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EZEN FÜZET HASZNÁLATA 
Ez a szabályfüzet arra szolgál, hogy egy bővebb leírást adjon az összes 
szabályról. Javasoljuk, hogy legelőször a „játékszabályok” füzetet olvasd 
figyelmesen végig! Azután, ha a játék közben kérdések merülnének fel 
egyes szabályokkal kapcsolatban, előveheted ezt a füzetet is. A 
szabálymagyarázat füzetet az alábbi 5 fejezetre osztottuk: 
 

 1.) játék előkészítése (2. oldal) 
 

 2.) kifejezések gyűjteménye (3-18. oldal) 
 

 3.) minikiegészítők előkészítése (18. oldal) - extra tartalom 
 

 4.) angol és magyar tárgymutató (19-20. oldal) 
 

 5.) gyorsmutató (21. oldal) 

 
 

ALAPSZABÁLYOK 
 

Az alábbiak olyan alapkoncepciók, amelyekre az összes többi 
játékszabály épül, és amiket minden esetben be kell tartani. 
 

� A „szabálymagyarázatban” a szabályok végleges formája 
szerepel. Ha valamiben ellentmondana a „játékszabályok” 
füzetben leírtakkal, az itt leírtak élveznek elsőbbséget. 

 

� Ha egy kártyán szereplő szöveg és az itt leírtak ellentmondanak 
egymással, az ezen füzet kifejezésénél szereplő szöveg élvez 
elsőbbséget. Ha mind a kártyán leírtak és az itt leírtak is 
egyszerre betarthatók, akkor tegyetek így. 

 

� Ha egy kártya szövegében a „nem tud” (cannot) kifejezés 
szerepel, az abszolút nemnek értendő, és nem írható felül más 
képességekkel. Ha ebben a szabályfüzetben találkozol a „nem 
tud” kifejezéssel, arra is ugyanez vonatkozik. 

 

� A „lehet” (may) nem kötelező. Minden ilyen képesség 
használata szabadon választható. 

 

� Egyik játékos sem léphet kölcsönhatásba egy másik játékos 
küldetésével, képességkártyájával, felszereléskártyájával, hős-
kártyájával, jelzőjével és zsákmányával, kivéve, ha a képességei 
ezt lehetővé teszik valamilyen módon. 

1.) JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
A játék elkezdése előtt az alábbi utasításokat hajtsd végre: 
 

1. A játéktábla előkészítése: Tedd a játéktáblát az asztal közepére! A 
játékosok üljenek az asztal köré tetszőleges sorrendbe! Tegyél egy-egy 
kalandjelzőt a játéktábla külön megjelölt kalandmezőire! 

 

2. Jelzőkészlet előkészítése: Tedd a jelzőket típusonként szétválogatva, 
egy-egy közös készletet képezve belőlük! 

 

3. Forgatókönyv kiválasztása: Válasszatok ki egy forgatókönyvet! Ha 
nem tudtok megegyezni, hogy melyik forgatókönyvet játsszátok, 
válasszatok egyet véletlenszerűen! Keverd össze a forgatókönyvhöz 
tartozó történetkártyákat (azokat a lapokat, amiken az aktuális 
főgonosz képe szerepel) a többit pedig tedd vissza a játék dobozába! 
Olvassátok el a forgatókönyv-kártya mindkét oldalát figyelmesen!  

 

4. Kalandkártyák előkészítése: Válogasd ki az összes olyan 
kalandkártyát, amiknek jobb alsó sarkában NEM a választott 
forgatókönyv főgonoszának képe látható, és tedd vissza őket a játék 
dobozába! A játékban maradt kalandkártyákat keverd meg külön, 
majd rendezd a hátlapjuk alapján 3 külön, képpel lefelé néző pakliba! 
Mindhárom kalandkártya-pakliban 30-30 lapnak kell lennie. 

 

5. Hősök kiválasztása: Véletlenszerűen válasszatok ki magatok közül 
egy kezdőjátékost, majd játékos sorrendben mindenki válasszon 
magának egy hőst! Minden hőskártya kétoldalas. Azzal az oldalával 
kell a játékot elkezdeni, amelyen a játék előkészítés (Setup) utasítás 
található. Minden játékos vegyen el a közös készletből annyi aranyat, 
amennyi a hőskártyán szerepel, és vegye el a szintén itt szereplő 
hőséhez tartozó harcjelzőit is! 

 

6. Kezdeti képességek: Keverd meg a képességkártyákat képpel lefelé! 
Ezután játékos sorrendben mindenki húzzon véletlenszerűen a 
pakliból annyi képességkártyát magának, amennyi a hőskártyáján 
szereplő maximális kézben tartható lapjainak száma! 

 

7. Hősök elhelyezése: Játékos sorrendben mindenki tegye a hősét a 
játéktábla egy általa kiválasztott szentély, erődítmény, vagy város 
mezőjére (amilyen szimbólum a hőskártyáján szerepel). 

 

8. Hős specialitása: Játékos sorrendben minden játékos hajtsa végre a 
hőskártyáján szereplő játék előkészítés (Setup) utasítását! Laurel of 
Bloodwood nem használhatja az „útkeresés” speciális képességét még 
ekkor, hogy újradobhassa a terepkockáit. Ezután minden játékos 
fordítsa át a hőskártyáját a másik oldalára!  

 

9. Piacok előkészítése: Keverd össze képpel lefelé a felszereléskár-
tyákat, és csapj fel 3-3 lapot a tábla oldalán található 4 piachoz! 

 

10. Időjelző elhelyezése: Tedd az időjelzőt a tábla szélén haladó idősáv 
első mezőjére, az I-es oldalával felfele! 

 

Most már minden készen áll a játékra! 

 

 
GYAKRAN ELFELEDETT SZABÁLYOK 

 

A játékosoknak gyakran elkerüli a figyelmét néhány fontos szabály. 
Kérjük olvassátok el figyelmesen a következő bejegyzéseket! 
 

� összetevők limitje (7. oldal) 
 

� körönként egyszer (12. oldal) 
 

� egyidejű képességek (14. oldal) 
 

� sportszerűség (15. oldal) 
 

� az „X” betű (17. oldal) 
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2.) KIFEJEZÉSEK GYŰJTEMÉNYE 
Ez a fejezet részletes információt ad a játékban használt kifejezésekről. 
 

KÉPESSÉGEK (ABILITIES) 
Minden kártyán különböző képességek szerepelhetnek. Minden egyes 
különálló bekezdés különböző képességeket takar. 
 

� A hősöd csak a saját kártyáinak képességeit használhatja. Ez magában 
foglalja a hőskártyán szereplő képességeket, illetve a vásárolt, tanult, 
vagy egyéb módon szerzett kártyákon szereplő képességeket is. Nem 
tartalmazza viszont azon kártyákon szereplő képességeket, amelyeket 
már eldobott, vagy amelyek egy másik játékos hőséhez kerültek. 

 

� Az adott képességek hatásait mindig abban a sorrendben hajtsd végre, 
ahogy azok a kártyán szerepelnek! Ha két vagy több hatás is szerepel 
egyetlen mondatban, minden esetben a legelől szereplő hajtsd végre 
az összes utána következő előtt, és így haladj szépen sorban! 

 

Kapcsolódó kifejezések: semmissé tevés (Cancel), egyidejű képességek 
(Simultaneous Abilities), képességkártyák (Skill Cards), képesség 
aktiválása (Surge Abilities), zsákmány (Trophy). 
 

AKCIÓK (ACTIONS) $ 

A hősöd 3 akciót hajthat végre, amikor az aktuális fordulóban sorra kerül. 
1-1 akcióba kerül a mozgás, az üzletelés (csak városban), a pihenés és a 
gyakorlás, és 2 akcióba a kalandozás. Az egyes kártyákon szerepelhetnek 
még ettől eltérő típusú akciók is, ahol az is olvasható, hogy annak 
végrehajtására hány akciót kell elköltened. 
 

� Ha egy kártyán szerepel a $ akciójel, vagy az „akció” (action) szó, és 
az nem egy „harci akció” (combat action) kifejezésben fordul elő, 
akkor az minden esetben a hősöd által végrehajtható akcióra utal. 

 

� A hősöd az engedélyezett akcióit tetszőleges sorrendben és 
tetszőleges számban hajthatja végre. Például: mozoghat egymás után 

háromszor, vagy mozog - pihen - majd megint mozog, stb. 
 

� Ne feledd, hogy a hősödnek 2 teljes akcióját kell elköltenie egy 
kalandozásra! 

 

� Az olyan képességek esetén, amelyek akciónak számítanak, minden 
esetben szerepel a kártyán a $ szimbólum. 

 

� A hősöd eltölthet egy akciót úgy is, hogy semmit nem csinál. 
 

Kapcsolódó kifejezések: kalandozás (Adventure), harci akciók (Combat 
Actions), késleltetett (Delayed), felfedezés (Exploring), mozgás (Move), 
pihenés (Rest), üzletelés (Shop), gyakorlás (Train). 
 

AKTÍV JÁTÉKOS (ACTIVE PLAYER)  
Aktív játékos az a játékos akinek az aktuális játékfordulón belül a 
játékköre van éppen. Más néven: az éppen soron lévő játékos. 
 

Kapcsolódó kifejezések: körsorrend (Turn Order), játékkör (Turn). 
 

FELVONÁSOK (ACTS) 
A játékot két felvonásra osztottuk fel: 1. és 2. Az aktuális felvonást az 
időjelzőn éppen látható szám mutatja. 
 

� Amint az időjelző végighalad az idősávon, végre kell hajtanod a 
forgatókönyv-kártya aktuális felvonás végére vonatkozó utasításait! 

 

� Az 1. felvonás végén az időjelzőt át kell fordítanod a „2” jelű oldalára, 
és vissza kell tenned az idősáv kezdőmezőjére! 

 

� Egyik forgatókönyvben sincs 3. felvonás! Ha az időjelző másodszorra 
is végighalad az idősávon, olvassátok el a forgatókönyv-kártya 2. 
felvonás végére vonatkozó utasításait! (Általában a hősök veszítenek, 
ha még nem teljesítették sikeresen a forgatókönyv céljait.) 

 

Kapcsolódó kifejezés: időjelző és idősáv (Time Token and Time Track). 

KALANDOZÁS (ADVENTURE) 
A hősöd elköltheti 2 akcióját egy színével felfelé néző kalandjelzőt 
tartalmazó mezőn arra, hogy kalandozzon. Ekkor fordítsd át a másik 
(szürke) oldalára a kalandjelzőt, majd húzd fel a megfelelő színű kaland-
pakli legfelső lapját! 
 

� Ha már csak egyetlen akciód maradt, a hősöd nem kalandozhat. 
 

� A hősöd nem hajthat végre kalandozás akciót olyan mezőn, ahol 
nincs kalandjelző, vagy ahol a kalandjelző már a szürke oldalával van 
felfele. 

 

Kapcsolódó kifejezések: akciók (Actions) $, kalandkártyák (Adventure 
Cards), kalandjelzők (Adventure Gems), harc-pakli (Combat Deck) Ë, 
felfedezés-pakli (Exploration Deck) Ô, találkozás-pakli (Social Deck) Ä. 
 

KALANDKÁRTYÁK (ADVENTURE CARDS) 
Három különböző kalandkártya-pakli van a játékban: a narancssárga 
hátoldalú harc (combat) Ë, a zöld hátoldalú felfedezés (exploration) Ô, 
és a lila hátoldalú találkozás (social) Ä pakli. Három típusú kártya lehet 
ezekben a paklikban (1-1 típus 1-1 pakliban fordul elő leggyakrabban, de 
a többiben is megtalálható pár darab belőlük): eseménykártya (event 
card), küldetéskártya (quest card) és ellenségkártya (enemy card). 
 

� Ha egy kalandkártya-pakliban már nincs több lap, nem szabad a 
dobott lapokat újrakeverve egy új kalandkártya-paklit létrehoznod! 
Ez esetben is elköltheti a hősöd a 2 akcióját egy ilyen típusú 
kalandhelyen kalandozásra, de nem húzhat kalandkártyát, és semmi 
nem fog vele történni azon kívül, hogy át kell fordítania az adott 
kalandjelzőt. 

 

� A kalandkártyákon szereplő dőlt betűs szöveg csak színesítő szöveg, 
vagy jellemző. Ezeknek semmilyen hatása nincs a játékra nézve. 

 

Kapcsolódó kifejezések: kalandozás (Adventure), kalandjelző (Adven-
ture Gems), ellenség (Enemy), esemény (Event), színesítő szöveg (Flavor 
Text), küldetés (Quest). 
 

KALANDJELZŐK (ADVENTURE GEMS) 
A kalandjelzőket még a játék előkészítése során, a színes oldalával felfelé  
kell elhelyezned a játéktábla minden egyes azonos színű kalandhelyén. 
 

� A hősöd végrehajthat egy „kalandozás” akciót, ha a játéktábla olyan 
mezőjén tartózkodik, ahol még van egy színes oldalával felfelé néző 
kalandjelző. Ekkor fordítsd át a kalandjelzőt a másik oldalára, majd 
húzd fel a színének megfelelő kalandkártya-pakli legfelső lapját! 

 

� Amikor az időjelző az idősávon eléri a kalandjelzők frissítése mezőt 
(a kalandsáv 6. és 12. mezője), akkor minden átfordított kalandjelzőt 
vissza kell fordítanod a színes oldalára, azon jelzők kivételével, ahol 
éppen egy vagy több hős figurája áll. 

 

Kapcsolódó kifejezések: kalandozás (Adventure), hatszög mező (Hex), 
időjelző és  idősáv (Time Token and Time Track). 
 

GYORSASÁG SZIMBÓLUM (AGILITY SYMBOL) Â 

Egy harci forduló egyik akciója során elköltheted az egyik ilyen 
szimbólummal ellátott harcjelződet, hogy átforgasd az egyik még el nem 
költött harcjelződet a másik oldalára, vagy újradobasd ellenfeled egyik 
még el nem költött harcjelzőjét. 
 

� Ráteheted egy gyorsaság szimbólumodat is a duplázó ô szimbólum 
tetejére is, ám ekkor is csak egyetlen harcjelzőt forgathatsz át, így a 
duplázó szimbólumnak ebben az esetben nincs semmilyen további 
hatása (dobd el mind a két szimbólumodat az átfordítás akciód után). 

 

Kapcsolódó kifejezések: harci akciók (Combat Actions), harcjelzők 
(Combat Tokens), duplázó szimbólum (Double Symbol) ô, átfordítás 
(Flip), újradobás (Recast). 
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FELSZERELÉSKÁRTYÁK (ASSET CARDS) 
A játék előkészítése során 3-3 felszereléskártyát kell elhelyezned a 4 
szabad város piac mezőin. A hősöd ezeket a felszereléseket az adott 
városban az „üzletelés” akciót végrehatva vásárolhatja meg. 
 

� Az alapjátékban 5 különböző típusú felszerelést találhatsz: fegyver 
(weapon), öltözet (clothing), tárgy (equipment), mozgást segítő 
(moving) és áru (goods). Egyidejűleg csak egyetlen felszerelésed lehet 
minden egyes típusból. Ha kapsz vagy veszel egy másodikat is egy 
olyan típusból, amivel már rendelkezel, azonnal el kell dobnod a 
kettő egyikét! 

 

� Ha a hősöd szerez egy olyan felszereléskártyát, amelyen feltüntettünk 
egy harcjelzőt is, azonnal vedd el a hozzá tartozó harcjelzőt, amit a 
betű és 2 szám kódja alapján tudsz azonosítani (például: A06)! Ha ezt 
a felszerelésedet bármilyen okból elveszted (eldobod a felszerelés-
kártyát), dobd el a hozzá tartozó harcjelzőt is! 

 

� Ha elfogynak a felszereléskártyák a felszerelés-pakliból, keverd össze 
képpel lefelé az eldobott felszereléskártyákat, és képezz belőlük egy 
új paklit! 

 

� A felszereléskártyákra a különböző képességekben mint „felszere-
lések” (assets) utalunk. 

 

� Ha az egyik piacmezőről az „üzletelés” akción kívüli más ok miatt 
kell eltávolítanod egy vagy több kártyát, azonnal töltsd fel a piac 
mezőit utána, hogy mindig 3-3 felszereléskártya legyen itt. 

 

� Az alapjátékban 3 különböző felszerelés-készletet találhatsz, melyeket 
az „A” „B” és „C” betűkkel jelöltünk meg annak érdekében, hogy a 
jövőbeni kiegészítők segítségével kicserélhess egyes komplett 
felszerelés-készleteket újabbakra. 

 

Kapcsolódó kifejezések: város (City), piac (Market), üzletelés (Shop). 
 

TÁMADÁS (ATTACK) 
Támadásnak hívunk minden olyan harci akciót, amely sérülést okozna 
az ellenfelednek még akkor is, ha az a sérülés esetleg teljesen blokkolásra 
kerül. Azokat a képességeket, amik nem harci akciók, még akkor sem 
hívjuk támadásnak, ha esetleg sérülést okozhatnak (például: a „Counter 

Charm” képességkártya). 
 

Kapcsolódó kifejezések: sérülés blokkolása (Block Damage), harc 
(Combat), harci akciók (Combat Actions), sérülés (Damage), sérülés 
kiosztása (Dealing Damage). 
 

TÁMADÓ (ATTACKER) 
Egy harc során minden esetben az éppen aktív játékos a támadó. Egy 
ellenség soha nem lehet támadó. 
 

Kapcsolódó kifejezések: harc (Combat), ellenség (Enemy), ellenfél (Foe), 
kezdeményezés (Initiative). 
 

TULAJDONSÁGOK (ATTRIBUTES) 
Minden hős 3 fő tulajdonsággal rendelkezik: test (body) â, elme (mind) 
ä és lélek (spirit) ë. Ezeket a tulajdonságokat különböző képességek, 
illetve a tulajdonságpróbák esetén kell használni. 
 

� Az aktuális tulajdonságérték megállapításához az összes érvényben 
lévő módosítót figyelembe kell venned. Például: ha a hősöd alap test 

értéke 2-es, és van egy +2 test, valamint egy -1 test módosítója érvényben, 

akkor az aktuális test tulajdonsága 2+2-1 = 3 lesz. 
 

� A hősöd bármelyik tulajdonságának értéke negatív számmá is válhat 
a különböző módosítók miatt. A negatív tulajdonságokat nullaként 
kezeld a különböző képességek hatásának megoldásakor kivéve, ha 
két képesség értékét kell összehasonlítanod. 

 
 

î 

 

� A hősöd nem tud a jelenleg aktuális tulajdonságánál több képességet 
megtanulni a hozzá tartozó képesség típusból. Például: ha a hősödnek 

jelenleg 3-as a test tulajdonsága, akkor maximum 3 test típusú képessége 

lehet. Ha a test tulajdonsága nő, újabb test típusú képességet tanulhat meg. 

Ha a test tulajdonsága csökken, esetleg el kell dobnia már megtanult test 

típusú képességeket.  
 

Kapcsolódó kifejezések: tulajdonságpróba (Attribute Test), test (Body) 
â, elme (Mind) ä, képességkártyák (Skill Cards), lélek (Spirit) ë. 
 

TULAJDONSÁGPRÓBA (ATTRIBUTES TEST) 
Amikor a hősöd arra kényszerül, hogy egy tulajdonságpróbát tegyen, a 3 
tulajdonságának - test (body) â, elme (mind) ä, vagy lélek (spirit) ë -
egyikét kell letesztelnie. Minden tulajdonságpróba során az alábbi 3 
lépést kell végrehajtanod: 

 

1. Tulajdonság használata. Fedj fel annyi képességkártyát a képesség-
pakli tetejéről, amekkora az éppen próbára tett tulajdonságod aktuális 
értéke! Ha bármilyen módosító (például: +1, vagy -1) van érvényben, 
akkor értelemszerűen ennyivel több, vagy kevesebb képességkártyát 
fogsz felfedni. 

 

2. Képességkártyák elégetése. További képességkártyákat fedhetsz fel, 
ha nem vagy megelégedve az eredménnyel. Minden egyes képesség-
kártya után, amit a kezedből eldobsz (elégetsz), felfedhetsz 1-1 újabb 
képességkártyát a képesség-pakli tetejéről. Az egyetlen korlátja, hogy 
ezt hányszor teheted meg, az éppen kezedben lévő képességkártyáid 
száma. Az extra képességkártyákat egyenként kell felfedned (mindig 
eldobva 1-1 képességkártyát a kezedből), amíg úgy nem érzed, hogy 
elégedett vagy az eredménnyel, vagy amíg el nem fogynak a 
képességkártyáid a kezedből. Ekkor lépj a 3. lépésre! 

 

 Ha nulla, vagy negatív az aktuális tulajdonságod értéke, akkor nulla 
lapot fedhetsz fel az 1. lépésben, de ekkor is lehetsz a fenti módon 
sikeres egy tulajdonságpróbán, ha elégetsz képességkártyákat a 
kezedből. 

 

 Akkor is elégethetsz még képességkártyákat a kezedből, ha már 
felfedtél egy sikerszimbólumot tartalmazó képességkártyát. Ez akkor 
lehet fontos, ha minél több sikert kell összegyűjtened. 

 

3. Eredmény kiértékelése. A hősöd egy sikert ért el a tulajdonság-
próbán minden egyes felfedett sikerszimbólum       után. Ha felfedtél 
legalább egy sikerszimbólumot, akkor a tulajdonságpróbád sikeres 
volt, és folytathatod a kártya megoldását. Ha nincs egyetlen sikered 
sem, akkor a tulajdonságpróbád sikertelennek számít. Ez esetben nem 
folytathatod a kártya megoldását, és általában el kell azt dobnod (ha 
ez egy eseménykártya). A próba sikerességétől függetlenül az 
eldobott képességkártyáid a dobott lapok közé kerülnek. 

 

Kapcsolódó kifejezések: eldobás (Discard), elégetés (Exert), képesség-
kártyák (Skill Cards), elkölteni (Spend), sikerszimbólum (Success 
Symbol)         . 
 

CSEREBERÉLÉS (BARTERING) 
Ha a hősök ugyanazon a mezőn állnak, akkor szabadon cserélhetnek 
egymás között aranyat, vagy felszerelést amikor épp ők vannak soron. 
Ez nem kerül akcióba. 
 

� Ha egy felszerelés cserél gazdát, akkor az esetleg hozzá tartozó 
harcjelzőt is át kell adni az új tulajdonosának a felszereléskártyával 
együtt. 

 

� A hősök nem csereberélhetik el a kezdetben megkapott saját (a hős 
arcképével is megjelölt) harcjelzőiket, zsákmánykártyáikat, képesség-
kártyáikat, vagy történetjelzőket. 

 

� Ha egy hős egy másik hőssel cserél egy árut (good), akkor az nem 
számít az adott áru eladásának, és nem kapja meg az áru 
kereskedelmi értékét.  

 

Kapcsolódó kifejezések: felszereléskártyák (Asset Cards), arany (Gold),  
áruk (Goods), hatszög mező (Hex), sportszerűség (Sportsmanship). 
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SÉRÜLÉS BLOKKOLÁSA (BLOCK DAMAGE) 
A blokkolt sérüléseket figyelmen kívül kell hagyni. 
 

� Egyes képességek sérülést okoznak és van további hatásuk is. Ez a 
hatás akkor is létrejön, ha amúgy a sérülés blokkolásra került, hacsak 
a kártya szövege másként nem rendelkezik. 

 

Kapcsolódó kifejezések: harc (Combat), harcjelzők (Combat Tokens), 
sérülés (Damage), pajzs szimbólum (Shield Symbol) Š. 
 

TEST (BODY) â 
A hősöd test tulajdonsága az erejét, ügyességét és az egyéb fizikai 
tulajdonságait jelképezi. 
 

� A hősöd nem tanulhat meg több test típusú képességet, mint 
amekkora az aktuális test tulajdonsága. 

 

� A képességek, amelyeken a „+X â ” szerepel, a hősöd test tulajdon-
ságát növelik meg X mértékben. 

 

Kapcsolódó kifejezések: tulajdonságok (Attributes), elme (Mind) ä, 
képességkártyák (Skill Cards), lélek (Spirit) ë. 
 

BÓNUSZ ZSÁKMÁNY (BONUS TROPHY) 
Néhány kalandkártya teljesítése után bónusz zsákmányt szerezhetsz. 
Tedd el a teljesített kalandkártyát zsákmányként, majd húzz egyet a 
jelzett kalandkártya-pakli tetejéről, és azt is tedd el zsákmányként! 
 

Kapcsolódó kifejezések: ellenség (Enemy), kapni (Gain), küldetés 
(Quests), zsákmány (Trophy). 
 

SEMMISSÉ TENNI (CANCEL) 
Bármilyen olyan hatást, amit valamilyen módon semmissé tettek 
(cancelled), vagy megakadályoztak (prevented) nem kell figyelembe 
venned. 
 

� A semmissé tevés és a megakadályozás szinonimák. 
 

� Csak közvetlenül azelőtt tudsz egy hatást semmissé tenni, vagy 
megakadályozni, mielőtt az bekövetkezett volna, és a hatás létrejönne. 

 

� Ha egy hatás költsége kifizetésre került, de ezután magát a hatást 
valaki semmissé tette, vagy megakadályozta, a költségek nem 
kerülnek visszatérítésre. Például: ha harc közben elköltesz egy aktiváló 

szimbólumot egy képességed aktiválására, de annak hatását semmissé teszik, 

nem kapod vissza az elköltött harcjelződet. 
 

Kapcsolódó kifejezés: képességek (Abilities). 
 

DOBÁS (CASTING) 
A harc során a játékosok az általuk „kidobott” harcjelzőiket költhetik el. 
A jelzők „eldobásához” vedd az összes harcjelződet lazán a két 
markodba, rázd össze őket alaposan (mintha érmék lennének), majd 
dobd az asztalra őket (mintha kockákkal dobnál). A harcjelzőid felfelé 
néző oldalait használhatod, és a rajtuk szereplő nagy szimbólumokat 
költheted el a harci fordulók során. A harcjelzők nagy szimbólumai 
melletti kis szimbólumok csak tájékoztatásul szolgálnak, hogy milyen 
szimbólum van az adott harcjelző másik oldalán (a kis szimbólumokat 
emiatt nem szabad használni). 
 

� Ha egyetlen harcjelződet kell újradobnod (recast), azt vedd a kezedbe, 
és a hüvelykujjaddal lazán pöcköld a levegőbe úgy, hogy az asztalra 
hulljon vissza (mintha egy pénzérme lenne)! Ne keverd össze az 
átfordítással (flip), amikor egyszerűen fordítsd át a jelződet a másik 
oldalára! 

 

� Ha több játékos is egyetért abban, hogy az általad eldobott 
harcjelzőidet nem ráztad eléggé össze, és nem lettek eléggé 
„véletlenszerűen” eldobva, akkor ismételd meg a procedúrát még 
egyszer, immár alaposabban összerázva őket a két markodban! 

 

Kapcsolódó kifejezések: gyorsaság szimbólum (Agility Symbol) Â, 
harcjelzők (Combat Tokens), újradobás (Recast). 

 

PÁRBAJ (CHALLENGE) 
Amikor a hősöd párbajra hív egy vele azonos mezőn álló másik hőst, a 
két hős lesz a harc résztvevője, ami addig tart, amíg az egyik hős le nem 
győzi a másikat, vagy amíg valaki vissza nem vonul. 
 

� A hősöd csak abban az esetben hívhat ki párbajra egy másik hőst, ha 
egy képessége ezt lehetővé teszi számára. 

 

� A párbajt kezdeményező hős lesz a támadó, és ő nyeri meg a 
döntetlen kezdeményezést. 

 

� A Corbin ellen párbajt nyerő hős nem kap semmit sem jutalmul. A 
Corbin elleni párbaj során egyik hős sem vonulhat vissza. 

 

Kapcsolódó kifejezések: harc (Combat), kezdeményezés (Initiative). 
 

ROHAM (CHARGE) … 
Az első  mini kiegészítőkkel játékba került új kifejezés. 

A roham szimbólum egy új típusú sérülést okozó szimbólum. 
Elkölthetsz bármennyi … szimbólumú harcjelzőt, hogy annyi 
blokkolhatatlan sérülést okozz az ellenfelednek, ahány … szerepel 
összesen a jelzőiden. A … szimbólumokat egyszerre több harcjelződről 
is elköltheted. Ha … szimbólumot tartalmazó harcjelzőt (harcjelzőket) 
költesz el, a támadásodat ellenfeled nem tudja blokkolni. 
 

Kapcsolódó kifejezések: harci akciók (Combat Actions), harci tartalék 
(Combat Pool), harcjelzők (Combat Tokens), sérülés (Damage), sérülés 
blokkolása (Block Damage). 
 

VÁROS (CITY) 
A városokat a játéktáblán a nevüket tartalmazó díszes szalaggal és a 
város képével jelöltük. Négy várost találhatsz a játéktáblán: Hajnalláp 
(Dawnsmoor), Kohóvár (Forge), Örvénypart (Riverwatch) és Tamalir. 
 

� Egy város mezője az összes lehetséges tereptípusnak számít egyszer-
re, így a hősöd bármelyik terepkocka oldalt elköltheti a mozgása 
során, hogy a város mezőjére tudjon lépni. Például: ha Lyssa egy város 

mezőjén harcol, akkor az összes terepkocka dobással sérülést okoz a „Stalk 

Prey” képességével. 
 

� A város mezője útnak minősül a mozgás során, így a hős bármilyen 
terepkocka dobással ki tud mozogni a városból egy út mentén. 

 

� Amikor a hősöd egy városban pihen, minden sérülése begyógyul. 
 

Kapcsolódó kifejezés: felszereléskártyák (Asset Cards), hatszög mező 
(Hex), piacok (Markets), mozgás (Move), pihenés (Rest), terepkocka 
(Terrain Dice). 
 

HARC (COMBAT) 
Harc két ellenfél (hős és egy ellenség, vagy 2 hős) között fordulhat elő. 
 

Amikor a hősöd egy kalandkártyán szereplő ellenség (enemy) ellen 
harcol, a tőled jobbra ülő játékos fogja az ellenségedet irányítani, ő lesz a 
felelős ellenséged jelzőiért és minden döntést neki kell meghoznia. 
 

Ha két hős egy párbaj során harcol egymással, akkor értelemszerűen a 
két hőst irányító két játékos fog a harc során döntéseket hozni. 
 

Egy harc egymást követő harci fordulókra osztható, és minden egyes 
harci forduló 3-3 fázisból áll. A játékosok által irányított hősök illetve 
ellenségek addig folytatják a harcot az egymást követő harci fordulók 
során, amíg valamelyik felet le nem győzik, vagy valamelyik hős vissza 
nem vonul. 
 

1. Jelző dobási fázis: mindkét harcban részt vevő játékos a két markába 
gyűjti az összes (saját vagy az ellenség által használt) harcjelzőit, jól 
összerázza őket, majd „dob” velük. A jelző felső oldalán lévő nagy 
szimbólumok képezik az adott harci fordulóban a játékosok harci 
tartalékát. A nagy szimbólumok melletti kis szimbólumok csak 
tájékoztatásra szolgálnak, hogy mi található a jelzők hátoldalán. 
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� A hősöd az összes kezdetben kapott (a hőskártyájának a játék 

előkészítése során használt oldalán alul feltüntetett, a saját arcképével 
megjelölt) egyedi harcjelzőjével és a felszereléskártyái után járó 
harcjelzőivel dob. Például: Lyssa a játék kezdetén megkapja a 3 saját 

arcképével megjelölt harcjelzőjét: 2< / Š; arany î / Â; valamint arany 

Â / arany %. Az eddigi játék során Lyssa egyetlen felszereléskártyát szerzett, 

egy igazacél fejszét (Truesteel Axe), amely a 2< / arany % harcjelzőt is 

biztosítja neki. Lyssa mind a 4 harcjelzőjével dob. 
 

� Minden ellenséget irányító játékos ugyanazzal az 5 sötétbarna 
harcjelzővel dob. A 2. felvonás során minden ellenség egy 6. 
harcjelzővel is dob (2š / arany %). Ez az ún. „mesterjelző”. 

 

� Az aktuális főgonoszt irányító játékos az 5 alap sötétbarna és a 6. 
mesterjelzőn kívül egy 7. speciális, csak általuk használt harcjelzővel 
is dob, mely a forgatókönyv-kártya főgonosz oldalán kerül 
ismertetésre. Például: a Holtak Királya kap egy 2% / š  7. harcjelzőt is. 

 
 

2. Akciófázis: Az adott harci fordulóban az a játékos kezd, aki több 
arany színű szimbólumot (ún. kezdeményező szimbólumot) dobott. 
Döntetlen esetén a támadó fél kezd (aki általában egy hős). Az éppen 
kezdeményező játékossal kezdve, a játékosok sorban elkölthetnek a 
harci tartalékukból egy vagy több (azonos) szimbólumot tartalmazó 
harcjelzőt mindaddig, amíg mindkét játékos nem passzol. 

 

� A leggyakoribb harci akció a sérülés okozása. Ekkor a játékos 
kísérletet tesz rá, hogy legyőzze ellenfelét azzal, hogy megpróbál 
annyi sérülést okozni neki, ami eléri vagy meghaladja az aktuális 
életpontjainak számát. Lásd még a „sérülés” (damage) kifejezés alatt! 

 

� Ha egy hőst vagy egy ellenséget legyőznek, a harc azonnal véget ér. 
 

� Ha a hős győzte le ellenségét, akkor általában (hacsak a kártya 
szövege ezt kifejezetten nem tiltja) elveszi az adott kalandkártyát 
zsákmányként. 

 

� Ha az egyik játékos nem kíván több akciót végrehajtani az adott harci 
fordulóban, akkor passzolhat. Ha már egyszer valaki passzolt, nem 
hajthat végre több harci akciót ebben a harci fordulóban, de továbbra 
is elkölthet Š szimbólumokat az őt ért sérülések semlegesítéséhez. Ha 
valamelyik félnek nem maradt már egyetlen harcjelzője sem, amit 
elkölthetne, vagy minden megmaradt harcjelzőjén már csak  .   
szimbólumok vannak, akkor passzolnia kell. 

 

3. Visszavonulás fázis: A hősöknek lehetőségük van a visszavonulásra. 
A visszavonuláshoz a visszavonulni kívánó hősnek dobnia kell az 
egyik terepkockával. Ha a dobás eredményeként el tud mozogni az 
egyik szomszédos mezőre, akkor visszavonulhat (erre a mezőre kell a 
hős figuráját átmozgatni). Ha egy hős visszavonult, a harc azonnal 
véget ér, és az ellenség kártyáját el kell dobni. Ha a kockadobás 
eredményeként nincs olyan szomszédos mező, amelyre mozogni 
tudna, a visszavonulás sikertelen, és új harci fordulót kell kezdeni. 

 

� Egy hős csak akkor mozoghat el egy éppen folyó harc mezőjéről, ha 
vagy ő, vagy ellenfele (egy másik hős) visszavonult. 

 

� Ha két hős párbajozik, minden esetben a támadó fél dönthet elsőként, 
hogy akar-e visszavonulni. Ha visszavonul, a harc azonnal véget ér, 
és a másik hős már értelemszerűen nem vonulhat vissza. Ha a 
támadó hős úgy dönt, hogy nem vonul vissza, a megtámadott hős 
dönthet, hogy akar-e visszavonulni, és próbálkozhat meg vele.  

 

� Egy kalandkártyákon feltűnő ellenség, illetve a főgonosz soha nem 
vonul vissza. 

 

Kapcsolódó kifejezések: felvonások (Acts), párbaj (Challenge), harci 
akciók (Combat Actions), harc-pakli (Combat Deck), harci tartalék 
(Combat Pool), harcjelzők (Combat Tokens), sérülés (Damage), legyőzött 
(Defeated), ellenség (Enemy), ellenfél (Foe), visszavonulás (Retreat), 
főgonosz (Villain). 
 

š 

HARCI AKCIÓK (COMBAT ACTIONS) 
Egy harc során, az aktuális harci fordulóban, a játékosok a harci 
tartalékukban lévő, még el nem költött harcjelzőiket költhetik el, hogy a 
rajtuk lévő szimbólumok segítségével különböző harci akciókat 
hajthassanak végre. Minden egyes szimbólum hatása más. Egyes 
szimbólumokból egy harci akció során több is elkölthető. Részletesen 
lásd a szabálykönyv 13. oldalát, illetve ennek a füzetnek az utolsó oldalát! 
 

Miután az éppen soron lévő játékos végrehajt egy harci akciót, a másik 
játékos következik, aki szintén végrehajthat egy harci akciót. Így 
hajtanak végre felváltva egy-egy harci akciót, amíg mindketten nem 
passzolnak. 
 

� A harci akciók nem számítanak hős akciónak (amiből hármat hajthat 
végre egy hős a saját játékkörében). 

 
 

� A hőskártyán, a megtanult képességkártyák és a megszerzett 
felszereléskártyák egy részén szerepelhetnek olyan harci akciók, 
amiket a hős valamilyen szimbólum (jellemzően: %) elköltésével 
végre tud hajtani. 

 

� A képességek, amelyek a harcjelzőkre hatnak, csak a harci tartalékban 
még meglévő (eddig el nem költött) harcjelzőkre hatnak, hacsak ezt 
az adott képesség leírása külön nem jelzi. Például: a „Dread Prophet’s” 

ellenség „Prophesy” képessége csak a hős harci tartalékában lévő harcjelzők 

egyikére hat, a már elköltöttekre nem. (A hős egyik még el nem költött 

harcjelzőjét újra kell dobnia, és ha a másik oldalára esik, mint ami volt, el kell 

távolítania azt.) 
 

� A harc során egyetlen harci akció, vagy képesség célpontja sem lehet 
azon ellenség vagy hős, aki nem vesz részt az adott harcban. 

 

Kapcsolódó kifejezések: gyorsaság szimbólum (Agility Symbol) Â, 
roham (Charge) …, harc (Combat), harc-pakli (Combat Deck), harcjelzők 
(Combat Tokens), sérülés (Damage), duplázó szimbólum (Double 
Symbol) ô, ellenség által okozott sérülés (Enemy Damage) š, mágikus 
sérülés (Magic Damage) î, fizikai sérülés (Physical Damage) <, 
újradobás (Recast), pajzs szimbólum (Shield Symbol) Š, képesség 
aktiválása (Surge Abilities), aktiváló szimbólum (Surge Symbol) %, 
taktika (Tactics) ¨. 

 

HARC-PAKLI (COMBAT DECK) 
A harc-pakli a kalandkártyákat tartalmazó 3 kaland-pakli egyike. A harc-
pakli tartalmazza a legtöbb ellenségkártyát (Enemy). 

 

� A harc-paklit nem lehet újrakeverni, ha már kifogyott. 
 

� A harckártyákat és a harc-pakliból származó zsákmánykártyákat a Ë 
szimbólummal jelöltük. 

 

� Ha egy játékos egy harckártyát vesz el zsákmányként, azt „harci 
zsákmánynak” (combat trophy) nevezzük.   

 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards), harc 
(Combat), összetevők limitje (Component Limitations), eldobás (Discard), 
ellenség (Enemy), zsákmány (Trophy). 
 

HARCI TARTALÉK (COMBAT POOL) 
Egy harci forduló 1. fázisa során az eldobott harcjelzőid a saját harci 
tartalékodba kerülnek. 
 

� A harci tartalékban lévő harcjelzőidet költheted el arra, hogy 
végrehajts egy harci akciót a rajtuk lévő szimbólumok segítségével, 
vagy aktiváld az egyik kártyádon lévő képességedet. 

 

� Az elköltött harcjelzőid kikerülnek a harci tartalékodból, és csak a 
következő harci forduló elején (ha lesz ilyen) kerülnek ismét vissza. 

 

Kapcsolódó kifejezések: dobás (Casting), harcjelzők (Combat Tokens), 
átfordítás (Flip), újradobás (Recast), eltávolítás (Remove). 
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HARCJELZŐK (COMBAT TOKENS) 
A harcjelzőkkel kell dobnotok a harc köreinek kiértékeléséhez. Minden 
harcjelző mindkét oldalán van valamilyen szimbólum. 
 

� A harcjelzőid felfelé néző oldalait használhatod, és a rajtuk szereplő 
nagy szimbólumokat költheted el az adott harci forduló során. A 
harcjelzők nagy szimbólumai melletti kis szimbólumok csak 
tájékoztatásul szolgálnak, hogy milyen szimbólum van az adott 
harcjelző másik oldalán (a kis szimbólumokat emiatt nem szabad 
használni). 

 

� Minden alkalommal, amikor valami egy harcjelzőn lévő szimbólumra 
utal, az csak és kizárólag a harcjelzők aktuálisan felfelé néző oldalain 
lévő nagy szimbólumokra utal. 

 

� Minden olyan harcjelző, amelyet a hős vagy ellensége már elköltött a 
harci tartalékából az adott harci forduló során, elköltött harcjelzőnek 
számít. Az elköltött harcjelzők nem lehetnek célpontjai képességek-
nek, kivéve, ha ezt a képesség külön nem jelzi. 

 

� A harcjelzők eltávolíthatók (remove), átfordíthatók (flip), vagy újra-
dobhatók (recast), hacsak nincs a tetejükön egy másik harcjelző. Az 
egyéb jelzőkre (például: egy sérülésjelzőre) nincs hatással egy eldobásra, 
átfordításra, vagy újradobásra utasítást adó képesség. 

 

� Ha egy képesség egy bizonyos típusú harcjelzőt céloz meg (például: 

„távolítsd el ellenfeled összes < szimbólumos harcjelzőjét!”), akkor az 
bármilyen értékű ilyen szimbólumos harcjelzőre vonatkozni fog. A 

fenti példa esetén: el kell távolítani ellenfeled <; 2< és 3< jelzőit is.  
 

Kapcsolódó kifejezések: gyorsaság szimbólum (Agility Symbol) Â, 
dobás (Casting), harc (Combat), harci tartalék (Combat Pool), duplázó 
szimbólum (Double Symbol) ô, átfordítás (Flip), kezdeményezés 
(Initiative), mágikus sérülés (Magic Damage) î, fizikai sérülés (Physical 
Damage) <, újradobás (Recast), eltávolítás (Remove), pajzs szimbólum 
(Shield Symbol) Š, aktiváló szimbólum (Surge Symbol) %. 
 

TÁRS (COMPANION) 
A fehér színű oldalukkal fölfele néző történetjelzőket a „The Corpse 
King” forgatókönyv során „társaknak” nevezzük. Vorakesh 2 életpontot 
veszít minden egyes társ után. 
 

Kapcsolódó kifejezések: forgatókönyv (Scenario), történetkártya (Story 
Cards), történetjelző (Story Tokens) §, zombik (Zombies). 
 

ÖSSZETEVŐK LIMITJE (COMPONENS LIMITATIONS) 
A játék egyes összetevői korlátozottak, vagy korlátlanok lehetnek az 
alábbiak szerint: 
 

� A játékban korlátlanul áll rendelkezésre aranyjelző, történetjelző és 
sérülésjelző. Ha a közös készletből ezen jelzők bármelyike kifogyna, 
akkor bármilyen más jelzővel, dobókockával, stb. helyettesíthető. 

 

� A terepkockák száma is korlátlan. Ha ötnél több terepkockával 
kellene dobnod, akkor dobj 5 kockával, jegyezd fel az eredményeket, 
majd dobj újra a szükséges számú plusz kockával! 

 

� A játékban lévő kalandkártyák száma korlátozott. Ha az egyik 
kaland-pakliból kifogytak a lapok, akkor nem szabad az ilyen típusú 
eldobott kalandkártyákat összekeverni és egy új paklit képezni 
belőlük! Ha nincs már egyetlen adott típusú kalandkártya sem a 
paklijában, a hősöd nem húzhat több ilyen típusú kalandkártyát és 
nem is kaphatja meg őket zsákmányként. 

 

� Ha a felszerelés-, vagy a képesség-pakliból kifogynak a lapok, keverd 
össze az eldobott kártyákat, és képezz egy új paklit belőlük! 

 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards) felszerelés-
kártyák (Asset Cards), képességkártyák (Skill Cards), terepkocka 
(Terrain Dice), zsákmány (Trophy). 
 

ô 
 

SÉRÜLÉS (DAMAGE) 
Sérülésjelzőt akkor kell a hős-, vagy az ellenség kártyájára helyezni, 
amikor az megsérül. Ha egy hős vagy egy ellenség kártyáján lévő 
sérülésjelzők száma eléri a hős vagy ellenség életpontjainak számát, 
legyőzöttnek (defeated) számít. 
 

� Egy hős vagy ellenség kártyáján lévő sérülések száma soha nem 
haladhatja meg a hős vagy ellenség életpontjaink számát. Az ezen 
felüli sérüléseket figyelmen kívül kell hagyni. 

 

� A „3” jelű sérülésjelző egyenértékű 3 darab „1” jelű sérülésjelzővel. A 
játékosok szabadon felválthatják a sérülésjelzőiket. 

 

� Azokat a képességeket, amik a harcon kívül „X sérülést” okoznak egy 
hősnek, nem lehet pajzs szimbólumokkal blokkolni. 

 

Kapcsolódó kifejezések: sérülés okozása (Dealing Damage), legyőzött 
(Defeated), ellenség (Enemy), ellenség által okozott sérülés (Enemy 
Damage) š, mágikus sérülés (Magic Damage) î, fizikai sérülés 
(Physical Damage) <, pihenés (Rest). 
 

GONDOLATJEL SZIMBÓLUM (DASH SYMBOL)  
Ezeknek a szimbólumoknak nincs semmilyen képessége és nem lehet 
őket semmilyen harci akcióra felhasználni. Ellenben az arany színű 
gondolatjel szimbólumok ugyanúgy beleszámítanak a kezdeményezésbe, 
mint az összes többi arany színű szimbólum. 
 

Kapcsolódó kifejezések: harci akciók (Combat Actions), harcjelzők 
(Combat Tokens), kezdeményezés (Initiative). 
 

SÉRÜLÉS OKOZÁSA (DEALING DAMAGE) 
A legtöbb sérülés egy harc közben, valamilyen sérülést okozó harci akció 
következtében esik. Sérülést egy harc során csak az abban résztvevő 
ellenfelek (hős vagy hősök, illetve ellenség) kaphat, a harcban nem 
szereplő hősöknek vagy ellenségeknek nem lehet sérülést okozni. Egy 
hős nem tudja megsebezni önmagát. 
 

� Ha minden képesség vagy a sérülés okozása tiltott egy hars során, 
akkor a harci akciók nem tudnak sérülést okozni, és nem lehet 
aktiválni a sérülés okozásával járó képességeket sem. 

 

Kapcsolódó kifejezések: sérülés (Damage), ellenség által okozott sérülés 
(Enemy Damage) š, mágikus sérülés (Magic Damage) î, fizikai sérülés 
(Physical Damage) <. 
 

LEGYŐZÖTT (DEFEATED) 
Ha egy hős vagy ellenség kártyáján lévő sérülésjelzők száma eléri a hős- 
vagy ellenség életpontjainak számát, az legyőzöttnek számít. 
 

� Amikor egy hős vagy egy ellenség legyőzötté válik, a harc azonnal 
véget ér. Azokat a harci képességeket, amiket még nem használtatok 
és amik az egyik fél legyőzésekor aktiválódnak (Például: egy „Feral 

Dragon” perzselés (Singe) képességét, amely akkor aktiválódik, ha a sárkány 

legyőzetik egy hős által) most kell használnotok. 
 

� Ha egy hőst egy kalandkártyán található ellenség legyőz, a kaland-
kártyát el kell dobni. 

 

� Ha a hős győzi le egy kalandkártya ellenségét, akkor általában 
(hacsak a kártya azt külön nem jelzi) elteheti a kalandkártyát 
zsákmányul. 

 

� Ha egy hőst vagy egy ellenséget legyőznek, akkor figyelmen kívül 
kell hagyni az életpontjai száma feletti extra sérüléseket. 

 

� Egy legyőzött hős nem hajthat végre más akciót a pihenésen kívül. 
 

� Egy legyőzött hőst nem támadhat meg egy másik hős, illetve nem 
vehet részt harcban semmiféle módon. 
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� Egy legyőzött hős is használhatja a képességeit és tanulhat akár új 
képességet is. Ha egy új képesség életpontot ad a legyőzött hősnek, 
emiatt az már nem számít legyőzöttnek (és nem muszáj pihennie). 

 

Kapcsolódó kifejezések: sérülés (Damage), életpont (Health) ®, pihenés 
(Rest). 
 

KÉSLELTETETT (DELAYED) 
A késleltetett (vagy feltartott) hősnek a következő akcióját arra kell 
elköltenie, hogy ne váljon késleltetetté. Ha a hősöd késleltetetté válik, az 
oldalára kell fektetned a figuráját, jelezve ezzel, hogy épp késleltetett. A 
következő akciója során a hős figuráját talpra állíthatod, és ettől kezdve 
normál módon hajthat végre akciókat. 
 

� Egy késleltetett hős is használhatja a képességeit és tanulhat akár új 
képességet is. 

 

� Ha egy legyőzött hős késleltetetté válik, akkor először vissza kell 
szereznie legalább 1 életpontot, hogy ne számítson legyőzöttnek, 
majd el kell költenie 1 akcióját arra, hogy ne legyen késleltetett. 

 

Kapcsolódó kifejezések: akciók (Actions) $, legyőzött (Defeated). 
 

KOCKA (DICE) 
Lásd a terepkocka (Terran Dice) kifejezésnél! 
 

ELDOBÁS (DISCARD) 
Ha egy kártyát el kell dobnod, dobd a kártyát képpel felfelé az adott 
pakli közelébe, a megfelelő dobó-pakliba! 
 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards), felszerelés-
kártyák (Asset Cards), összetevők limitje (Component Limitations), 
maximálisan kézben tatható lapok száma (Maximum Hand Size) ±, 
képesség-kártyák (Skill Cards). 
 

DUPLÁZÓ SZIMBÓLUM (DOUBLE SYMBOL) ô 
Az egyik harci akciód során ráteheted egy még el nem költött 
harcjelződet egy (még szintén a harci tartalékodban lévő) képpel felfelé 
néző, duplázó szimbólumú ô harcjelződ tetejére. A duplázó szimbólu-
mon lévő harcjelződ szimbóluma duplának számít ettől kezdve. Mindkét 
harcjelzőt el kell költened akkor, amikor a felső szimbólumot elköltöd 
egy következő harci akciód során. 
 

Például: ha egy 2î szimbólumos harcjelződet teszed rá egy ô szimbólumra, 

akkor 4î szimbólum fog a rendelkezésedre állni. 
 

� Csak egyetlen harcjelzőt tehetsz egy duplázó szimbólumra, nem 
rakhatsz rá további harcjelzőket. 

 

� A duplázó szimbólumra rakott harcjelzőt újra lehet dobni (recast), át 
lehet fordítani a másik oldalára (flip), vagy el lehet távolítani a harci 
tartalékodból (remove). Ha a harcjelzőt újra kell dobnod, vagy át kell 
fordítanod a másik oldalára, akkor ennek végrehajtása után tedd 
vissza a duplázó szimbólum tetejére! 

 

� Ha a duplázó szimbólumon van már egy harcjelződ, akkor maga a 
duplázó szimbólumot tartalmazó harcjelződ immunis minden hatásra: 
nem lehet újradobatni, átfordítani, vagy eltávolítani a harci 
tartalékodból. 

 

Kapcsolódó kifejezések: harci akciók (Combat Actions), harcjelzők 
(Combat Tokens). 
 

HÚZÁS (DRAW) 
Amikor kártyát kell húznod, akkor egyszerűen vedd el az adott pakli 
legfelső lapját! 
 

� Ha egy kalandkártyát húzol fel, akkor azonnal végre kell hajtanod az 
utasításokat a típusától függően (ellenség, esemény, vagy küldetés). 

 

 

� Ha egy vagy több képességkártyát húzol fel, akkor a húzás után 
azonnal el kell dobnod annyi képességkártyát a kezedből (nem 
feltétlenül a most felhúzottak közül), hogy annyi maradjon a 
kezedben, amennyi az aktuális maximálisan kézben tartható lapjaid 
száma. Ne felejtsd el, hogy a már kijátszott (megtanult) 
képességkártyáid ebbe a limitbe nem számolandók bele! 

 

� Ha többféle kártyát húzol fel egyszerre, akkor azok hatását 
egyidejűleg kell végrehajtanod. 

 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards), felszerelés-
kártyák (Asset Cards), küldetés (Quest), képességkártyák (Skill Cards). 
 

MEGSEMMISÜLT HŐS (ELIMINATED HERO) 
Néhány játékhatás véglegesen megsemmisít egy hőst, aki ezáltal kikerül 
a játékból (például: harcban legyőzi őt egy főgonosz). Amikor egy hős 
megsemmisül, a hőst irányító játékos elveszti a játékot és a hős figuráját 
is el kell távolítani a játéktábláról. A hős minden felszerelése, 
képességkártyája, zsákmánya, és harcjelzője kikerül a játékból. 
 

� A megsemmisült hősnél lévő aranyjelzők és a kártyáján lévő 
sérülésjelzők visszakerülnek a közös készletbe. 

 

� Ha a megsemmisült hős volt a kezdőjátékos, akkor a sorban őt követő 
játékos lesz ettől kezdve az. 

 

Kapcsolódó kifejezések: körsorrend (Turn Order), főgonosz (Villain). 
 

ELLENSÉG (ENEMY) 
Az ellenség a kalandkártyák egyik típusa. Amikor egy ellenséget 
tartalmazó kalandkártyát húzol, azonnal harcolnod kell vele. 
 

� Az ellenségedet a hősöd legyőzi, ha annyi sérülést okoz neki, mind az 
ellenség kártyáján szereplő életpontjainak száma. 

 

� Amikor a hősöd legyőzi egy ellenségét, akkor megkapja a kártyán 
szereplő jutalmát, majd általában (hacsak a kártya ezt külön nem jelzi) 
elteheted a kalandkártyát is zsákmányul. 

 

� Minden ellenségnek vannak jellemzői, amit a kártyáján a képe alatt 
vastag dőlt betűkkel tüntettünk fel. Például: élőholt (undead). Ez csak 
színesítésként került a kártyára, egyéb hatása nincs. 

 

� Ha az ellenség kártyáján szerepel egy tulajdonságpróba, amit a hősöd 
nem tud sikeresen teljesíteni, akkor nem dobhatod el a kártyát és a 
harc folytatódni fog. Ez esetben végre kell hajtanod a tulajdonság-
próba elrontásához kapcsolódó eseményt a normál szabályok szerint 
(ha van ilyen). 

 

� Ha egy képesség miatt a hősöd elteheti az ellenség kártyáját 
zsákmányul anélkül, hogy harcban le kellene őt győznöd, akkor ez 
esetben nem kapod meg a kártya alján szereplő jutalmat. 

 

� Ellenségek felbukkanhatnak a történetkártyákon és a forgatókönyv-
kártyákon is. 

 

Kapcsolódó kifejezések: tulajdonságpróba (Attribute Test), harc 
(Combat), harc-pakli (Combat Deck), legyőzött (Defeated), ellenfél (Foe), 
zsákmány (Trophy), főgonosz (Villain). 
 

ELLENSÉG ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS 

(ENEMY DAMAGE) š 

Egy harci akció során, ha az aktuális ellenségedet irányító játékos elkölt 
X š szimbólumot tartalmazó harcjelzőt az ellenség harci tartalékából, 
akkor X sérülést okoz a hősödnek. Nem kötelező az összes š szimbó-
lumos harcjelzőjét elköltenie egyetlen harci akciója során. 
 

Kapcsolódó kifejezések: sérülés blokkolása (Block Damage), harc 
(Combat), harcjelzők (Combat Tokens), sérülés (Damage). 
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HARCBA LÉP (ENGAGE) 
Egy játékos harcba lép az aktuális ellenfelével, amint a kettőjük közti 
harc kezdetét veszi. 
 

� Azonnal végre kell hajtanotok azoknak a képességeknek a hatását, 
amelyek a harcba lépéskor aktiválódnak, még a legelső harci forduló 
harcjelzőinek eldobása előtt. 

 

Kapcsolódó kifejezések: harc (Combat), ellenség (Enemy), ellenfél (Foe). 
 

ESEMÉNY (EVENT) 
Az esemény a kalandkártyák egyik típusa. Amikor egy eseményt 
tartalmazó kalandkártyát húzol, olvasd fel a többieknek hangosan a 
kártyán lévő két választási lehetőségedet! Ez után válassz közülük egyet, 
és hajtsd végre a választott esemény által leírtakat! 
 

� A hősöd bármelyik eseményt választhatja a lehetségesek közül, még 
olyat is, amit végül nem is tud megoldani. Így előfordulhat, hogy a 
hősöd végül egyik lehetséges eseményt sem fogja megoldani. 

 

� Néhány eseménykártyán szerepel a pletyka (rumors) címke is. Ha a 
hősöd egy ilyen eseményt választ, akkor mindaddig képpel felfelé 
előtte marad a kártya, amíg az eseményt nem képes teljesíteni. 

 

 Nincs korlátozva, hogy egy hős előtt hány aktív pletykakártya lehet. 
 

 Miután magad elé fektettél egy eseménykártyát pletykaként, már nem 
választhatod a másik (nem pletyka) lehetőséget róla. 

 

� A kártya tetején lévő dőlt betűs szöveg csupán színesítésként került a 
kártyára, bár maga az esemény ezt a színesítő szöveget ülteti át 
képességek formájában. 

 

 Például: a „The Tales of Old” eseménykártya szövege így szól: „Hajts végre 

egy â próbát, hogy meggyőzd a bárdot, adja neked az erszényét! Kapsz 1@-t, 

valamint elteheted ezt a kártyát zsákmányként.” Az, hogy egy bárdot kell 

meggyőznöd, aki az erszényét adja át neked, csak színesítésként szolgál, mert 

mégis csak hangulatosabb ez a leírás, mint a „hajts végre egy test 

tulajdonságpróbát, kapsz 1 aranya és ezt a kártyát zsákmányként!” utasítás. 
 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards), 
tulajdonságpróba (Attribute Test), színesítő szöveg (Flavor Text), 
zsákmány (Trophies). 
 

ELÉGETÉS (EXERT) 
Az „elégetés” kifejezés alatt azt értjük, hogy a hősöd bizonyos képességei 
használatához eldobsz egy kezedben lévő képességkártyát. Figyelj arra, 
hogy csak a kezedben lévő képességkártyáidat tudod elégetni, a 
megtanult képességkártyáidat már nem! 
 

� Sok képességkártya használatához szükséged lesz arra, hogy elégess 
egy kezedben lévő képességkártyát. 

 

� A hősöd tulajdonságpróbája során képességkártyákat égethetsz el a 
kezedből egyenként, hogy további 1-1 képességkártyát fedhess fel a 
próbád sikere érdekében. 

 

� Ha bármilyen okból dobsz a terepkockákkal, elégethetsz a kezedből 
egy képességkártyát, hogy újradobhass egy terepkockát. Ezt 
megteheted mozgás közben, egy küldetéskártya felfedezése során, 
menekülés közben, egy vadonbéli mezőn való gyógyuláskor, illetve 
egyes képességek használatakor, amelyhez terepkockákkal kell 
dobnod. Amennyiben az új dobás eredménye sem tetszik, mindaddig 
újradobhatsz egy vagy több terepkockát, amíg el tudsz égetni 
újradobott kockánként 1-1 képességkártyát a kezedből. 

 

� Az egyetlen korlátozás, hogy hányszor égethetsz el képességkártyá-
kat a kezedből: az éppen kezedben lévő képességkártyáid száma. 

 

Kapcsolódó kifejezések: tulajdonságpróba (Attribute Test), felfedezés 
(Exploring), mozgás (Move), pihenés (Rest), visszavonulás (Retreat), 
képességkártyák (Skill Cards), terepkocka (Terrain Dice). 

FELFEDEZÉS-PAKLI (EXPLORATION DECK) 
A felfedezés-pakli a kalandkártyákat tartalmazó 3 kaland-pakli egyike. A 
felfedezés-pakli tartalmazza a legtöbb küldetéskártyát (Quest). 

 

� A felfedezés-paklit nem lehet újrakeverni, ha már kifogyott. 
 

� A küldetéskártyákat és a felfedezés-pakliból származó zsákmány-
kártyákat a Ô  szimbólummal jelöltük. 

 

� Ha egy játékos egy felfedezéskártyát vesz el zsákmányként, azt 
„felfedezési zsákmánynak” (exploration trophy) nevezzük.   

 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards), összetevők 
limitje (Component Limitations), eldobás (Discard), küldetés (Quest), 
zsákmány (Trophy). 
 

FELFEDEZÉS (EXPLORING) 
Egyes kártya, például a küldetést tartalmazó kalandkártya megoldá-
sához szükséges, hogy a hősöd felfedezze a játéktábla egyik mezőjét. A 
felfedezéshez dobj az aktuális sebességeddel egyenlő számú terepkockát 
a küldetéskártyán megjelölt mezők egyikén! A felfedezés jutalmai közül 
azok közül választhatsz, amelyek követelményeit sikerült megdobnod. 
 

� Minden egyes követelményt csak egy terepkockával lehet kielégíteni. 
 

� A „vadon” dobás bármelyik tereptípusnak megfelelhet, de a „vadon” 
követelményt csak „vadon” dobással tudod teljesíteni. 

 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards), küldetés 
(Quest), sebesség (Speed) ©, terepkocka (Terrain Dice). 
 

KEZDŐJÁTÉKOS (FIRST PLAYER) 
A játék elején véletlenszerűen kell meghatároznotok a kezdőjátékost. Az 
egyik módja ennek az lehet, hogy mindnyájan dobtok az 5 terepkockával, 
és aki több „vadon” szimbólumot dob, az fog kezdeni. 
 

� A kezdőjátékos hajthatja végre az akcióit minden játékfordulóban 
elsőként. 

 

Kapcsolódó kifejezések: játékforduló (Round), időjelző és idősáv (Time 
Token and Time Track). 
 

SZÍNESÍTŐ SZÖVEG (FLAVOR TEXT) 
A színesítő szövegek általában középen szerepelnek a különböző 
kártyákon, minden esetben dőlt betűkkel. Ez semmiben nem befolyásolja 
a kártya hatását, csupán a történethez tesz hozzá, a kaland mélyebb 
átélésében segít. 
 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards), esemény 
(Event). 
 

ÁTFORDÍTÁS (FLIP) 
Ha egy harcjelzőt valami miatt át kell fordítanod a másik oldalára, akkor 
egyszerűen vedd fel a jelzőt, fordítsd át a másik oldalára, majd tedd 
vissza oda, ahonnan felvetted! 
 

� Nem fordíthatsz át egy harcjelző a másik oldalára, ha már van rajta 
egy másik jelző (ilyen csak egy duplázó szimbólumos harcjelzővel 
fordulhat elő ô). A duplázó szimbólumos harcjelzőn lévő másik jelző 
viszont átfordítható. Miután átfordítottad, tedd vissza ezt a harcjelzőt 
a duplázó szimbólumos harcjelződ tetejére! 

 

Kapcsolódó kifejezések: gyorsaság szimbólum (Agility Symbol) Â, 
harcjelzők (Combat Tokens), duplázó szimbólum (Double Symbol) ô. 
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ELLENFÉL (FOE) 
Az ellenfél az, akivel a hősöd éppen harcol, legyen az akár egy ellenség, 
akár egy másik hős (párbaj esetén). 
 

Kapcsolódó kifejezések: párbaj (Challenge), harc (Combat), ellenség 
(Enemy), hős (Hero). 
 

KAPNI (GAIN) 
Amikor a hősöd kap, vagy elvesz valamilyen összetevőt (aranyat, kártyát, 
jelzőt, stb.), a hőskártyád közelébe kell azt tenned, hogy a játékostársaid 
is jól láthassák, milyen összetevőket birtokolsz már. 
 

� Ha egy vagy több aranyat kapsz, akkor vegyél el megfelelő számú 
aranyjelzőt a közös készletből (bankból)! 

 

� Ha egy vagy több zsákmánykártyát kapsz, akkor fektesd a kártyákat 
képpel lefelé a hőskártyád mellé egy kupacba! 

 

Kapcsolódó kifejezések: arany (gold) @, zsákmány (Trophy). 
 

ARANY (GOLD) @ 
Az arany a birodalom fizetőeszköze. Egy hős elkölthet aranyat a 
piacokon azért, hogy új felszerelést vásároljon magának, illetve használja 
különböző kártyáinak képességeit.  
 

� Nincs korlátozva, hogy a hősödnél mennyi arany lehet. 
 

� A „3” jelű aranyjelző egyenértékű 3 darab „1” jelű aranyjelzővel. A 
játékosok szabadon felválthatják az aranyjelzőiket. 

 

Kapcsolódó kifejezések: felszereléskártyák (Asset Cards), piacok 
(Markets), elkölteni (Spend). 
 

ÁRU (GOOD) 
Az áru egy olyan típusú felszerelés, amelynek van valamilyen 
kereskedelmi értéke (trade value). Minden árukártyán szerepel, hogy a 
hős milyen helyszínen (településen, erődben, szentélyben) adhatja azt el 
a kereskedelmi értékért. Ekkor megkapja az itt feltüntetett számú 
aranyat a közös készletből. Ezen felül az árukártyákkal ugyanúgy lehet 
csereberélni és üzletelni, mint bármilyen más felszereléskártyával. 
 

� A megfelelő mezőn eladott árukártyákat el kell dobni. 
 

� Ha egy hős egy másik hőssel cserél egy árut, akkor az nem számít az 
adott áru eladásának, és nem kapja meg az áru kereskedelmi értékét.  

Kapcsolódó kifejezések: felszereléskártyák (Asset Cards), csereberélés 
(Bartering), piacok (Markets), sportszerűség (Sportsmanship). 
 

GYÓGYULÁS (HEAL) 
Ha egy hős vagy egy ellenség gyógyul, akkor le kell venni a kártyájáról 
annyi sérülésjelzőt, ahány életpontot gyógyult.  
 

� A hősöd nem tud gyógyulni, ha már nincsen a hőskártyádon 
sérülésjelző, ennek ellenére végrehajthatod a pihenés akciót. 

 

Kapcsolódó kifejezések: sérülés (Damage), pihenés (Rest). 
 

ÉLETPONT (HEALTH) ® 
Mind a hősök, mind az ellenségek rendelkeznek életponttal. Ha egy hős 
vagy ellenség kártyájára annyi sérülésjelző kerül, amennyi az aktuális 
életpontjainak száma, az legyőzöttnek számít. 
 

� Az olyan képességek szövegében, amelyek megnövelik egy hős vagy 
egy ellenség életpontjainak számát, a „ +X ® ” kifejezés szerepel, ahol 
az „X” az életpont növekedés mértéke. 

 

Kapcsolódó kifejezések: sérülés (Damage), legyőzött (Defeated), 
gyógyulás (Heal). 
 

* 

HŐS (HERO) 
Minden játékos 1-1 hőst irányít. Minden hőshöz tartozik 1-1 egyedi 
hőskártya, 1-1 műanyag hősfigura és 3-3 a hős arcképével megjelölt 
harcjelző. 
 

Kapcsolódó kifejezések: tulajdonságok (Attributes), harcjelzők (Combat 
Tokens), maximálisan kézben tatható lapok száma (Maximum Hand Size) 
±, sebesség (Speed) ©. 
 

HATSZÖG MEZŐ (HEX) 
A játéktábla hatszög-alakú mezőkre került felosztásra. Minden egyes 
mező az egyik tereptípusba tartozik: síkság, domb, víz, erdő és hegy. 
 

� Nincs korlátozva, hogy egy mezőn egy időben összesen hány hős 
tartózkodhat. 

 

Kapcsolódó kifejezések: város (City), mozgás (Move), szentély (Shrine), 
erődítmény (Stronghold), terepkocka (Terrain Dice), település (Town), 
vadon (Wilderness). 
 

KEZDEMÉNYEZÉS (INITIATIVE) 
A harci szimbólumok „kidobása” után minden képpel felfelé néző arany 
színű szimbólum beleszámít a kezdeményezésbe. Az a játékos hajthatja 
végre az első harci akcióját, aki több arany színű (ún. kezdeményező) 
szimbólumot dobott.  
 

� Ha egyenlő számú arany szimbólumot dob mind a két fél, akkor 
minden esetben a támadó fél kezdeményezhet elsőként. Ellenség-hős 
összecsapás esetén minden esetben a hős a támadó fél, két hős 
párbajakor pedig a párbajt kezdeményező hős. 

 

� Kezdeményezés szempontjából egynek számítanak azok az arany 
színű harcjelzők is, amiknek 1-nél nagyobb értékük van (például: 2<), 
illetve az arany színű gondolatjel szimbólum is, amivel amúgy 
semmilyen harci akció nem hajtható végre. 

 

Kapcsolódó kifejezések: támadó (Attacker), harc (Combat), harcjelzők 
(Combat Tokens). 
 

MEGTANUL (LEARN) 
Lásd a „képességkártyák” kifejezésnél! 
 

TUDÁS (LORE) 
A „The Ascendance of Margath” forgatókönyvben a történetjelzőket 
„tudásnak” nevezzük. Margath -1 életpontot kap az aktuális ellenfele 
által birtokolt minden egyes tudás után. 
 

Kapcsolódó kifejezések: forgatókönyv (Scenario), történetkártyák (Story 
Cards), történetjelzők (Story Tokens) §. 
 

MÁGIKUS SÉRÜLÉS (MAGIC DAMAGE) î 

Amikor egy harci akciód során a hősöd elkölt Xî szimbólumos harc-
jelzőt a saját harci tartalékodból, X mágikus sérülést okozol ellenfelednek. 
 

� Nem muszáj az összes î szimbólumos harcjelződet egyetlen harci 
akciód során elköltened. 

 

� Nem költhetsz el már mágikus sérülést okozó harcjelzőt, ha a harci 
akciód során fizikai sérülést okoztál és viszont. 

 

� Egyes képességek kimondottan a mágikus sérüléseket érintik. 
Például: egy képesség blokkolhatja a mágikus sérüléseket, de nem blokkolja a 

fizikai sérüléseket. 
 

Kapcsolódó kifejezések: sérülés blokkolása (Block Damage), harc 
(Combat), harcjelzők (Combat Tokens), sérülés (Damage), fizikai sérülés 
(Physical Damage) <. 
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MARGATH 
Lásd a „főgonosz” kifejezésnél! 
 

PIACOK (MARKETS) 
Négy piac található a játéktábla szélein: egy-egy mind a 4 városhoz. 
Minden piacon 3-3 felszereléskártyát találhatsz, amit a hősöd 
megvásárolhat az adott város mezőjén. 
 

� Ha egy felszereléskártyát bármilyen okból el kell távolítanod a piacról, 
akkor azonnal csapj fel helyette egy új felszereléskártyát, hogy 
minden esetben 3-3 kártya legyen a piacokon! 

 

Kapcsolódó kifejezések: felszereléskártyák (Asset Cards), üzletelés 
(Shop). 
 

MESTER SZINTŰ ELLENSÉG (MASTER ENEMY) 
A 2. felvonás során minden ellenség mester szintűvé változik és ettől 
kezdve használni fogják a 6. (2š / arany %) harcjelzőjüket is a másik 5 
mellett. 
 

Kapcsolódó kifejezések: felvonások (Acts), harcjelzők (Combat Tokens), 
ellenség (Enemy). 
 

MAXIMÁLISAN KÉZBEN TARTHATÓ LAPOK SZÁMA 

(MAXIMUM HAND SIZE) ± 

Minden hőskártyán szerepel az adott hős maximálisan kézben tartható 
lapjainak száma. Ez a szám mutatja meg, hogy a hőst irányító játékos 
maximum hány képességkártyát tarthat a kezében. 
 

� A maximális kézben tartható lapok közé nem számítanak bele a már 
megtanult, és képpel felfelé előtted fekvő képességkártyák. 

 

� A kezedben tartott képességkártyákat tudod elégetni, ha egy 
tulajdonságpróba során újabb képességkártyákat akarsz húzni, illetve 
ha egy terepkockát újra akarsz dobni. 

 

� Ha valamilyen oknál fogva több képességkártya lesz a kezedben, 
mint a maximális kézben tartható lapjaid száma, azonnal el kell 
dobnod a többlet kártyáidat. 

 

Kapcsolódó kifejezések: eldobás (Discard), elégetés (Exert), képesség-
kártyák (Skill Cards). 
 

ELME (MIND) ä 
A hősöd elme tulajdonsága az intelligenciáját, érzékelését és az egyéb 
mentális tulajdonságait jelképezi. 
 

� A hősöd nem tanulhat meg több elme típusú képességet, mint 
amekkora az aktuális elme tulajdonsága. 

 

� A képességek, amelyeken a „+X ä ” szerepel, a hősöd elme tulajdon-
ságát növelik meg X mértékben. 

 

Kapcsolódó kifejezések: tulajdonságok (Attributes), test (Body) â, 
képességkártyák (Skill Cards), lélek (Spirit) ë. 
 

MOZGÁS (MOVE) 
A hősöd egy akciót elköltve mozoghat is. Ekkor annyi terepkockával kell 
dobnod, amekkora a hősöd aktuális sebessége ©. Minden egyes kidobott 
terepkocka terepszimbólumával 1-1 szomszédos, megegyező típusú 
terepű hatszög mezőre tudsz mozogni. 
 

Csak akkor mozoghatsz egy szomszédos mezőre, ha annak tereptípusa 
megegyezik egy még fel nem használt terepkocka oldal terep- 
szimbólumával. A folyókon keresztül és az úton történő mozgásra 
speciális szabályok vonatkoznak (lásd később). 
 

� Ha már dobtál a terepkockákkal, akkor is elköltöttél egy akciót a 
mozgásra, ha egyik szomszédos mezőre sem tud a hősöd lépni. 

 

� A mozgás akciót választva a hősödet az egyik szomszédos mezőre 
mozgathatod bármiféle dobás nélkül. Ha már dobtál a terepkockákkal, 
ez a lehetőséged elvész. 

 

� Csak a terepkockák kidobása után kell döntened arról, hogy a hősöd 
melyik irányba és hány terepkockát felhasználva akar mozogni. 

 

� A hősöd a kidobottak közül tetszőleges számú terepkockát 
felhasználhat a mozgásához, beleértve a nullát is. 

 

� Nem költhetsz el egy terepkockát arra, hogy a hősöd több mezőt 
mozogjon vele, még akkor sem, ha ezen mezők mindegyikének 
tereptípusa azonos, és megegyezik a kidobott oldallal. Egy 
terepkockáért cserébe csupán egy szomszédos mezőre tud a hősöd 
lépni, ha annak tereptípusa megegyezik a kidobott terepszimbólum-
mal. 

 

� Nem teheted meg, hogy a kidobott terepkockák közül párat elköltesz 
mozgásra, végrehajtasz egy másik akciót, majd a maradék 
terepkockákkal tovább mozogsz. A mozgás akciód során minden 
terepkockát el kell költened, amelyiket el akarsz vagy el tudsz, majd 
ennek az akciódnak vége, és egy új akcióba kezdhetsz, ha még van 
akció lehetőséged. 

 

� A „vadon” terepszimbólum segítségével a hősöd bármilyen típusú 
terepre mozoghat. 

 

� Egy város az összes tereptípusnak megfelel egyszerre, így a hősöd 
egy terepkocka bármelyik terepszimbólumával beléphet egy város 
mezőjére. 

 

� Két híd van a játéktáblán: a „Red Bridge” (Vörös Híd) és a „Zadric’s 
Crossing” (Zadric Átkelője). A hősöd egy terepkocka bármelyik 
terepszimbólumával beléphet egy híd mezőjére. 

 

� Ha egy képességed lehetővé teszi, hogy valamilyen speciális mozgást 
hajts végre (például: ha használod a „Walk on Water” képességkártyádat, 

akkor mozoghatsz folyón keresztül), akkor csak a képességet kell 
használnod, de nem kell külön egy mozgás akciót is végrehajtanod. 

 

Mozgás folyón keresztül 

A folyók a hatszög mezők közötti kék vastag vonalak, melyek blokkolják 
a mozgást. 
 

� Hiába dobsz a folyó túloldalán lévő tereptípussal megegyező oldalú 
terepkockát, ezzel nem tudsz a folyón átmozogni. Csakis akkor tudsz 
egy folyón átkelni, ha egy „víz”, vagy egy „vadon” szimbólumot 
dobsz a terepkockával. 

 

 � Ha a hősöd a folyón akar átkelni, dönthetsz úgy is, hogy nem dobsz a 
terepkockákkal, és a hősödet a folyó túloldalán lévő szomszédos 
mezőre mozgatod. Ezzel véget is ér a „mozgás” akciód. 

 

Mozgás úton 

Ha a hősöd egy út mezőjén áll, akkor az úton bármilyen terepkocka 
szimbólummal tud tovább mozogni 1-1 mezőt. 
 

� A városok mezője egyben útnak is minősül. „Market Town” 
(Piacfalva) és „Suvar’s Rest” (Suvar Pihenője) több út keresztezésében 
is fekszik. 

 

� Ha a hősöd egy úttal szomszédos mezőn áll, akkor az út mezőjére 
bármilyen dobással rámozoghat. Nem kell megfelelnie a terepkocka 
oldalán szereplő terepszimbólumnak az út „alatti” terep típusának. 

 

� Ha a hősöd egy út mezőjén áll, nem ugorhat át egy szomszédos, 
másik út mezőjére, ha az út nem kapcsolódik közvetlenül hozzá. 
Suvar Pihenője közelében futó utak jó példa lehet erre. 

 

Kapcsolódó kifejezések: akciók (Actions) $, sebesség (Speed) ©, 
elkölteni (Spend), terepkocka (Terrain Dice). 
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KÖRÖNKÉNT EGYSZER (ONCE PER TURN) 
A hősöd egy játékforduló során csupán egyszer, a saját körében 
használhatja a körönként egyszer használható képességeit, és nem 
használhatja azokat amikor a többi játékos köre van éppen. 
 

� A hősöd a saját körében bármikor használhatja az ilyen képességeit, 
amikor azt az adott kártya leírása megengedi. Például: a hősöd a 

mozgás akciót választja, 3 terepkockával dob. Elkölti az egyik terepkockát és 

mozog 1 mezőt, majd használja a „Tireless” (fáradhatatlan) képességét, 

aminek segítségével mozog egy további mezőt, és ezután a maradék 2 kockát 

elköltve még 2 mezőt mozog. 

Kapcsolódó kifejezések: képességek (Abilities), harci akciók (Combat 
Actions), játékkör (Turn). 
 

FIZIKAI SÉRÜLÉS (PHYSICAL DAMAGE) < 

Amikor egy harci akciód során a hősöd elkölt X< szimbólumos harc-
jelzőt a saját harci tartalékodból, X mágikus sérülést okozol ellenfelednek. 
 

� Nem muszáj az összes < szimbólumos harcjelződet egyetlen harci 
akciód során elköltened. 

 

� Nem költhetsz el már mágikus sérülést okozó harcjelzőt, ha a harci 
akciód során fizikai sérülést okoztál és viszont. 

 

� Egyes képességek kimondottan a fizikai sérüléseket érintik. Például: 

egy képesség blokkolhatja a fizikai sérüléseket, de nem blokkolja a mágikus 

sérüléseket. 
 

Kapcsolódó kifejezések: sérülés blokkolása (Block Damage), harc 
(Combat), harcjelzők (Combat Tokens), sérülés (Damage), mágikus 
sérülés (Magical Damage) î. 
 

MEGAKADÁLYOZ (PREVENT) 
Lásd a „semmissé tenni” kifejezést! 
 

KÜLDETÉS (QUEST) 
A küldetés a kalandkártyák egyik típusa. Amikor egy küldetést 
tartalmazó kalandkártyát húzol, tedd a kártyát magad elé képpel fölfelé! 
 

Minden küldetés a játéktábla egy vagy több hatszög mezőjéhez van 
kötve, melyeket piros kerettel a kártyán feltüntettünk. Egy ilyen küldetés 
befejezéséhez el kell menned az egyik ilyen mezőre, majd követned kell a 
félkövérrel szedett utasítást a térkép felett. 
 

� Nincs korlátozva, hogy egyszerre hány aktív küldetésed lehet. 
 

� A küldetéskártyákon a térkép alatt 1-3 jutalom szerepel. A küldetés 
követelménye a térkép felett szerepel, vastag betűkkel szedve. Ha a 
hősöd sikeresen teljesítette az adott küldetését, akkor megoldhatja, 
így megkaphatja az érte járó, római számokkal jelölt jutalmak egyikét. 

 

� Sok küldetés megköveteli tőled, hogy fedezz fel valamit (Explore...). 
A felfedezéshez dobj az aktuális sebességeddel egyenlő számú 
terepkockát a játéktábla megjelölt mezőinek egyikén! A „vadon” 
dobás bármelyik tereptípusnak megfelel, de a „vadon” követelményt 
csak „vadon” dobással tudod teljesíteni. Ha elegendő terepszimbólu-
mot dobsz valamelyik jutalom követelményéhez, akkor megkaphatod 
a választott jutalmadat, majd tedd el a küldetéskártyát is 
zsákmányként (hacsak nem utasít a kártya téged eldobásra)! 

 

 Például: Corbin az aktuális küldetéskártyájának azon követelményét 

szeretné teljesíteni, ami egy hegy és egy vadon terepszimbólumot ír elő. A 

követelményt teljesíteni tudja 1 hegy / víz és 1 vadon dobással, vagy 2 vadon 

dobással. 
  

� Mint a mozgás esetén, minden egyes terepkocka oldalt csak egyszer 
és egy megkövetelt tereptípusra használhatsz fel. 

 

� Nem kötelező megoldanod a küldetést, még akkor sem, ha teljesíted a 
követelményeit. A megoldatlan küldetéskártyáid továbbra is képpel 
felfelé ott maradnak előtted. 

 

� Ha megoldottad az egyik küldetésedet, és teljesítetted valamelyik 
jutalom követelményeit is, akkor megkaphatod a választott jutalma-
dat, majd tedd el a küldetéskártyát is zsákmányként (hacsak nem 
utasít a kártya eldobására)! 

 

� Ha több jutalom követelményét is teljesíted egy időben, akkor is csak 
egyetlen jutalmat választhatsz ezek közül. 

 

� Ha nem tudod egyik jutalom követelményét sem teljesíteni, a 
küldetéskártyád továbbra is képpel felfelé ott marad előtted. 

 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards), felfedezés 
(Exploring), terepkocka (Terrain Dice). 
 

ÚJRADOBÁS (RECAST) 
Ha egy képesség előírja, hogy dobd újra egy vagy több harcjelződet, 
akkor vedd el a megfelelő harcjelző(ke)t a harci tartalékodból, és kövesd 
a dobás szabályait (azaz dobj még egyszer a jelzővel / jelzőkkel)! 
 

� Minden játékos csak a saját harcjelzőit dobhatja újra. 
 

� Ha az adott képesség nem határozza meg konkrétan, hogy mely 
szimbólummal ellátott harcjelzőidet kell újradobnod (például: csak az 

aktiváló szimbólumos jelzőidet), akkor az összes harci tartalékodban lévő 
jelződet bele kell érteni. 

 

� Nem dobhatsz újra egy harcjelzőt, ha már van rajta egy másik jelző 
(ilyen csak egy duplázó szimbólumos harcjelzővel fordulhat elő ô). A 
duplázó szimbólumos harcjelzőn lévő másik jelző viszont 
újradobható. Miután újradobtad, tedd vissza ezt a harcjelzőt a 
duplázó szimbólumos harcjelződ tetejére! 

 

Kapcsolódó kifejezések: dobás (Casting), harci tartalék (Combat Pool), 
harcjelzők (Combat Tokens), átfordítás (Flip), eltávolítás (Remove). 
 

ELTÁVOLÍTÁS (REMOVE) 
Ha egy harcjelződet el kell távolítanod a harci tartalékodból, akkor azt 
kezeld úgy, mintha már elköltötted volna. 
 

� Az eltávolított harcjelzőiddel ugyanúgy dobhatsz a következő harci 
forduló elején, mint a többivel. 

 

� Bármilyen harcjelződ, amelyet már elköltöttél az adott harci 
fordulóban, vagy el kellett távolítanod, elköltött harcjelzőnek számít. 
Az elköltött harcjelzőiddel nem hajthatsz végre harci akciót, illetve 
nem lehetnek képességek célpontjai, kivéve ha ezt a képesség külön 
nem jelzi. 

 

� Nem távolítható el egy harcjelző, ha már van rajta egy másik jelző. 
Egy harcjelzőn lévő másik jelző viszont eltávolítható. 

 

PIHENÉS (REST) 
Egy akciódat elköltheted a hősöd pihentetésére is. Ha egy városban (city), 
településen (town), szentélyben (shrine), vagy erődítményben (strong-
hold) pihen a hősöd, minden sérülése begyógyul. Ha a hősöd a 
vadonban pihen (bármilyen olyan mezőn, amelyik nem város, település, 
szentély, vagy erődítmény), dobj az öt terepkockával! Annyi sérülése 
gyógyul be, ahány az adott meződ tereptípusának megfelelő 
szimbólumot dobtál. 
 

� Ha a hősöd a vadonban pihen és nulla sikert dobtál, akkor semmit 
sem gyógyul. Ha legyőzték őt, akkor továbbra is 0 életpontja lesz, így 
a következő akcióját is pihenéssel kell töltenie. 

 

� Ha a hősöd egy úton pihen, akkor az út alatti terepet vedd figyelembe 
a sikeres dobáshoz! Ez eltérés a mozgáshoz képest. 

 

� Azok a képességeid, amelyek megnövelik a hősöd sebességét, nem 
befolyásolják a vadonban történő pihenéskor eldobható terepkockák 
számát. Az minden esetben: 5. 

 

Kapcsolódó kifejezések: akciók (Actions), város (City), legyőzött 
(Defeated), gyógyulás (Heal), életpont (Health) ®, szentély (Shrine), 
erőd (Stronghold), település (Town), vadon (Wilderness). 
 

12 



 
 

VISSZAVONULÁS (RETREAT) 
Bármelyik harcban résztvevő hős visszavonulhat egy komplett harci 
forduló végén, a visszavonulás fázis során. A visszavonuláshoz dobj az 
egyik terepkockával! Ha a dobásod eredményeként el tudsz mozogni az 
egyik szomszédos mezőre, akkor visszavonulhatsz (mozogj arra a 
mezőre). 
 

� Ha a kockadobásod eredményeként nincs olyan szomszédos mező, 
amelyre mozogni tudnál, vagy mégsem akarsz visszavonulni, a 
visszavonulásod sikertelen, és új harci fordulót kell kezdenetek. 

 

� Nem kapsz semmilyen büntetést amiatt, hogy vissza akarsz vonulni, 
de ha rossz dobásod miatt ez nem sikerül (kivéve azt, hogy egy újabb 
harci fordulót kell kezdened). 

 

� Ha a hősöd vagy ellenfeled legyőzötté válik, a harc azonnal véget ér, 
és már egyik fél sem vonulhat vissza. 

 

� Két hős közötti párbaj esetén minden egyes harci forduló végén 
bármelyik hős visszavonulhat (elsőként a támadónak kell bejelentenie 
a visszavonulási szándékát). 

 

Kapcsolódó kifejezések: támadó (Attacker), harc (Combat), terepkocka 
(Terrain Dice). 
 

FOLYÓ (RIVER) 
Lásd a „mozgás” kifejezésnél! 
 

ÚT (ROAD) 
Lásd a „mozgás” kifejezésnél! 
 

JÁTÉKFORDULÓK (ROUNDS) 
A játék több fordulón keresztül tart. A játékosok felváltva követik 
egymást, a kezdőjátékostól az óramutató járása szerinti irányba haladva, 
és mindegyikük végrehajtja 1-1 teljes játékkörét. Miután minden játékos 
sorra került egyszer, véget ér egy teljes játékforduló. 
 

Egy forduló végén az időjelzőt told egy mezővel előre az időjelző sávon! 
A játékosok egymás után felváltva így folytatják a játékot egészen addig, 
amíg a forgatókönyv-kártyán leírt feltételeket nem teljesítik. 
 

Kapcsolódó kifejezések: felvonások (Acts), kezdőjátékos (First Player), 
időjelző és idősáv (Time Token and Time Track), játékkör (Turn). 
 

PLETYKÁK (RUMORS) 
Lásd az „esemény” kifejezésnél! 
 

FORGATÓKÖNYV (SCENARIO) 
A játék előkészítése során kell eldöntenetek, hogy melyik forgató-
könyvvel szeretnétek játszani. Minden egyes forgatókönyvhöz tartozik 
egy egyedi kétoldalas forgatókönyv-kártya, 10 történetkártya és 10-10 
kalandkártya mind a 3 típusból. 
 

� Az adott forgatókönyv összes kártyáját a jobb alsó sarkában az 
aktuális főgonoszt ábrázoló kép alapján lehet megkülönböztetni és 
kiválogatni. 

 

Kapcsolódó kifejezések: forgatókönyv-kártya (Scenario Card), történet-
kártya (Story Cards), főgonosz (Villain). 
 

FORGATÓKÖNYV-KÁRTYA (SCENARIO CARD) 
Az általatok választott forgatókönyv kártyája a játéktábla mellé kerül a 
játék előkészítése során. Minden kártya az adott játékra vonatkozó 
speciális utasításokat tartalmaz. A kártya „A” oldala a játék során 
betartandó speciális szabályokat, míg a „B” oldala általában a 
legyőzendő főgonoszt és értékeit, illetve az egyéb győzelmi feltételeket 
tartalmazza, melyeket teljesítenetek kell a játék megnyeréséhez. 

 

� A játékosoknak a játék elején részletesen meg kell ismerniük a 
forgatókönyv-kártya mind a két oldalát. 

 

� Ha a hősöd harcba keveredik a főgonosszal, akkor forgasd át a 
kártyát a „B” oldalára! Ha a harc végeztével a hősöd nem győzte le a 
főgonoszt, akkor forgasd vissza az „A” oldalára! 

 

Kapcsolódó kifejezések: forgatókönyv (Scenario), főgonosz (Villain). 
 

ELADNI (SELL) 
Lásd az „üzletelés” kifejezésnél! 
 

PAJZS SZIMBÓLUM (SHIELD SYMBOL) Š 

Amikor egy hős vagy egy ellenség megsérül a harc során, elkölthet a 
harci tartalékából tetszőleges számú pajzs szimbólumos harcjelzőt, hogy 
blokkolja az egész sérülést, vagy annak egy részét. Minden elköltött 
pajzs szimbólum egyetlen tetszőleges forrásból származó (mágikus, 
fizikai, vagy az ellenség által okozott) sérülést tud blokkolni. 
 

� A pajzs elköltése „szabad” cselekedet, nem szükséges hozzá egy harci 
akciót végrehajtani. 

 

� A pajzs elköltése szabadon választható, dönthetsz úgy is, hogy nem 
költöd el a pajzs szimbólumos harcjelződet a harci tartalékodból, 
hanem inkább sérülsz. 

 

� A pajzs bármilyen forrásból származó sérülést képes blokkolni, amibe 
beletartozik minden harc közben aktiválandó képesség, vagy egyéb 
speciális képesség is. 

 

� Ha a sérülést valami miatt nem tudod blokkolni („cannot be 
blocked”), akkor viszont nem költhetsz el pajzs szimbólumot a 
blokkolására. 

 

� Ha egy sérülés a harcba lépéskor sebez, akkor nem költhetsz el pajzs 
szimbólumot a blokkolására (hiszen ez a sérülés még a harcjelzők 
eldobása előtt következik be). 

 

� A harcon kívüli sérülések sem blokkolhatók pajzs szimbólum 
elköltésével (hiszen harcon kívül lehet, hogy előtted vannak fizikailag 
a harcjelzőid, de azok nem aktívak, nincsenek a harci tartalékodban). 

 

Kapcsolódó kifejezések: sérülés blokkolása (Block Damage), harcjelzők 
(Combat Tokens). 
 

ÜZLETELÉS (SHOP) 
A hősöd egy város mezőjén elköltheti egy akcióját arra is, hogy egy kicsit 
üzleteljen a város piacán. Minden üzletelés 3 lépésre osztható: 
 

1. A piaci kínálat végigböngészése. Húzd fel a felszerelés-pakli legfelső 
lapját, és csapd fel azon város piac mezőjére, amelyikben a hősöd 
éppen tartózkodik! 

 

 Ha a felszerelés-pakliban már nincsenek kártyák, akkor keverd össze 
az eldobott felszereléskártyákat képpel lefelé, és képezz belőlük egy 
új felszerelés-paklit! 

 

2. Felszerelések eladása (opcionális). A hősöd bármelyik felszerelés-
kártyáját eladhatja. Minden eladott felszereléskártyát dobj el, és 
vegyél el a közös készletből (a bankból) a kártya bal felső sarkában 
szereplő értékének megfelelő számú aranyjelzőt! 

 

 Ha az eladott felszereléskártyádhoz tartozott egy harcjelző is, azt is 
dobd el a közös készletbe! 

 

 Nem tudsz felszereléskártyákat eladni a városokon kívül, hacsak ezt 
egy képességed lehetővé nem teszi. 

 

 Nem adhatod el azt a felszereléskártyát, amit ezen üzletelés akciód 
során éppen most vásároltál. 

 

 Egy árukártyát is eladhatsz a városban, de ekkor csak a bal felső 
sarkában szereplő aranymennyiséget kapod meg érte (ami lehet nulla 
is). Az árukat a kereskedelmi értékén a kártyán jelzett kalandhely-
színen (település, erődítmény vagy szentély) tudod értékesíteni. 
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 Például: a fegyverzet (Armament) árukártyát (Goods) bármelyik városban 

csak 2 aranyért tudod eladni. Azonban ha egy erődítmény mezőjére mozogsz, 

és elköltesz egy akciót rá, 5 aranyért cserébe tudod értékesíteni. 
 

3. Egy felszerelés megvétele vagy eldobása. A hősödnek vagy meg kell 
vásárolnia egyet a piacon lévő felszereléskártyák közül, vagy el kell 
egyet dobnia az ott lévő 4 kártya közül (ha mégsem akar vagy tud 
egyet sem megvásárolni közülük). Ez azt jelenti, hogy egy város 
piacán minden esetben 3 felszereléskártya lesz az összes üzletelés 
akció után. 

 

 Ahhoz, hogy megvegyél egy felszerelést, el kell költened a saját 
készletedből annyi aranyat, amennyi a felszerelés ára. Az elköltött 
aranyjelzőket tedd vissza a közös készletbe, a megvásárolt felszerelés-
kártyát pedig fektesd magad elé képpel felfele! Ha a megvásárolt 
felszereléshez egy harcjelző is tartozik (szerepel rajta egy betűből és 
két számból álló háromjegyű kód), keresd ki azt a közös készletből, és 
tedd azt is magad elé! 

 

 Ne felejtsd el, hogy minden felszereléstípusból - fegyver (weapon), 
öltözet (clothing), tárgy (equipment), mozgást segítő (moving) és áru 
(goods) - csak egyetlen lehet a hősödnél! Ha veszel egy másodikat is 
egy olyan típusból, amivel már rendelkezel, azonnal el kell dobnod a 
kettő egyikét! 

 

 Minden egyes üzletelés akció során csak egyetlen új felszerelést 
vásárolhatsz meg. 

 

Kapcsolódó kifejezések: felszereléskártyák (Asset Cards), piac (Market). 
 

SZENTÉLY (SHRINE) 
A szentély egy helyszíntípus a játéktáblán, amely különböző 
szent helyeket képvisel. Minden szentély az öt tereptípus 
egyikén helyezkedik el, mozgás és felfedezés szempontjából. 
Például: a „Yrthwright’s Forge” egy hegyen. 

 

� A szentély mezője nem számít vadonnak. 
 

� Amikor egy hős egy szentélyben pihen, minden életpontját 
visszagyógyulja. 

 

Kapcsolódó kifejezések: pihenés (Rest), erődítmény (Stronghold), 
település (Town). 
 

EGYIDEJŰ KÉPESSÉGEK (SIMULTANEOUS ABILITIES) 
Amikor két vagy több képesség aktiválódik ugyanabban az időben, 
azokat egyidejű képességeknek kell tekinteni. 
 

� Minden esetben az aktív játékos aktiválódott képességét kell elsőként 
végrehajtani, és ezután sorban a többi játékosét. 

 

� Ha egyszerre több képességed is aktiválódik, neked kell eldöntened, 
hogy azokat milyen sorrendben kívánod végrehajtani. Miután 
végrehajtottad az összes aktiválódott képességedet, a sorban követ-
kező játékos hajthatja végre az ő aktiválódott képességeit. 

 

Kapcsolódó kifejezések: képességek (Abilities), aktív játékos (Active 
Player), körsorrend (Turn Order). 
 

KÉPESSÉGKÁRTYÁK (SKILL CARDS) 
A képességkártyák olyan jártasságokat és szakértelmeket jelentenek, 
amiket a hősök megtanulhatnak a játékbeli kalandozásuk közben. 
Bármennyi képességet megtanulhatsz bármilyen akciód előtt, vagy az 
után. Csak azokat a képességkártyáidat használhatod, amelyeket előtte 
már megtanultál. 
 

Ahhoz, hogy megtanulj egy új képességet, el kell dobnod annyi és olyan 
zsákmánykártyát, amennyit a megtanulni vágyott képességkártya tetején 
szereplő gömbök jeleznek. A szürke gömbök esetén bármilyen 
zsákmánykártyát eldobhatsz. 
 

± 

Miután megtanultál egy képességet, tedd a kártyáját képpel felfelé 
magad elé! Ettől kezdve már használhatod a hatását és bónuszait. 
 

� Megtanulhatsz képességeket a köröd végén is, amikor már az utolsó 
akciódat is végrehajtottad. 

 

� Nem tanulhatsz meg viszont képességeket egy akciód kiértékelése 
közben. 

 

� Ha a képesség-pakliból elfogytak a lapok, akkor keverd meg az 
eldobott képességkártyákat képpel lefelé, és képezz egy új paklit 
belőlük. 

 

� A képességkártyákra az egyes kártyákon mint „képességek” (skills) 
utalunk. 

 

� A hősödnek nem lehet több (még meg nem tanult) képességkártyája a 
kezében, mint az aktuális maximális kezedben tartható lapjaid száma. 

 

 Ha valami miatt ennél több képességkártya lesz a kezedben, azonnal 
dobj el a kártyáid közül annyit, hogy csak az annyi maradjon, mint az 
aktuális maximális kezedben tartható lapjaid száma 

 

 Nem dobhatsz el „csak úgy” képességkártyákat sem a kezedből, sem 
a megtanult képességeid közül. 

 

� Minden képesség a 3 tulajdonságod egyikéhez tartozik. Egyszerre 
csak annyi megtanult képességed lehet egy adott típusból (test, elme, 
lélek), amennyi kevesebb vagy egyenlő a hozzá kapcsolódó 
tulajdonságodnál. 

 

 Ha az egyik tulajdonságod értéke valami miatt lecsökken, akkor 
azonnal el kell dobnod az ilyen típusú fölös megtanult képességeidet. 
Ez az egyetlen módja, hogy eldobhasd a már megtanult képességeidet. 

 

 Megtanulhatsz az adott tulajdonság határodon felül is képességet, de 
ezután azonnal el kell dobnod egy ilyen típusú már megtanult 
képességkártyádat, hacsak az újonnan tanult képesség nem növeli 
meg az adott tulajdonságodat. 

 

� Az alapjátékban 6 különböző képesség-szettet találsz. Minden egyes 
szettet egyedi szimbólumokkal jelöltük meg. A különböző szettek 
arra szolgálnak, hogy a számodra leginkább megfelelő képességeket 
tudd összeválogatni magadnak. A későbbi kiegészítőkben szereplő 
szettekre pedig már a megfelelő tapasztalataid alapján tudod 
lecserélni a meglévőket a játék előkészítése során. 

 
 

 

 A Vadon Ereje Harci Kiképzés 

 
 

  Barát a Nehéz  

 Utazási Vágy Helyzetben 

   
 

 Istenek Pártfogoltja Rúnamágia 

 
 

Kapcsolódó kifejezések: elégetni (Exert), maximálisan kézben tatható 
lapok száma (Maximum Hand Size) ±, zsákmány (Trophy). 
 

TALÁLKOZÁS-PAKLI (SOCIAL DECK) 
A találkozás-pakli a kalandkártyákat tartalmazó 3 kaland-pakli egyike. A 
találkozás-pakli tartalmazza a legtöbb eseménykártyát (Event). 

 

� A találkozás-paklit nem lehet újrakeverni, ha már kifogyott. 
 

� A találkozáskártyákat és a találkozás-pakliból származó zsákmány-
kártyákat a Ä szimbólummal jelöltük. 

 

� Ha egy játékos egy találkozáskártyát vesz el zsákmányként, azt 
„találkozási zsákmánynak” (social trophy) nevezzük.   

 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards), harc 
(Combat), összetevők limitje (Component Limitations), eldobás (Discard), 
ellenség (Enemy), zsákmány (Trophy). 
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SEBESSÉG (SPEED) © 

A hősöd rendelkezik egy sebesség jellemzővel is. Mozgáskor vagy 
felfedezéskor a hősöd az aktuális sebességével megegyező számú 
terepkockával dob. 
 

� A képességek, amelyeken a „+X © ” szerepel, a hősöd sebesség 
jellemzőjét növelik meg X mértékben. 

 

Kapcsolódó kifejezések: összetevők limitje (Component Limitations), 
felfedezés (Exploring), mozgás (Move), terepkocka (Terrain Dice). 
 

ELKÖLTENI (SPEND) 
Sok képesség használatához szükséges elköltened valamit (akció, kártya, 
kocka, jelző, zsákmány, stb.). Értelemszerűen csak a saját akcióidat, 
kártyáidat, kockáidat, jelzőidet, zsákmányaidat, stb. költheted el. 
 

� Az elköltött harcjelzőidet ideiglenesen tedd félre (kikerülnek a harci 
tartalékodból), majd az újabb harci forduló során használhatod őket! 
Az összes többi elköltött jelződet dobd el a közös készletbe! 

 

� Az elköltött zsákmánykártyáidat dobd el! Ha nincs konkrétan 
megadva, hogy milyen típusú zsákmánykártyát kell eldobnod - harc 
( Ë ), felfedezés ( Ô ), vagy találkozás ( Ä ) - akkor bármilyen típusú 
zsákmánykártyát eldobhatsz. 

 

� Az elköltött terepkockáidat tedd félre! Nem költheted el még egyszer 
ugyanazon akciód, vagy tevékenységed (például: mozgás, felfedezés, 

stb.) során. 
 

Kapcsolódó kifejezések: harci tartalék (Combat Pool), mozgás (Move), 
képességkártyák (Skill Cards), üzletelés (Shop), zsákmány (Trophy). 
 

LÉLEK (SPIRIT) ë 
A hősöd lélek tulajdonsága az akaraterejét, mágikus fogékonyságát és az 
egyéb lelki tulajdonságait jelképezi. 
 

� A hősöd nem tanulhat meg több lélek típusú képességet, mint 
amekkora az aktuális lélek tulajdonsága. 

 

� A képességek, amelyeken a „+X ë ” szerepel, a hősöd lélek tulajdon-
ságát növelik meg X mértékben. 

 

Kapcsolódó kifejezések: tulajdonságok (Attributes), test (Body) â, elme 
(Mind) ä, képességkártyák (Skill Cards). 
 

SPORTSZERŰSÉG (SPORTSMANSHIP) 
Minden játékosnak tiszteletben kell tartania a versenyszellemet, és 
tisztán kell játszania a győzelme érdekében. 
 

� A játékosok csak kölcsönösen előnyös módon csereberélhetnek 
egymással. Például: a hősöd nem adhatja oda „ingyen” az összes nála lévő 

felszerelést, csak hogy segíts nyerni egy játékostársadnak. 
 

� Ha egy ellenséget kell irányítanod egy játékostársaddal szemben, 
irányítsd azt minden esetben a legjobb képességeid szerint, még ha ez 
az ő rovására is megy. 

 

� Soha ne csalj! Ne vegyél el több jelzőt, kártyát, mint amennyi megillet, 
tartsd be a szabályokat, még ha ez néha nehéznek is tűnhet. Hidd el, a 
saját szórakozásodat is tönkreteszed a másokén kívül, ha csalással 
érsz el valamit, vagy csalással nyered meg a játékot! 

 

Kapcsolódó kifejezések: csereberélés (Bartering), dobás (Casting), harc 
(Combat). 
 

TÖRTÉNETKÁRTYÁK (STORY CARDS) 
Minden egyes forgatókönyvhöz 10-10 történetkártya tartozik. Amikor az 
időjelző az idősávon egy történetmezőre ér (*), fel kell húznod a 
történetkártya-pakli legfelső lapját! 
 

� Az időjelző kétszer halad végig az idősávon, amin 4 történetmező 
van, ami azt jelenti, hogy az egyes játékokban maximum 8 
történetkártya fog előkerülni. 

 

� A történetkártyákon leírtakat a felhúzás után azonnal végre kell 
hajtani (ha nem történeti küldetések), majd el kell dobni őket! 

 

� Ha a történetkártyán egy ellenség szerepel, annak legyőzése után a 
történetkártyát nem teheted el zsákmányként. 

 

Kapcsolódó kifejezések: forgatókönyv (Scenario), történeti küldetés 
(Story Quests), időjelző és idősáv (Time Token and Time Track). 
 

TÖRTÉNETI KÜLDETÉS (STORY QUEST) 
Néhány történetkártyán szerepel a „Story Quest” (történeti küldetés) 
felirat. Ha egy „Story Quest” kártyát húztál, azt nem kell eldobnod, 
mivel a hatása folyamatos. 
 

A kártyán szereplő küldetést csak azon a mezőn tudjátok megoldani, 
amelyet piros körvonallal a kártya ábráján megjelöltünk. Tedd ezt a 
történetkártyát a játéktábla felső részén található, legkisebb sorszámú, 
még szabad történetkártya-helyre, majd tedd az ezzel azonos sorszámú 
történetjelzőt a játéktábla kártyán megjelölt hatszög mezőjére! Így 
könnyű átlátni, hogy melyik mezőn is lehet az adott küldetést megoldani. 
 

Ha egy történeti küldetést több helyen is meg lehet oldani (például: 

minden városban, vagy bármelyik szentélyben) akkor nem lesz elegendő 
történetjelző, hogy  minden ilyen helyre tegyél egyet-egyet. Ebben az 
esetben ne tegyél le egy történetjelzőt sem, próbáljátok meg észben 
tartani, hogy van egy ilyen történeti küldetés is a játékban! 
 

Kapcsolódó kifejezés: történetkártyák (Story Cards). 
 

TÖRTÉNETJELZŐ (STORY TOKEN) § 

A történetjelzők kétoldalasak (fehér és fekete), és minden esetben az 
adott forgatókönyv-kártya határozza meg, hogy melyik oldalukat kell a 
játék során használnotok. 
 

� Néha csak a történetjelzők egyik oldalát kell használnotok, néha a két 
oldalt különbőzképp használhatjátok a kaland során. 

 

Kapcsolódó kifejezés: társ (Companion), tudás (Lore), forgatókönyv 
(Scenario), történetkártyák (Story Cards), zombik (Zombies). 
 

ERŐDÍTMÉNY (STRONGHOLD) 
Az erődítmény egy helyszíntípus a játéktáblán, amely különböző katonai 

építményeket képvisel. Minden erődítmény az öt tereptípus 
egyikén helyezkedik el, mozgás és felfedezés szempontjából. 
Például: a „Sundergard” egy síkság. 
 

� A erődítmény mezője nem számít vadonnak. 
 

� Amikor egy hős egy erődítményben pihen, minden életpontját 
visszagyógyulja. 

 

Kapcsolódó kifejezések: pihenés (Rest), szentély (Shrine), település 
(Town). 
 

SIKERSZIMBÓLUM (SUCCES SYMBOL) 
A sikerszimbólumot a tulajdonságpróbák során használatosak, 
és néhány képességkártya jobb felső részén szerepel. 
 

Kapcsolódó kifejezések: tulajdonságpróba (Attribute Test), képesség-
kártyák (Skill Cards). 
 

KÉPESSÉG AKTIVÁLÁSA (SURGE ABILITY) 
Az olyan képességeidet (legyenek azok akár a hőskártyádon, akár a már 
megtanult képességkártyáidon, vagy a felszereléskártyáidon) amely előtt 
egy % szimbólum szerepel, aktiválnod kell a használata előtt. Az 
aktiváláshoz egy harci forduló során a harci tartalékodból el kell 
költened a megfelelő számú aktiváló szimbólumú ( % ) harcjelződet. 
 

� Minden aktiválandó képességedet csak egyszer használhatod harci 
fordulónként. 
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� Elkölthetsz egy időben több aktiváló szimbólumot is, mint amennyi a 
képességed aktiválásához szükséges. A feleslegesen elköltött 
szimbólumoknak nincs semmi további hatása. 

 

� Az aktiváló szimbólumos harcjelződet a képesség végrehajtása előtt 
kell elköltened. Ez azt jelenti, hogy ha a képességed lehetővé teszi, 
hogy újradobhasd a már elköltött harcjelzőidet (és azok 
visszakerüljenek ismét a harci tartalékodba), akkor ezen képességed 
aktiválásához elköltött harcjelződet is újradobhatod. 

 

� Ha egy X % képességed aktiválása bekapcsol más képességeket is, 
akkor az X-et 1-nek kell tekinteni, hacsak a képesség leírása másként 
nem rendelkezik. 

 

Kapcsolódó kifejezések: harci akciók (Combat Actions), aktiváló 
szimbólum (Surge Symbol) %, az „X” betű (X The Letter). 
 

AKTIVÁLÓ SZIMBÓLUM (SURGE SYMBOL) % 

Egy harci akciód során elkölthetsz a harci tartalékodból egy vagy több 
aktiváló szimbólumos harcjelződet, hogy aktiváld egy aktiválandó 
képességedet. 
 

Kapcsolódó kifejezések: harci akciók (Combat Actions), harcjelzők 
(Combat Tokens), képesség aktiválása (Surge Abilities) 
 

TAKTIKA (TACTICS) ¨ 

Az első  mini kiegészítőkkel játékba került új kifejezés. 

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 lemásol < 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.   

Kapcsolódó kifejezések: sérülés blokkolása (Block Damage), harci 
akciók (Combat Actions), harci tartalék (Combat Pool), harcjelzők 
(Combat Tokens), sérülés (Damage). 
 

TEREPKOCKA (TERRAIN DICE) 
A terepkockákat használod mozgáshoz és egy küldetéskártya felfedezé-
sére. Hat különböző tereptípus szimbóluma szerepel mind az 5 kockán: 
erdő, domb, hegy, síkság, víz és vadon. 
 

� A hősöd az aktuális sebességével (©) egyenlő számú terepkockával 
dob, amikor egy mozgás akciót hajt végre, vagy amikor felfedez. 

 

� Néhány kockaoldalon több tereptípus is szerepel egyszerre. Csak az 
egyiket használhatod fel az egyes kockadobásokból. 

 

� Egy vadon szimbólum bármelyik tereptípusnak megfelelhet. 
 

� Nem választhatod meg a vadon szimbólum tereptípusát, ha egy 
konkrét terepszimbólumot kell dobnod. Például: ha a hősöd 3 sérülést 

kap, ha egy hegy szimbólumot dob, akkor a vadon szimbólum dobása is 3 

sérülést okoz neki. 
 

Kapcsolódó kifejezések: felfedezés (Exploring), mozgás (Move), 
sebesség (Speed) ©. 

 

PRÓBA (TEST) 
Lásd a „tulajdonságpróba” kifejezésnél! 
 

IDŐJELZŐ ÉS IDŐSÁV 

(TIME TOKEN AND TIME TRACK) 
Az idősávon haladó időjelző az idő múlását, azaz a játékban eltelt 
játékfordulókat mutatja. 
 

� Az időjelzőt a játék előkészítése során tedd az idősáv 1. mezőjére, az 
1-es oldalával felfele! 

 

� Minden komplett játékforduló végén az időjelzőt mozgasd egyel 
tovább az idősávon! 

 

� Az időjelző kétszer fog a játék során végighaladni az idősávon. Első 
alkalommal, amikor az időjelző 1-es jelű oldala van felül, a játékosok 
az adott forgatókönyv „1. felvonásában” kalandoznak. Amint az 
időjelző végighaladt az idősávon, végre kell hajtanotok a 
forgatókönyv-kártya 1. felvonás végére vonatkozó utasításait („At the 
end of Act 1...”)! 

 

 Ezután fordítsd át az időjelzőt a másik (2-es jelű) oldalára, jelezve, 
hogy a „2. felvonás” elkezdődött. Amikor az időjelző még egyszer 
végighalad az idősávon, a forgatókönyv-kártya 2. felvonásának 
végére vonatkozó utasításait kell végrehajtanotok („At the end of Act 
2...”)! 

 

� Amikor az időjelző az idősávon egy történetmezőre ér (*), fel kell 
húznod a történetkártya-pakli legfelső lapját! Amikor felhúzol egy 
történetkártyát, olvasd fel a szövegét, majd kövesd annak utasításait! 
Ha a kártyán nem szerepel a „Story Quest” (történeti küldetés) felirat, 
a kártyát a megoldása után dobd el! 

 

� Amikor az időjelző az idősávon eléri az egyik kalandjelző frissítési 
mezőt (a 6. és 12. mező ilyen), akkor fordítsd vissza az összes 
átfordított kalandjelzőt a színes oldalára! Nem szabad viszont azokat 
a kalandjelzőket frissíteni, amelyek olyan mezőn vannak, ahol éppen 
egy vagy több hős is tartózkodik. 

 

Kapcsolódó kifejezések: felvonások (Acts), kezdőjátékos (First Player), 
játékforduló (Round). 
 

TELEPÜLÉS (TOWN) 
A település egy helyszíntípus a játéktáblán, amely különböző 
lakott helyeket képvisel. Minden település az öt tereptípus 
egyikén helyezkedik el, mozgás és felfedezés szempontjából. 
Például: a „Burrow Town” egy hegy. 

 

� A település mezője nem számít vadonnak. 
 

� Amikor egy hős egy településben pihen, minden életpontját 
visszagyógyulja. 

 

Kapcsolódó kifejezések: pihenés (Rest), szentély (Shrine), erődítmény 
(Stronghold). 
 

KERESKEDELMI ÉRTÉK (TRADE VALUE) 
Lásd az „áru” kifejezésnél! 
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GYAKORLÁS (TRAIN) 
Elkölthetsz egy akciót arra is, hogy gyakorolj. Húzz annyi képesség-
kártyát, amennyi a (karakterkártyádon szereplő) maximálisan kezedben 
tartható lapok száma (±), majd dobj el annyi képességkártyát, hogy csak 
annyi ilyen lapod maradjon, amennyi a kezedben tartható lapok 
maximális száma! Így új képességeket szerezhetsz. 
 

� Addig nem tanulhatsz meg egy új képességet (ami amúgy egy szabad 
akció), amíg el nem dobtad a fölös képességkártyáidat a kezedből. 

 

Kapcsolódó kifejezések: tulajdonságok (Abilities), akciók (Actions) $, 
maximálisan kézben tatható lapok száma (Maximum Hand Size) ±, 
képességkártyák (Skill Cards). 
 

JELLEMZŐ (TRAIT) 
Lásd az „ellenség” kifejezésnél! 
 

ZSÁKMÁNY (TROPHY) 
A zsákmányként megszerzett, képpel lefelé fordított kalandkártyáidat a 
különböző képességeid megtanulására használhatod fel. 
 

� Amikor egy zsákmánykártyát szerzel, akkor fordítsd azt képpel  
lefelé, és tedd le egy kupacba a hőskártyád mellé! Bármilyen módos is 
szereztél egy zsákmánykártyát, aktiválódnak azok a képességeid, 
amik egy zsákmány megszerzésekor kapcsolódnak be. 

 

 Ha nincs megadva, hogy milyen típusú zsákmányt szerezhetsz, akkor 
te döntöd el, hogy a 3 kaland-pakli melyikéből akarod a legfelső lapot 
zsákmányként elvenni. 

 

 Ha a húzó-pakliban már nem maradt lap, akkor zsákmányul még 
mindig megszerezheted az adott kalandkártya típus eldobott lapjai 
közül a legfelsőt. 

 

� Ha megoldottál egy kalandkártyát, akkor annak típusától függően 
elteheted azt zsákmányként: 

 

 Ellenség (Enemy): ha harcban legyőzöd az ellenséget, akkor 
megszerzed a kártyán jelölt jutalmat, majd tedd el zsákmányként a 
kártyát is. 

 

 Küldetés (Quest): ha sikeresen befejezted a küldetést, akkor 
megszerezheted a kártyán jelölt egyik jutalmat, majd tedd el 
zsákmányként a kártyát is, hacsak a kártya szövege nem utasít az 
eldobására. 

 

 Esemény (Event): csak akkor tehetsz el egy eseménykártyát 
zsákmányként, ha erre a kártya szövege engedélyt ad. 

 

� Bármikor megnézheted a hőskártyád mellé gyűjtött, képpel lefelé 
néző zsákmánykártyáidat, sőt, azokat a társaidnak is megmutathatod. 

 

� Nincs korlátozva, hogy hány zsákmánykártyád lehet. 
 

� Ha elköltesz egy vagy több zsákmánykártyát (például egy képesség 
megtanulásakor), akkor dobd őket a megfelelő kalandkártya dobó-
paklik tetejére! 

 

Kapcsolódó kifejezések: kalandkártyák (Adventure Cards), ellenség 
(Enemy), esemény (Event), kapni (Gain), képességkártyák (Skill Cards), 
küldetés (Quest). 
 

KÖRSORREND (TURN ORDER) 
Amikor a játékosoknak valamit körsorrendben kell végrehajtaniuk, 
akkor a kezdőjátékossal kezdve, az óramutató járásának megfelelő 
irányba haladva, sorban kell azt végrehajtaniuk. 
 

Kapcsolódó kifejezés: kezdőjátékos (First Player). 
 

JÁTÉKKÖR (TURN) 
Minden játékos, amikor sorra kerül, a saját körében 3 akciót hajthat végre. 
Amikor minden lehetséges akciójával végzett, és befejezte a képességek 
tanulását és/vagy a képességeinek használatát, a következő játékos jön. 

Amikor már minden játékos végzett a saját körével, egy komplett 
játékforduló is véget ér. 

 

Kapcsolódó kifejezések: akciók (Actions) $, aktív játékos (Active 
Player), játékforduló (Round). 
 

GYŐZELMI FELTÉTELEK (VICTORY CONDITIONS) 
Lásd a „forgatókönyv-kártya” kifejezésnél! 
 

FŐGONOSZ (VILLAIN) 
A főgonosz olyan ellenség, akit az aktuális forgatókönyv-kártya 
hátoldalán („B” oldalán) tüntettünk fel. 
 

� A főgonosz minden esetben mester szintű ellenfélnek számít, aki egy 
egyedi, hetedik jelzőt is használ a másik 6 mellett, ahogy azt a 
forgatókönyv-kártya főgonosz oldalának bal alsó sarkán külön 
jeleztük is. 

 

� Ha a hősöd legyőzi a főellenséget, megnyered a játékot. 
 

� Ha elbizakodott hősödet a főellenség legyőzi, a hősöd megsemmisül 
és ezzel kiesel a játékból. Távolítsd el a főellenség kártyájáról az 
összes sérülésjelzőt, majd fordítsd vissza a forgatókönyv-kártyát a 
„B” oldaláról az általános „A”oldalára! A játék addig tart, amíg az 
egyik hős végül sikeresen le nem győzi a főgonoszt, vagy amíg 
minden hős meg nem semmisül. Figyeljetek oda, hogy ha a 2. 
felvonás végeztéig nem győzi le valaki a főgonoszt, a játékosok 
általában elveszítik a játékot! 

 

� A hősöd nem tud visszavonulni egy főgonosszal folytatott harcból. 
 

� Ha a főgonosz életpontjait lecsökkentik a játék közben megszerzett 
történetjelzők, a főgonosz már nem gyógyulhatja vissza az így 
elveszített életpontjait. 

 

Kapcsolódó kifejezések: megsemmisült hős (Eliminated Hero), forgató-
könyv (Scenario), forgatókönyv-kártya (Scenario Card). 
 

VORAKESH 
Lásd a „főgonosz” kifejezésnél! 
 

VADON (WILDERNESS) 
Vadonnak számit a játéktábla minden olyan mezője, amelyik nem város, 
település, szentély, vagy erődítmény. 
 

� Ha a vadonban pihensz dobj az öt terepkockával! A hősöd annyi 
sérülése gyógyul be, ahány az adott mező tereptípusának megfelelő 
szimbólumot dobtál. 

Kapcsolódó kifejezések: város (City), pihenés (Rest), szentély (Shrine), 
erődítmény (Stronghold), település (Town) 
 

VADON SZIMBÓLUM (WILD SYMBOL) 
Lásd a „terepkocka” kifejezésnél! 
 

AZ „X” BETŰ (X THE LETTER) 
Az „X” betűt használtuk minden olyan képességnél és hatásnál, 
amelynek változó eredménye lehet. Az „X” jelentése minden esetben egy 
szám, amelyet a képesség aktiválásáért fizetned kell (például: X %), vagy 
valamilyen más állapot. 
 

� Az „X” automatikusan frissül, ha az adott állapot megváltozik. 
 

� Ha egy X % képességed aktiválása bekapcsol más képességeket is, 
akkor az X-et 1-nek kell tekinteni, hacsak a képesség leírása másként 
nem rendelkezik. 

 

Kapcsolódó kifejezés: képesség aktiválása (Surge Abilities) 
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ZOMBIK (ZOMBIES) 
A fekete színű történetjelzőket a „The Corpse King” forgatókönyvben 
zombiknak nevezzük. A zombik a történeti küldetések (story quest) 
végrehajtása során kerülnek a játéktáblára. 
 

� Vorakesh +1 életpontot kap minden játéktáblán lévő zombi után. 
 

� A megölt zombikat jelképező történetjelzők visszakerülnek a közös 
készletbe. 

 

Kapcsolódó kifejezések: társ (Companion), forgatókönyv (Scenario), 
történetkártyák (Story Cards), történetjelzők (Story Tokens) §. 
 

© 

 

3.) MINIKIEGÉSZÍTŐK ELŐKÉSZÍTÉSE 
Az alábbiakban röviden leírom a 4 eddig megjelent minikiegészítő játék 
előkészületeit. Ezek szabálykönyvei sehol nem lelhetők fel elektronikus 
formában a neten. 
 

CAUGHT IN A WEB (A PÓKHÁLÓ FOGSÁGÁBAN) 
� Használjátok a minikiegészítő forgatókönyv-kártyáját, történet-

kártyáit és kalandkártyáit a szokott módon! 
 

� Tedd az új hős (Jonas the Kind) hőskártyáját és saját harcjelzőit a 
többi közé! 

 

FALL OF THE DRAK STAR 

(A SÖTÉT CSILLAG BUKÁSA) 
� Használjátok a minikiegészítő forgatókönyv-kártyáját, történet-

kártyáit és kalandkártyáit a szokott módon! 
 

� Tedd az új hős (Zila) hőskártyáját és saját harcjelzőit a többi közé! 
 

THE GILDED BLADE (AZ ARANYPENGE) 
� A kiegészítő 20 új „D” betűjelű (erőteljesebb és drágább) felszerelés-

kártyát tartalmaz. A játék előkészítése során a játékosok közösen 
válasszanak ki 3 felszerelés-készletet a különböző nagy betűkkel 
jelöltek közül, amit majd használni fognak a játék során. A nem 
használt készleteket tedd vissza a játék dobozába! 

 

� 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! Az összes kiválasztott képességkártyát keverd össze képpel 
lefelé, elkészítve a képesség-paklit. A nem választott szetteket tedd 
vissza a játék dobozába! 

 

� Keverd a 3×5 új kalandkártyát a megfelelő, főgonosz jele nélküli 
általános kalandkártya paklikba! Az így megnövelt számú általános 
kalandkártyák közül kell majd 20-20 darabot kiválasztani a játék 
előkészítése során, és hozzákeverni majd a 10-10 aktuális főgonosz 
képével ellátott kalandkártyát. 

 

� Tedd az új hős (Red Scorpion) hőskártyáját és saját harcjelzőit a többi 
közé! 

 

THE MOUNTAINS RISE 

(A HEGYEK FELEMELKEDÉSE) 
� A kiegészítő 20 új „E” betűjelű (erőteljesebb és drágább) felszerelés-

kártyát tartalmaz. A játék előkészítése során a játékosok közösen 
válasszanak ki 3 felszerelés készletet a különböző nagy betűkkel 
jelöltek közül, amit majd használni fognak a játék során. A nem 
használt készleteket tedd vissza a játék dobozába! 

 
 

 

� A kiegészítő 10 új „A Hegyek Éneke” (Songs of the Mountains) 
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! Az összes kiválasztott képességkártyát keverd össze képpel 
lefelé, elkészítve a képesség-paklit. A nem választott szetteket tedd 
vissza a játék dobozába! 

 

� Keverd a 3×5 új kalandkártyát a megfelelő, főgonosz jele nélküli 
általános kalandkártya paklikba! Az így megnövelt számú általános 
kalandkártyák közül kell majd 20-20 darabot kiválasztani a játék 
előkészítése során, és hozzákeverni majd a 10-10 aktuális főgonosz 
képével ellátott kalandkártyát. 

 

� Tedd az új hős (Nanok of the Blade) hőskártyáját és saját harcjelzőit a 
többi közé! 

 

A FORDÍTÓ MEGJEGYZÉSEI 
 

1. A szuper szimbólumokért köszönet Ibshow úrnak! 
 

2. A fenti kifejezések nem szószerinti fordítások, ahol úgy éreztem hogy 
szükséges az érthetőség érdekében, kicsit átfogalmaztam, illetve 
bővítettem őket. Ezért lett ekkora (4 + 1 oldallal több)... :) 

 

3. A kifejezések az eredeti angol ABC sorrendben szerepelnek, de a 
magyar megfelelőjükkel előttük (a magyar megfelelők néha eléggé 
önkényes módon lettek lefordítva). Hogy ez ne tegye teljesen 
használhatatlanná e füzetet, az eredeti angol tárgymutató után egy 
magyar nyelvűt is készítettem. Ezeket a következő 2 oldalon lehet  
tanulmányozni.  

 

4. Néhány angol kifejezést egyes számba tettem át többes számból. Ezért 
elnézést kérek! 

 

5. A kifejezések közé a megfelelő helyre beszúrtam az első 4 
minikiegészítőben szereplő 2 új kifejezés leírását is (roham és taktika). 

 

6. Természetesen a bal oldalt látható fejezet (az első 4 minikiegészítő 
előkészítéséről és az alapjátékba való integrálásáról) nem szerepelt az 
eredeti füzetben, de mivel maradt itt még helyem, beillesztettem ide. 

 
Jó játékot mindenkinek! 

 

Beorn 
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4.) TÁRGYMUTATÓ (ANGOL) 

 
 

A 
Abilities 3 

Actions $  3 

Active Player 3 

Acts 3 

Adventure 3 

Adventure Cards 3 

Adventure Gems 3 

Agility Symbol Â  3 

Asset Cards 4 

Attack 4 

Attacker 4 

Attributes 4 

Attribute Test 4 

 

B 
Bartering 4 

Block Damage 5 

Body â  5 

Bonus Trophies 5 

 

C 
Cancel 5 

Casting 5 

Challenge 5 

Charge …  5 

City 5 

Combat 5 

Combat Actions 6 

Combat Deck 6 

Combat Pool 6 

Combat Tokens 7 

Companion 7 

Component Limitations 7 

 

D 
Damage 7 

Dash Symbols       7 

Dealing Damage 7 

Defeated 7 

Delayed 7 

Dice (see Terrain Dice) 16 

Discard 8 

Double Symbol ô  8 

Draw 8 

 

E 
Eliminated Hero 8 

Enemy 8 

Enemy Damage š  8 

Engage 9 

Event 9 

Exert 9 

Exploration Deck 9 

Exploring 9 

 

F 
First Player 9 

Flavor Text 9 

Flip 9 

Foe 10 

Foundational Rules 2 

 

G 
Gain 10 

Gold @  10 

Good 10 

 

H 
Heal 10 

Health ®  10 

Hero 10 

Hex 10 

 

I 
Initiative 10 

 

L 
Learn (see Skill Cards) 14 

Lore 10 

 

M 
Magic Damage î  10 

Margath (see Villain) 17 

Markets 11 

Master Enemy 11 

Maximum Hand Size ±  11 

Mind ä  11 

Move 11 

 

O 
Once Per Turn 12 

 

P 
Physical Damage <  12 

Prevent (see Cancel) 5 

 

Q 
Quests 12 

Quick Reference 21 

 

R 
Recast 12 

Remove 12 

Rest 12 

Retreat 12 

River (see Move) 11 

Roads (see Move) 11 

Rounds 13 

Rumors (see Events) 9 

 

S 
Scenario 13 

Scenario Card 13 

Sell (see Shop). 13 

Setup Instructions 2 

Shield Symbols Š  13 

Shop 13 

Shrine 14 

Simultaneous Abilities 14 

Skill Cards 14 

Social Deck 14 

Speed ©  15 

Spend 15 

Spirit ë  15 

Sportsmanship 15 

Story Cards 15 

Story Quests 15 

Story Token §  15 

Stronghold 15 

Success Symbol 15 

Surge Ability 15 

Surge Symbol %  16 

 

T 
Tactics ¨  16 

Terrain Dice 16 

Terrain Symbols 21 

Tests (see Attribute Tests) 4 

Time Token and Time Track 16 

Town 16 

Trade Value (see Good) 10 

Train 17 

Traits (see Enemy) 8 

Trophy 17 

Turn Order 17 

Turn 17 

 

V 
Victory Conditions (Scen.Card) 17 

Villain 17 

Vorakesh (see Villain) 17 

 

W 
Wilderness 17 

Wild Symbol (see Terrain Dice) 16 

 

X 
X (The Letter) 17 

 

Z 
Zombies 18 

 
 

19 



 
 
 

TÁRGYMUTATÓ (MAGYAR) 

 
 

A, Á 
Akciók $  3 

Aktiváló szimbólum %  16 

Aktív játékos 3 

Alapszabályok 2 

Arany @  10 

Áru 10 

Átfordítás 9 

 

B 
Bónusz zsákmány 5 

 

C 
Csereberélés 4 

 

D 
Dobás 5 

Duplázó szimbólum ô  8 

 

E, É 
Egyidejű képességek 14 

Eladni (lásd: üzletelés) 13 

Eldobás 8 

Elégetés 9 

Elkölteni 15 

Ellenfél 10 

Ellenség 8 

Ellenség által okozott sérülés š  8 

Elme ä  11 

Eltávolítás 12 

Erődítmény 15 

Esemény 9 

Életpont ®  10 

 

F 
Felfedezés 9 

Felfedezés-pakli 9 

Felszereléskártyák 4 

Felvonások 3 

Fizikai sérülés <  12 

Folyó (lásd: mozgás) 11 

Forgatókönyv 13 

Forgatókönyv-kártya 13 

Főgonosz 17 

G 
Gondolatjel szimbólum       7 

Gyakorlás 17 

Gyorsaság szimbólum Â  3 

Gyorsmutató 21 

Gyógyulás 10 

Győzelmi feltételek (lásd: 
forgatókönyv-kártya) 17 

 

H 
Harc 5 

Harc-pakli 6 

Harcba lép 9 

Harci akciók 6 

Harci tartalék 6 

Harcjelzők 7 

Hatszög mező 10 

Húzás 8 

Hős 10 

 

I 
Időjelző és idősáv 16 

 

J 
Játék előkészítése 2 

Játékfordulók 13 

Játékkör 17 

Jellemző (lásd: ellenség) 8 

 

K 
Kalandjelzők 3 

Kalandkártyák 3 

Kalandozás 3 

Kapni 10 

Kereskedelmi érték (lásd: áru) 10 

Kezdeményezés 10 

Kezdőjátékos 9 

Képesség aktiválása 15 

Képességek 3 

Képességkártyák 14 

Késleltetett 7 

Kocka (lásd: terepkocka) 16 

Körönként egyszer 12 

Körsorrend 17 

Küldetés 12 

L 
Legyőzött 7 

Lélek ë  15 

 

M 
Margath (lásd: főgonosz) 17 

Maximálisan kézben tartható 
lapok száma ±  11 

Mágikus sérülés î  10 

Megakadályoz (semmissé tenni) 5 

Megsemmisült hős 8 

Megtanul (képességkártyák) 14 

Mester szintű ellenség 11 

Mozgás 11 

 

O, Ö 
Összetevők limitje 7 

 

P 
Pajzs szimbólum Š  13 

Párbaj 5 

Piacok 11 

Pihenés 12 

Pletykák (lásd: esemény) 9 

Próba (lásd: tulajdonságpróba) 4 

 

R 
Roham …  5 

 

S 
Sebesség ©  15 

Semmissé tenni 5 

Sérülés 7 

Sérülés blokkolása 5 

Sérülés okozása 7 

Sikerszimbólum 15 

Sportszerűség 15 

Szentély 14 

Színesítő szöveg 9 

T 
Taktika ¨  16 

Találkozás-pakli 14 

Támadás 4 

Támadó 4 

Társ 7 

Település 16 

Test â  5 

Terepkocka 16 

Terepszimbólumok 21 

Történeti küldetés 15 

Történetjelző §  15 

Történetkártyák 15 

Tudás 10 

Tulajdonságok 4 

Tulajdonságpróba 4 

 

U, Ü 
Újradobás 12 

Út (lásd: mozgás) 11 

Üzletelés 13 

 

V 
Vadon 17 

Vadon szimbólum (terepkocka) 16 

Város 5 

Visszavonulás 12 

Vorakesh (lásd: főgonosz) 17 

 

X 
Az „X” betű 17 

 

Z 
Zombi 18 

Zsákmány 17 
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5.) GYORSMUTATÓ 

 

HARCI SZIMBÓLUMOK 
 

 
Fizikai sérülés szimbólum (csak hős): elkölthetsz 
bármennyi < szimbólumú jelzőt, hogy annyi sérülést okoz 
az ellenfelednek, ahány < szerepel összesen a jelzőiden. A 
< szimbólumokat egyszerre több jelződről is elköltheted. 

 
Mágikus sérülés szimbólum (csak hős): elkölthetsz bár-
mennyi î szimbólumú jelzőt, hogy annyi sérülést okoz az 
ellenségednek, ahány î szerepel összesen a jelzőiden. A 
î szimbólumokat egyszerre több jelződről is elköltheted. 

 
Sérülés szimbólum (Csak ellenség): ellenséged elkölthet 
bármennyi š szimbólumú jelzőt, hogy annyi sérülést 
okozzon neked, ahány š szerepel összesen a jelzőin. A š 
szimbólumokat egyszerre több jelzőjéről is elköltheti. 
 
Duplázó szimbólum: tedd az egyik még el nem költött 
szimbólumodat a ô szimbólumra! Ezt a szimbólumot úgy 
kell tekinteni, mintha dupla lenne belőle. Ha a 
megduplázott szimbólumot elköltöd, költsd el az alatta lévő 
ô szimbólumot is! Csak egy szimbólumot tehetsz a ô 
szimbólumú harcjelződ tetejére! 
 

 

 TEREPSZIMBÓLUMOK 
 
 
 vadon víz 
 
 
 
 erdő hegy 
 
 
 
 domb síkság 
 
 
 
 

 VEGYES 
 
 
 
 
 
 

 The Ascendance of The Corpse King 
 Margath forgatókönyv forgatókönyv 
 
 
 
 
 
 
 
 sikerszimbólum 
 

 

Gyorsaság szimbólum: elkölthetsz 1 Â szimbólumot arra, 
hogy átforgasd az egyik saját, még el nem költött 
harcjelződet a másik oldalára; vagy kényszerítheted 
ellenségedet arra, hogy újradobja az egyik, még el nem 
költött harcjelzőjét. 
 
Aktiváló szimbólum: a speciális képességeket változó 
számú % szimbólummal lehet aktiválni. Költs el annyi % 
szimbólumot, amennyi a képességhez szükséges! Minden 
ilyen speciális képességet csak egyszer lehet használni egy 
harci fordulóban. 
 
Pajzs szimbólum: Amikor bármilyen okból megsérülsz a 
harc során, elkölthetsz bármennyi Š szimbólumot, hogy 
blokkolj ugyanennyi sérülést. Ez nem számít harci akciónak, 
viszont bármilyen típusú harci sérülés ellen használhatod. 

 
 
 

 EGYÉB SZIMBÓLUMOK 
 
 
 
 
 test elme lélek 
 
 
 
 
 
 
 sebesség életpont maximálisan kézben 
   tartható lapok száma 
 
 
 
 
 
 harc felfedezés találkozás 
 
 
 
 
 
 
 akció arany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 település szentély erődítmény 
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