdtek 
kirajzolódni...  

Tegyetek a játéktáblán található mind a 4 fekete 
kockaszimbólumos mezőre egy-egy csillagot. Az, 
hogy ezek közül melyiken tartózkodik valójában a 
kogge, a hajótest- és az orrdísz-kártyákból fogjátok 
megtudni.

A tűz fellobbanó lángjai egy pillanatra bevilágították 
a kogge hajóőrét. A kétszínű Callem az! Bosszúszom-
jas szemeivel fürkészte a tengert!

Amig nem győztétek le és fordítottátok a hátoldalára 
ezt a kártyát, 6 extra erőpontot kap a Fekete kogge.



Hajótat-kártya

Hajótat-kártya

Fontos: Miután legyőztétek, dobjatok egy piros 
kockával és a kockaértéknek megfelelő mezőre 
helyezzétek át a Fekete koggét.

Fontos: Miután legyőztétek, dobjatok egy piros 
kockával és a kockaértéknek megfelelő mezőre 
helyezzétek át a Fekete koggét.

A tűz fényénél a Fekete kogge árnyvonalai kezdtek 
kirajzolódni...  

Tegyetek a játéktáblán található mind a 6 piros
kocka-szimbólumos mezőre egy-egy csillagot. Az, 
hogy ezek közül melyiken tartózkodik valójában a 
kogge, a hajótest- és az orrdísz-kártyákból fogjátok 
megtudni.

A tűz fellobbanó lángjai egy pillanatra bevilágítot-
ták a kogge hajóőrét. A callemi Pero az, a kogge 
elsőtisztje! Sokan alábecsülték, ezért bizonyítási 
vágya mindent felülmúl!

Amig nem győztétek le és fordítottátok a hátoldalá-
ra ezt a kártyát, a  kogge az 5 fehér kockája mellett, 
további két piros kockával is dob. Az azonos 
kockaértékek összeadódnak.

A tűz fényénél a Fekete
kogge árnyvonalai kezd-
tek kirajzolódni... 

Tegyetek a játéktáblán
mind a 6 toll-szimbólu-
mos mezőre egy-egy csil-
lagot. Az, hogy ezek közül
melyiken tartózkodik va-
lójában a kogge, a hajó-
test- és az orrdíszkártyákból fogjátok megtudni.

A tűz fellobbanó lángjai egy pillanatra bevilágították 
a kogge hajóőrét. Kentar, Kenvillar lánya őrködött 
a hajótatnál! Nagy tudással rendelkezett a gyógynö-
vények terén. És jól ismerte a természet mérgező 
kincseit is...
Helyezzétek a 3 gyógynövénylapkát képpel lefelé 
fordítva erre a mezőre. Amig nem győztétek le és 
fordítottátok a hátoldalára ezt a
kártyát, minden a Fekete kogge
elleni harci forduló előtt for-
dítsatok fel egy gyógynövényt.
A lapkán szereplő értékben ve-
szít a hősök csapata erőpontot.
Ha már elfogytak a gyógynövé-
nyek innen, akkor ennek a kár-
tyának már nincs hatása rátok.



Lerakó mező tetszés szerinti 

mennyiségű arany és drágakő 

tárolására.

� KIRR� 
Az időmágus    60. szint

Különleges képessége: A játék előkészítésekor állítsátok Koráf va-
rázsló figuráját az idősáv 4. órája fölé. Ha Kirr 10 vagy több akarat-
erőponttal rendelkezik, annyi pontot adhat a kockaértékéhez a harc-
ban, amilyen távolságra van az időköve Koráf figurájától. Például:
ha az időköve a 9. órán található = 5 további pontot kap a harcban.

  Erőpontok

6 

12 

Akaraterőpontok

1 2 

7 8 

13 14 

3 4 

9 10 11 

15 16 17 
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