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2 Játékösszefoglaló
A királyság komoly veszélyben van. Hatalmas ellenségek 
törekednek arra, hogy feltámasszák azokat a gonosz és erős 
megszenteletlen lényeket, amelyeket csapatod éppen lemészárolt. 
Most nektek, a vidék legerősebb kalandozóinak, végig kell 
látogatnotok ezeket az idézőhelyeket és legyőzni a gonosz terv 
mögött álló lények hordáit. Négy hatalmas kalandozóra hárul – 
mindegyik egyedi képességekkel rendelkezik –, hogy még egyszer 
összeálljanak legyőzni ezt a gonoszt, mielőtt a megszenteletlenek 
megsemmisítik a világot.
Az Őrségállítás (Set a Watch) egy kooperatív játék 1-4 fő számára. 
Biztosítanotok kell kilenc helyszínt, és megakadályoznotok az 
oltárszolgákat abban, hogy feltörjék a gonosz megszenteletleneket 
visszatartó pecséteket. Minden körben a csapatod egy új helyszínre 
fog ellátogatni, ahol az egyik kiválasztott kalandozó megpihen és 
stratégiai táborakciókat hajt végre. A csapat többi része pedig 
figyelni fog és szembeszáll egy sor teremtménnyel, akik 
megpróbálnak betörni a táborba. Kockáitok segítségével harcolni 
fogtok és az egyéni osztályképességeiteket aktiválni, mivel 
csapatodnak mindegyik kör harci rejtvényének megoldásához 
szüksége lesz ravaszságra és elszántságra. Hogy életben 
maradjatok ebben az epikus kampányban, legyőzzétek a feltámadt 
megszenteletlent és ne hagyjátok kialudni a tábortüzet, az 
eszeteket és képességeiteket kell használnotok a fényért való 
harcban... vagy minden el fog pusztulni a sötétségben.

Tartalom
- 6 kalandozótábla
- 30 kalandozó képességkártya
- 9 megszenteletlen lénykártya
- 42 lénykártya
- 20 helyszínkártya
- 9 hatoldalú kocka és 9 nyolcoldalú kocka
- 4 pihenés- és 1 tűzjelző
- 1 szabálykönyv
- 1 mágneses doboz és kihajtható tábortábla



3Játékfelállítás
1. A tábla és az alkatrészek elhelyezése
Helyezd el a tábortáblát, hogy minden játékos könnyen elérje. Rakd 
a közelébe a 4 pihenésjelzőt, kockát, kalandozótáblákat és a többi 
alkatrészt. Válogasd szét paklikba a kártyákat a típusuk - lény, 
képesség, helyszín és megszenteletlen - szerint.

2. Kalandozók kiválasztása
A játékosok kiválasztják a kalandozóikat, és elveszik a hozzájuk 
tartozó kockákat, képességkártyákat és kalandozótáblát. Minden 
játékos véletlenszerűen kiválaszt 3 képességkártyát, amivel a játékot 
kezdeni fogja. Ezeket a képességkártyákat a kalandozótáblára 
helyezi, a másik két képességkártyát pedig a tábla mellé. Véletlen-
szerűen kiválaszt egy képességkártyát, amit kimerít (átfordít).

A. Kalandozóosztály
B.  Képességhelyek: A kalandozók a három képességkártyájukat a
táblájukra helyezik az erre fenntartott helyekre.
C.  Kockák: Rakd ide az elköltött kockáid. Valamint azt is mutatja,
hogy a kalandozód három kockája hat- (d6) vagy nyolcoldalú (d8). A
kék zászlók a d8-akat, a piros zászlók a d6-okat mutatják.
D.  Táborakció: A különleges akció, amit a kalandozó a táborban tehet
meg. Ez a képesség táborfázisonként csak egyszer használható.
E. Távolság: Egy távolsági            kalandozó az első és második helyen 
lévő lényt támadhatja és sebezheti meg. Közelharci           csak az első 
helyen lévő lényt támadhatja. 

Elven Scout: Draw, Look at, and rearrange the top 4 cards of the creature 
deck and return them to the top of the creature deck.

A.

D.

E.

C.

Long Shot

Defeat any unrevealed 
creature card.

B.
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Megjegyzés: Mindig négy kalandozó játszik, a játé-
kosszámtól függetlenül. Ha 4 játékos játszik, minde-
gyikük válasszon magának egy kalandozót. Három 
játékosnál, válasszatok egy kalandozót, akit mindig 
az őrségfázis során a táborban lévő játékos irányít. 
Kétfős játékban minden játékos válasszon 2 
kalandozót.

3. A lénypakli előkészítése
Könnyű: Idézés (Summon) x1
Normál: Idézés (Summon)  x2
Nehéz: Idézés (Summon) x3
Elmebeteg: Idézés (Summon)  x4

Állítsd be a nehézségi szintet könnyűre, normálra, nehézre vagy 
elmebetegre, 1, 2, 3 vagy 4 Idézés (Summon) kártya használatával. A 
nem használt Idézés kártyákat távolítsd el a játékból. Véletlenszerűen 
válassz ki 30 lénykártyát úgy, hogy mindkét Oltárszolga (Acolyte) 
biztosan köztük legyen. Oszd fel a lénykártyákat képpel lefelé lévő, 
nagyjából egyenlő méretű halmokra úgy, hogy a halmok száma 
egyenlő legyen a felhasznált Idézés kártyák számával. Keverj képpel 
lefelé 1 Idézés kártyát mindegyik pakliba. Ezen halmokat egymás 
tetejére - a kisebb halmok kerüljenek alulra - helyezve, készítsd el a 
lénypaklit. 

4. A térkép előkészítése
Keresd meg és vedd ki az összes haladék helyszínt (        -al jelölve) és 
végső helyszínt           a helyszínkártyák közül. A megmaradt 
helyszínkártyákat keverd össze és húzz ki közülük 8 kártyát anélkül, 
hogy megnéznéd azokat. Keverd össze ezt a 8 kártyát és rakd a 
táblára őket képpel lefelé a táblára, az aljára egy végső helyszínt 
rakva, ezzel elkészítve a térképpaklit. A végső helyszínt 
kiválaszthatjátok. Keverd össze az összes megmaradt 
helyszínkártyát a haladék helyszínekkel és képpel lefelé rakd a 
dobozba, ezzel megalkotva a használaton kívüli helyszínek pakliját.

5. A megszenteletlen előkészítése
Keverd össze a megszenteletlen kártyákat anélkül, hogy megnéznéd 
azokat, húzz egyet és rakd képpel lefelé a Hordába. A Horda egy 
képpel lefelé lévő kártyapakli, amit a játék utolsó körében adunk a 
játékhoz. Minél nagyobb a Horda, annál nehezebb az utolsó kör. 
Húzz és rakj 7 megszenteletlent képpel felfelé a tábortábla mellé. A 
maradék megszenteletlenre nem lesz szükség ebben a játékban.

Summon!

Immediately exhaust an adventurer 

card, then replace this card with the 

top card from the Unhallowed deck. 

Put this card in the Graveyard.

0

Summon!Immediately exhaust an adventurer 

card, then replace this card with the 

top card from the Unhallowed deck. 

Put this card in the Graveyard.

0



Snowy Pass
Place the lowest rolled die on this card.  
It cannot be used this round.

6-3

SEAL

BOLSTER

VANQUISH

Lich

143

No Ability cards can affect any 
creature cards behind the Lich in 
line.

51

Wolf

Unhallowed

Megszenteletlen
-pakli

A ‘sor’ (Összesen 6 kártya)

Első hely    Második hely
(Távolsági ütheti)

Horda
Rakd félre oldalra, 

vagy tedd a dobozba.

Forest Creature

Temető
A legyőzött lények 

kerülnek erre a 
dobóhalomra.

5.

4.

6.

Lénypakli

3.

6.
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6. Gyújtsd meg a tüzet!

Húzd fel a térképpakli legfelső helyszínkártyáját és 
rakd a tábortáblára, ez lesz az aktuális helyszín. A 
helyszín tűzifa-módosítóját az első körben ne vedd 
figyelembe. Állítsd be a kiindulási tűzifát 7-re a 

Human

Acolyte

71

Reveal: Draw a creature and add it to the Horde.       
First position: Reshuffle a Summon card 
back into the Creature deck if there is one in the 
Graveyard.

B.

A.

C.
D.

tábortáblán. A játékmenet változatosabbá tétele és a nehézség 
emelése érdekében dobhatsz a d8-al is, hogy véletlenszerűen állítsd 
be a kiindulási tűzifa-értéket.

Lénykártyák
A lénykártyák mutatják a lények képességeit és életerejét. Amikor a 
lényeket legyőzik, akkor a temetőbe kerülnek, amikor nem győzik le, 
akkor a Hordában kötnek ki.

A. Sérülés: Ez a szám mutatja, mennyi
képességkártyát kell kimeríteni a
kalandozócsapatnak akkor, ha a lényt nem
győzik le. Ez nem egy játékosra vonatkozik,
hanem az őrségben álló játékosoknak
összesen kell ennyi kártyát kimeríteniük.
B. Életerő: A szám, amit el kell érni vagy meg 
kell haladni a kockával a lény elpusztításához.
C. Erő-szöveg: Egyedi hatás, ami - valami - 
megtörténésekor indul el (például: felfedés 
(Reveal) és első hely (First Position)).
D. Lénytípus: (Ügyelj arra, hogy a megszen-
teletlenek a saját paklijukba kerüljenek).
A megszenteletlenek megszenteletlen típusú 
lényeknek számítanak.

Idézés és megszenteletlen kártyák
Az Idézés kártya azonnal kimerít 1 képességkártyát (az őrségben lévő 
valamelyik kalandozóét). Felfedésekor a temetőbe kerül és a 
megszenteletlen-pakli felső kártyája kerül a helyére. Az összes ide 
vonatkozó megszenteletlen kártyahatások megtörténnek és 
legyőzése után a megszenteletlen kártya a temetőbe kerül. Az Idézés 
kártya a felfedésekor MINDIG megtörténik (Lásd a “Kártya 
elsőbbség”-et a hátsó borítón).

Példa: A vándor elkölt egy kockát, hogy használja a Távoli lövés
képességet és az Idézés kártyát fedi fel. A játékosoknak továbbra is el 
kell dönteniük, melyik őrségben lévő fogja kimeríteni egy kártyáját, 
majd rak egy megszenteletlent az Idézés kártya helyére. A 
megszenteletlent ezután rögtön a temetőbe rakják, anélkül, hogy 
annak képessége megtörténne, mivel a Távoli lövés végez vele.



7Játékmenet
A játékmenet azzal folytatódik, hogy a játékosok dobnak a 
kockáikkal, majd eldöntik, melyik kalandozó menjen a táborba 
(táborakciókra használva fel a kockáit) a csapat többi tagja pedig 
őrségbe (lásd lejjebb). Az őrségben lévő játékosok feladata a csapatot 
fenyegető lények - más néven: a ‘sor’ - legyűrése. A táborban lévő 
kalandozó elosztja kockáit a táborakciók és/vagy a térképpakli 
tetején látható rúnák között és elvégzi ezeket az akciókat.

Táborfázis
A táborban lévő kalandozó nem vesz részt a harcban. Ehelyett ez a 
játékos lehelyezi a dobott kockáit a tábor bármelyik lehetséges 
helyére, a kalandozótáblájára vagy a helyszínkártyák hátoldalán lévő 
rúnákra, hogy segítse az őrségben lévő kalandozókat. A táborban 
lévő kalandozó ezen felül a táborba lépéskor az egyik kimerült 
kártyáját azonnal ingyen felfrissíti (visszafordítja).

Táborakciók:
Favágás [Chop Wood] (3 hely): A kalandozó 2-vel növeli a tűzifát a 
favágás helyszínre helyezett minden kocka után.

Felderítés [Scout Ahead] (3 hely): Húzd fel és nézd meg a felső 2 
lényt. Bármilyen általad választott sorrendbe visszarakhatod ezeket 
akár a lénypakli tetejére, akár az aljára. Minden további 
lehelyezéshez nagyobb kockaérték szükséges az előzőleg lerakott 
kockáénál.

Térkép ellenőrzése [Check Map] (1 hely): Húzd fel a térképpakli és a 
használaton kívüli helyszínpakli felső kártyáját, válaszd ki az egyiket 
és azt rakd a térképpakli tetejére. A megmaradt kártya a használaton 
kívüli helyszínpakli aljára kerül. A használatához 4 vagy nagyobb 
értékű kocka szükséges. A végső helyszínt nem cserélheted le.



8 Gyógyítás [Heal] (1 hely): Frissítsd fel egy saját, vagy 
bármelyik őrségben lévő kalandozó 1 kimerült 
képességkártyáját. A használatához pontosan 6-os 
értékű kocka szükséges.

Felszerelkezés [Equip] (1 hely): Cseréld ki a 
kalandozótábládon lévő egyik képességkártyádat a nem 

használt képességkártyáid között maradtra. Ha egy kimerült kártyát 
cserélsz ki, az új kártya szintén kimerült lesz. 

Különleges kalandozó táborakciók
Minden kalandozónak van saját különleges táborakciója. Ezek a 
kalandozótáblákon vannak feltüntetve. Egy kocka elköltésével ezeket 
a képességeket ugyanúgy tudod aktiválni, mint bármelyik másik 
táborakciót. Minden kalandozó táborakciót csak egyszer lehet 
aktiválni körönként.

Rúnák:
A rúnák aktiválásához a táborban lévő kalandozónak legalább duplát 
kell dobnia a kockáival, és ezeket az egyező kockákat az aktiválni 
kívánt rúnákra kell helyeznie. Legalább két rúnát ki kell választanod, 
és nem választhatod kétszer ugyanazt a rúnát. A tripla dobás lehetővé 
teszi, hogy mind a hármat aktiváld.

Lepecsételés [Seal] (1 hely): Távolíts el egy megszenteletlent a
temetőből és rakd a megszenteletlen-pakli aljára.

Leküzdés [Vanquish] (1 hely): Távolítsd el a játékból a Horda felső
lényét. (A Horda jelképezi a lényeket, akiket az őrség nem állított 
meg, és akik a játék utolsó körében hozzáadódnak a ‘sorban’ lévő 
többiekhez.

Erősítés [Bolster] (1 hely): Az őrségben lévő összes kalandozó
újradobhatja bármennyi kockáját.

A játék során minden kalandozónak kétszer a táborba KELL mennie. 
Vegyél el egy pihenésjelzőt mikor először mész a táborba és rakd azt 
a kalandozótábládra. Fordítsd át a másik oldalára, mikor másodszor 
mész a táborba. Az utolsó kör során minden kalandozónak az őrségbe 
kell mennie a végső csatába.

Mikor a tábori kalandozó összes kockái szét lettek osztva és az akciók 
is el lettek végezve, az őrségfázis következik.



9Őrségfázis
A ‘sor’ előkészítése
Nézzétek meg a jelenlegi helyszínkártyátokat, hogy lássátok, mennyi 
lénnyel fogtok szembenézni ebben a körben (lásd: Helyszínek, 10. 
oldal). A megnézésük nélkül húzzatok kártyákat a lénypakliból és 
képpel lefelé rakjátok le egy sorba azokat, kezdve a felső kártyával, 
ami a tábortáblához legközelebbre kerül. Fejezzétek be a húzást és a 
‘sorhoz’ adást, amikor a ‘sorban’ lévő kártyák száma megegyezik a 
jelenlegi helyszínkártyátokon jelzett lények számával (B). Ha 
bármikor húznotok kellene egy kártyát a lénypakliból, de nem 
tudtok, keverjétek meg a temetőben lévő kártyákat (beleértve az ott 
lévő megszenteletlen és Idézés kártyákat is) és készítsétek el az új 
lénypaklit.

Szörnyek felfedése
Ellenőrizzétek le a jelenlegi tűzifa-értéket, hogy lássátok, mennyi 
lény fedődik fel a tábortűz fényétől. A tábortáblához legközelebb lévő 
szörnyeket fedjétek fel és egyenként hajtsátok végre a képességeiket. 
Mikor egy lény felfedődött, felfedődve is marad még akkor is, ha a 
tűzifa-érték annyit csökken, ami már befolyásolja a felfedések szá-
mát. A játékosok ezután kockáikat és a kalandozók képességkártyáit 
használva a temetőbe küldik a lényeket. Mikor a ‘sorban’ lévő összes 
lényt legyőzték, a játékosok új helyszínt húznak és új kör kezdődik.

- Harci akciók -
Közvetlen támadások:
Az őrségben lévő kalandozók a kockáikat és képességeiket fogják arra 
használni, hogy a ‘sorban’ lévő lényeket legyőzzék és a temetőbe 
küldjék. A játékosok hozzárendelhetik kockáikat közvetlenül a 
felfedett lényekhez és kombinálhatják is azokat, hogy elérjék vagy 
meghaladják a lény életerejét. Miután egy lényhez rendelt összeg 
eléri vagy meghaladja annak életerejét, legyőzik, és a temetőbe kerül. 
Miután a kockákat hozzárendelték egy lény életerejének elvételéhez, 
elköltöttek lesznek és nem használhatók újra.

Képességkártyák:
Vagy, a játékosok elkölthetnek és felhelyezhetnek egy kimerítetlen 
képességkártyára is egy kockát, hogy aktiválják azt. Ezt körönként 
csak egyszer tehetik meg, kártyánként. A kalandozók legtöbb 
képességkártyája nem használható újra, miután egy kocka lett 
elköltve az aktiválásukra. A passzív képességek kivételek, mivel nem 
szükséges kocka az aktiválásukhoz. A passzív képességek mindaddig 
aktívak, amíg képpel felfelé maradnak.



A játékosok bármilyen, általuk helyesnek tartott sor-
rendben hozzárendelhetik és aktiválhatják a kockákat 
(nincsen fordulósorrend), amíg az összes lényt legyő-
zik, vagy amíg elfogynak a kalandozók hasznos akciói. 
Egy játékos nem vehet részt a harcban, ha az őrség-
fázis kezdetén az összes képességkártyája kimerült

 állásban van. Ha a kalandozók kifutnak az akciókból, és még mindig 
vannak lények a ‘sorban’, rakd ezeket a lénykártyákat a Horda tetejére 
és a lények sérülés-értéke alapján meríts ki kártyákat. Amikor 
kártyákat kell kimerítenetek, mindig az őrségben lévő kalandozók 
kártyáit kell kimerítenetek.
Helyszínek és
A kör befejezése
Miután a ‘sor’ kiürül, és ha az  
őrségben lévő kalandozók nem 
merültek ki mindannyian, akkor a 
kör sikeresen befejeződött. Egy 
játékban 8 véletlenszerű helyszín (kör) 
lesz és még 1, az utolsó kör helyszíne 
(a C-nél lévő szimbólummal jelölve). 
Mikor egy kör befejeződött, az új 
helyszínt húzzátok és fedjétek fel. A 
helyszínek határozzák meg, mennyi 
tűzifát kell eltávolítani vagy 

Az utolsó kör
Amikor a végső helyszín is felfedésre került, a kalandozók elérték az 
utolsó kört. A végső helyszín szabályai eltérnek a többi körétől. Először 
is, minden kalandozó őrségbe áll, de emlékezzetek arra, hogy bármikor 
kimeríthettek egy kártyát, hogy 2-vel megnöveljétek a tűzifát.

A lényeket húzzátok és helyezzétek fel a szokásos módon, majd a 
Hordát képpel lefelé helyezzétek a ‘sor’ végére. A Hordát ne 
keverjétek meg. A kör ezután a szokásos módon folyik tovább, a 
Hordában lévő lényeket a ‘sorhoz’ adva. Amint a kör elkezdődik, 
szükség esetén egy új Horda-halmot kezdhetsz. A végső helyszín 
megtisztítása nélkül is győzhettek, ha maradt 1 képességkártyátok a 
lények sebzése után.

hozzáadni a tábortűzhöz (A), és mutatja azt is, mennyi lény fog az 
őrség alatt a ‘sorba’ kerülni (B). A helyszíneknek ezen kívül egyedi 
hatásai is vannak, amik a kör alatt fognak megtörténni (D). Egy 
helyszín megtisztításához a ‘sor’ összes lényét vagy le kell győzni 
vagy a Hordához adni.

10



11A játék vége
A játékosok megnyerik a játékot, ha sikerül átjutniuk mind a 9 
helyszínen. Ha a csapat tűzifája bármikor 0-ra csökken, a 
játékosoknak azonnal ki kell meríteniük egy képességkártyájukat, 
hogy a tűzifa értékét 2-vel megnöveljék. Ha az őrségben lévő összes 
kalandozó kimerült lesz egy kör végére, a csapat elbukik és a játékot 
elvesztik. Továbbá akkor is veszítenek, ha egy Idézés kártya 
felfedésekor a megszenteletlen-pakli üres.

Példa az első körre:
Kövessük végig a játék egy példakörét egy szörnymester (beast master), 
varázsló (wizard), vándor (ranger) és zsivány (rogue) szereplésével. A 
megszenteletlen ki lett húzva és képpel lefelé a Hordába helyezve. Az 
első helyszínt felfedték: Havas átjáró (Snowy Pass). Minden kalandozó 
véletlenszerűen kimerítette egyik kártyáját. Úgy döntöttek, egy d8 
dobással állítják be a kiindulási tűzifát és 4-et dobnak. Beállítják a 
tűzifát 4-re, vagyis csak 1 lényt fednek fel a ‘sorból’ egyszerre (nem túl 
jó). Aztán a játékosok dobnak a kockáikkal. Az eredményeik: vándor 6, 
3, 1; szörnymester 8, 6, 3; varázsló 4, 4, 1; zsivány 4, 3, 1. A havas átjáró 
miatt a játékosoknak a legalacsonyabb értékű kockájukat (1 darabot) a 
helyszínkártyára kell rakniuk, és ebben a körben nem tudják használni 
azt. A zsivány beadja az 1-es értékű kockáját, mivel az az egyik 
legkisebb értékű dobás. 

A játékosok úgy gondolják, hogy a varázslónak kéne a táborba menni. A 
varázsló a táborba megy és felfrissíti kimerült képességkártyáját és 
elvesz egy pihenésjelzőt hogy lássák, a két kötelező pihenője közül 
egyen már túl van. A varázsló duplát dobott, így két rúnaképességet 
aktiválhatna, de úgy dönt, fontosabb a tűzifa szintjét megemelni, ezért 
mind a három kockáját rárakja a favágás akcióra. Ezzel a tűzifa 10-re 
emelkedik, ami lehetővé teszi a játékosoknak, hogy a harc során 
folyamatosan a ‘sor’ első 2 kártyáját fedjék fel.

Majd az őrségben lévő játékosok megnézik a havas átjáró helyszínt, de 
figyelmen kívül hagyják az első kör miatt a -3-as tűzifa-módosítót. 
Felhúznak a megnézésük nélkül 6 lényt a lénypakli tetejéről, az első 
kártyát képpel lefelé a tábortábla közelébe teszik le, a többit ettől 
távolodva, amivel kialakítják a ‘sort’.



Az őrségben lévő kalandozók most felfedik a ‘sorban’ 
lévő első 2 lénykártyát, kezdve a tábortáblához 
legközelebb lévővel. Az első kártya egy 4 életerőpontos  
Sas (Eagle), aminek felfedéskor nincs különleges
képessége. A következő felfedett kártya egy 11 
életerőpontos Gonosz bestia (Fell Beast), aminek egy 

első hely (First Position) ereje van, amellyel egy újabb kártyát húzna 
fel az előtte lévő lénypakliból, ha valaha is az első helyre kerülne.

Rövid mérlegelés után a zsivány úgy dönt, hogy ő kezd és a 3-as 
kockáját a Hátbaszúrás (Backstab) képessége használatára költi. 
Felfedi a ‘sorban’ lévő utolsó 2 lényt. Ezek az 1 életerőpontos Vámpír 
(Vampire) és a 7 életerőpontos Oltárszolga (Acolyte). A zsivány 
összesített kockadobása 8 volt ebben a körben, így valamelyiket a 
temetőbe küldheti. A vámpírt választja, hogy az menjen a temetőbe, 
így a felfedéskori képessége nem aktiválódik és nem lopja el a 
szörnymester 8-as dobását. A ‘sorban’ egy oltárszolga is felfedődött, 
aminek felfedéskori képessége egy kártyát húzat a lénypakliból, ami 
a Hordába kerül. Az utolsó kör egyre keményebb!

A vándor és a szörnymester is távolsági, így elköltik a 3-as és 8-as 
kockájukat, hogy közvetlen támadással elpusztítsák a második 
helyen lévő gonosz bestiát. Emiatt a következő helyen lévő lény a 
második helyre kerül és felfedődik. Egy 7 életerős Erdei óriás (Forest 
Giant) az. Az óriásnak van egy folyamatos képessége, ami felfedi a 
‘sorban’ utána lévő kártyát, és annak módosítatlan alap életereje 
hozzáadódik az óriáséhoz. A következő lény a ‘sorban’ a 8 életerős 
Zombi horda (Zombie Horde). A zombi hordának szintén van egy 
folyamatos képessége, amivel hozzáadja a temetőben lévő legfelső 
lény alap életerejét a sajátjához. Így az óriásnak most 15 életereje

Forest Creature

41

Eagle

Fire Demon

Fell Beast

112

First position: Draw a creature 
and place it in front of Fell Beast 
(activate only once).

Forest Creature

41

Eagle

Fire Demon

Fell Beast

112

First position: Draw a creature 
and place it in front of Fell Beast 
(activate only once).

Human

Acolyte

71

Reveal: Draw a creature and add it to the Horde.       
First position: Reshuffle a Summon card 
back into the Creature deck if there is one in the 
Graveyard.

12
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lesz (a saját 7-e, plusz a zombi horda alap életereje), 
míg a zombi hordának 19 életereje (a saját 8-a, plusz a 
gonosz bestia 11-e, mivel jelenleg az a kártya van a 
temetőben legfelül)!

A vándor felhasználja a Mesterlövész (Sharpshooter) passzív képessé-
gét, hogy újradobja 3-as kockáját, amivel 7-et dob. A szörnymester 
kimeríti a Vadállat szelídítés (Tame Beast) képességét, hogy kocka 
használata nélkül megszelídítse és begyűjtse a sast. A szörnymester 
3-as kockáját Csapdaállításra (Set Snares) költi, hogy visszategye a 
zombi hordát a lénypakli tetejére (tehát az lesz az első lény a követke-
ző körben). Így a 14 életerős óriás (7, plusz az oltárszolga 7-e), és egy 7 
életerős oltárszolga marad csak. A vándor a 7-es kockáját felhasznál-
va közvetlenül megtámadja az oltárszolgát és a temetőbe küldi. A 
megmaradt óriás életereje 7-re csökken, mert nem maradt mögötte 
egy lény sem. A zsiványnak, vándornak és a szörnymesternek maradt 
egy 4-es, és két 6-os kockája, valamint a 4-es sas. A szörnymester 
tartalékolja a sast egy későbbi körre, míg a zsivány és a vándor 
közösen elkölti 4-es és 6-os kockáit, a temetőbe küldve az óriást. A 
‘sorban’ lévő lények el lettek pusztítva. A következő helyszín 
felfedésével egy új kör kezdődik.

Forest Creature

41

Eagle

Giant

Forest Giant

72

Ongoing: Giant’s Health is always 
added to the creature’s base health 
behind it.  Reveal the next creature in 
line if necessary.

Undead

Zombie Horde

81

Ongoing: Zombie Horde’s Health 
is added to the creature’s base health 
on top of the Graveyard.

Human

Acolyte

71

Reveal: Draw a creature and add it to the Horde.       
First position: Reshuffle a Summon card 
back into the Creature deck if there is one in the 
Graveyard.

Set Trap: At the start of the Watch Phase, assign this die as direct damage to the 
creature in fi rst position. Prevent all fi rst position powers from activating until an 
Adventurer on Watch takes an action.

Tamed 
Creature 
Limit: 2

Forest Creature

41

Eagle
Set Snares
Put a revealed 
creature back on the 
top of the creature 
deck.

Tracking
Passive: Once per 
round, you may tame a 
forest creature in fi rst 
position.

Tame Beast
Tame a revealed           
forest creature. You 
may use this creature 
as an attack die. 

A szörnymesternek 2 kimerült kártyája lett, így a következő körben érdemes 
lenne a táborban pihentetni, hogy az egyik képességkártyája felfrissüljön.
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Harcos

Varázsló

Pap

Erős közelharci harcos, magas közvetlen 
sebzési potenciállal, a harcos arra 
szakosodott, hogy legyőzze a magas 
életerejű ellenségeket és erősítse 
szövetségesei támadását. Mivel távolra 
gyenge, a harcosnak a többiekre kell 
támaszkodnia a ‘sorban’ távolabb álló 
lények legyőzésénél. A harcos az egyetlen 
kalandozó, aki meg tudja tartani egy 
közvetlen sebzésre költött kockája 
értéktöbbletét.

A varázsló komoly mágikus képességei 
ellensúlyozzák gyenge közvetlen sebzését. 
A varázsló az egyik legjobb távolsági 
kalandozó, mivel több képességével is 
támadhat egy, a ‘sorban’ bárhol feltűnő 
lényt. A varázsló képessége a lények 
alakítására jól kombinálható a 
meghatározott lénytípusok kezelésére 
szakosodott szövetségesekkel.

A pap a fény őrzője, aki az élőholtak és 
megszenteletlenek ellen a legerősebb. A 
pap belső fényével ezen kívül felfedhetitek 
és manipulálhatjátok a ‘sort’ is, ha kevés a 
tűzifátok. Míg a pap közvetlen 
sebzésekben gyenge lehet, a táborban az 
extra gyógyítás akciója azt jelenti, hogy ez 
a kalandozó vissza tud hozni egy csapatot a 
kimerültség küszöbéről.

Kalandozók



15Áttekintés
Szörnymester

Vándor

Zsivány

A szörnymesternek nagy közvetlen sebzési 
potenciálja van, és az erdei lények 
megszelídítésére szakosodott. Kiveszi 
azokat a ‘sorból’ és eltárolja őket, mintha 
további támadáskockák lennének 
(életerejük megegyezik azzal, amit a 
kockával dobnának). A szörnymester annál 
félelmetesebb, minél több erdei 
teremtménye van (maximum 2), de ha 
nincsenek neki, akkor a nagy értékű 
dobásokra kell támaszkodnia.

Erős távolsági közvetlen sebzésére és 
hasznos képességeire is számíthatnak a 
többiek, ezért a tünde vándor bármelyik 
csapat büszke tagja lehet. A vándor egy 
félelmetes harcos, mikor a játékosok az 
íjász képességeire összpontosítanak, de a 
tünde mágiájával és a táborban 
használható felderítés akciójával támogató 
szerepkörben is megállja a helyét.

A zsivány talán gyenge, amikor közvetlen 
közelharci támadásokról van szó, de 
sokoldalúságával ezt kiegyenlíti. A zsivány 
a helyzettől függően átválthat a közvetlen 
sebzésről lények felfedésére vagy más 
szövetségesek erősítésére. A zsivány 
mindig felkészült és a tábori pihenése 
közben segít a játékosoknak megszerezni 
szükséges képességeiket.
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Amikor felfedődött az összes lény, amit a tábortűz felfedhetett, akkor a 
játékosok közvetlenül megtámadhatják azokat vagy képességeket 
használhatnak.
Mi történik, amikor egy ‘első helyes’ erő lecsökkenti a felfedett lények 
számát? Ahogy fentebb említettük, egyesével feded fel, majd hajtod végre a 
lények erejét. Ha a kört 7 tűzifával és 2 felfedődő lénnyel kezdted, majd egy 
Wyvernt fedtél fel, ami lecsökkentette a tűzifát ez alá a küszöb alá, nem 
fedsz fel további lényeket.
Mi történik, mikor a lénypakli üres? Ha a lénypakli üres mikor egy kártyát 
kéne húznod vagy osztanod belőle, keverd meg a temetőt a benne lévő 
megszenteletlen és Idézés kártyákkal együtt, és alkoss belőlük egy új 
lénypaklit.
Mi történik, mikor az összes képességkártyám kimerült? Valószínűleg 
pihenned kéne a táborban, mivel nem harcolhatsz az őrségben kimerült 
kártyákkal. Ez azt jelenti, hogy abban a körben nem vennél részt, hacsak a 
táborban lévő csapattársad nem gyógyít rajtad. Ha egy harc közepén 
merülnek ki a kártyáid, a megmaradt kockáiddal közvetlenül továbbra is 
támadhatod a lényeket. Ha kimaradsz egy körből, később még részt vehetsz 
benne, ha van még legalább egy aktív képességkártyád.
Hányszor használhatok egy képességkártyát? A passzív képességek 
használatához nem kell kocka, és folyamatosan használható, vagy jelezve 
van rajta, hogy körönként/helyszínenként hányszor tudod használni. A többi 
képességet egy kocka hozzárendelésével vagy a kimerítésükkel tudod 
használni. Ez azt jelenti, hogy egy képességet helyszínenként maximum 
kétszer tudsz használni. Egyszer egy kockával, és még egyszer, ha 
kimeríted.
Kimeríthetek egy kalandozóképességet anélkül, hogy először egy kockát 
rendelnék hozzá? Igen, sőt ez egy jó ötlet is lehet arra, hogy tartalékold egy 
nagy értékű kockádat a közvetlen támadásra, ahelyett, hogy elköltenéd egy 
képesség aktiválására.
Ki kezdi a harcot? Nincsen fordulósorrend. A játékosok maguk döntik el, 
hogy milyen sorrendben fogják felhasználni kockáikat támadásra vagy 
aktiválni képességeiket.
A képességeim gyógyulnak a helyszínek között? Nem. A táborban kell 
pihenned ahhoz, hogy egy kimerült képességet visszaszerezd, vagy 
valakinek a táborban egy 6-ost kell dobnia, amit a gyógyításra téve egy 
kimerült képességed visszaszerzed.
Egy táborakciót egynél többször is elvégezhetek? Csak akkor, ha az 
akciónak több kockahelye is van.

GYIK
Megtámadhatom közvetlenül a ‘sorban’ lévő szörnyeket, 
mielőtt a tábortűz felfedné azokat? Nem, először a lények 
felfedésekor megtörténnek a lénykártyákon lévő szövegek. 



17Mikor alkalmazható a zsivány Maradj halott (Stay Dead) 
képessége? Amikor a zsivány egy kockát rendel egy lényhez, 
vagy egy képességet használ azért, hogy legyőzzön egy lényt.
Mi történik, ha Füstbombát (Smoke Bomb) használsz Tűzkígyón 
(Fire Serpent) vagy Árnyékon (Shade) és figyelmen kívül hagyod 
a szövegüket? Az erejük nélkül nem lesz életerejük sem a lény, 
ezért vereséget szenvednek.

A megszelídített lények a temetőbe kerülnek, miután támadok velük, vagy 
megtartom őket? Az életerejüket úgy használod, mintha egy kockával 
közvetlen támadást végeznél. Ezután a lény a temetőbe kerül.
A megszelídített lények a ‘sorban’ bárhol támadhatnak? Nem, a 
megszelídített lények pontosan úgy viselkednek, mint a közvetlen 
támadások és csak olyan távolságba lehet velük támadni, amennyire a 
kalandozó is képes.
A szörnymester meg tudja tartani a megszelídített, de a helyszínen fel nem 
használt erdei lényeket? Igen, a szörnymester legfeljebb két erdei 
teremtményt bármennyi körön keresztül meg tud tartani.
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Képességkártyák: Ezek a képességkártyák kerülnek a 
kalandozótábládra. Az életerődet is jelképezik.

Alap életerő: A lénykártyára nyomtatott életerő, így ha van egy 7 alap 
életerőpontos erdei óriásod (Forest Giant), amit egy 8 alap 
életerőpontos erdei óriás követ, amit egy 10 alap életerőpontos 
gonosz bestia (Fell Beast) követ - akkor az óriások életerőpontja 15 és 
18 lesz.

Tábortűz: Ez utal a tábortábla közepén lévő tárcsára, ami a táborban 
lévő tűzifa mennyiségének nyomkövetésére szolgál. A tábortűz/tűzifa 
szintje szabja meg, mennyi lény kerül felfedésre egy adott időben. 
Például, mikor a tábortűz értéke 7, a ‘sorban’ lévő első 2 lény kerül 
felfedésre (amelyet a       -ben lévő 2-es jelez). Emlékezz, hogy az 
ezeken a helyeken lévő lények folyamatosan felfedésre kerülnek, 
ahogy a lények vereséget szenvednek.

Legyőzés: Egy lénykártya temetőbe helyezésére utal.

Vereséget szenvedett / Legyőzött: Ezt a kifejezést gyakran használják 
a lénykártyákon, és akkor hajtódnak végre, mikor a lényt legyőzik és a 
temetőbe kerül.

Közvetlen támadás: Azt hívják közvetlen támadásnak, amikor a 
kidobott értékükért költöd el a támadókockáidat, hogy megsebezz és 
legyőzz lényeket.

Kimerít: Ez arra utal, amikor átfordítasz egy képességkártyát, hogy 
jelezd, hogy sérülést kaptál, és/vagy felhasználtad azt a képességet.

Első hely: Sok lénynek van “első hely” ereje, ami akkor aktiválódik, ha 
a lény a ‘sor’ első helyére kerül.

Temető: A lények dobópaklijára utal. Amikor a lények vereséget 
szenvednek, ide kerülnek.

Horda: A Horda egy másik lénykártya-halom, ami az utolsó körben 
kerül játékba.

A ‘sor’: A lények ‘sorára’ utal, amiket minden körben le kell győzni.

Folyamatos: A folyamatos hatással rendelkező lények aktiválódnak és 
továbbra is változnak a játék állapota alapján.

Szójegyzék



19Őrségben: Azokra a kalandozókra utal, akik jelenleg 
részt vesznek a harcban.

Passzív: A passzív kalandozóképességek aktiválásához nem 
szükséges kocka, és addig aktív és elérhető marad, amíg képpel 
felfelé van.
Távolság(i): Azt jelzi, hogy egy kalandozó milyen messzire tud célozni 
a ‘sorban’. Minden kalandozó meg tudja támadni az első helyen lévő 
lényt. A távolsági kalandozók az első vagy második helyen lévő 
lényeket tudják megtámadni. Amikor egy kártya azt mondja, hogy 
minden kalandozó távolsága 1-el nő, az azt jelenti, hogy minden 
kalandozó egy további kártyát tud támadni a ‘sorban’. Tehát a 
közelharcos kalandozók az első és második helyen lévőket, míg a 
távolsági kalandozók az első, második és harmadik helyen lévőket 
tudják támadni.
Egy kocka visszaszerzése: Képességkártyák, amik azt mondják, hogy 
a kocka a visszaszerzése után visszakerül (az értékükön) arra 
kalandozóra, ahonnan ellopták. A kocka visszaszerzés után a szokott 
módon felhasználható.
Felfrissül: Egy képességkártya átfordítása a nem kimerült oldalára, 
amit így újra használni tudsz. Néha gyógyításként is hivatkoznak 
erre.
Pihenő: Az ebben a körben a táborba menő kalandozóra utal. Ne 
feledd, hogy minden kalandozónak kétszer pihennie kell. Használd a 
pihenésjelzőt a pihenés nyomonkövetésére.
Felfed: A lénykártyák megfordítására utal. Sok lények vannak 
felfedéskori képességei, amik az átfordításukkor történnek meg.
Lop: Több lénynek van olyan ereje, amivel egy kockát lop el. Amikor 
egy kockát ellopnak, azt a lényre kell rakni addig, amíg le nem győzik. 
Miután a lényt legyőzték, a kocka visszakerül a megfelelő 
kalandozóhoz, ám elköltöttnek számít.
Megszelídít: Egy lény megszelídítése a lény eltávolítását jelenti a 
‘sorból’. Ekkor a játékteredre kerül, és később egy támadókockaként 
fel tudod használni. Ezeket a lényeket meg lehet tartani két kör 
között is, hacsak másképp nincs jelezve.



Kör áttekintése
1. Fedd fel a következő helyszínt
A tűzifát igazítsd a helyszínkártyán feltüntetett értékkel.

2. Dobj a kockákkal és válaszd ki azt, aki a táborban fog pihenni.

3. Táborfázis (A pihenő játékos felfrissíti egyik kártyáját és 
táborakciókat végez):

a. Favágás
b. Felderítés
c. Térkép ellenőrzése (ha a dobás: 4+)
d. Gyógyítás (pontosan 6-os dobásnál)
e. Felszerelkezés
f. Rúnák használata (dupla/tripla dobással)
g. Kalandozó tábori képessége

4.Őrségfázis
a. Fedj fel a tábortűz szintjének megfelelő számú 

szörnyet.
b. Költsd el a kockákat támadásokra vagy képességek 

aktiválására.
c. Meríts ki egy kártyát, hogy 2-vel megnöveld a tűzifát.

5. Kör vége

1. Idézés kártya: Ez a kártya mindig aktiválódik!
2. Képességkártyák: A képességkártyák elpusztíthatják a 
lényeket, mielőtt azok felfedéskori képessége aktiválódna.
3. Lénykártyák: A felfedéskori és egyéb lényképességek élvezik 
a legalacsonyabb prioritást.

A vereséget nem szenvedett lényeket egyenként add a Hordához, 
beindítva bármilyen vonatkozó erőt. Az őrségben lévő kalandorok 
kimerítenek az életben maradt lények sérülés-értékének megfelelő 
számú kártyát – közösen.

Kártya elsőbbség!
Ha úgy tűnik, hogy a kártyák egyszerre aktiválódnak, vagy 
egymással ütköznek, akkor a kártya akcióit a következő 
sorrendben oldd meg:
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