
A sárkány felett aratott győzelmeteket nagy ünnepség követte. Az
utcákon férfiak és nők táncoltak, a gyerekek vígan nevetgéltek és
énekeltek. A küzdelem temérdek pénzt emésztett fel, de ez most az
ünnep ideje! Thorald herceg hálából a hősöknek hercegi címet adott.
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Isten hozott benneteket!
Az alábbi képregénnyel szeretnénk bevezetni

Titeket a játék világába. 

Figyelem: ha az alapjáték szabályaira már nem
emlékeztek, előbb olvassátok át azt!

... és így folytatódik a krónika: a Dalok fájának 
védelmezői békét és nyugalmat teremtettek Andor 
földjén. Az ősz kellemes idővel köszöntött be, de hamar 
fagyossá vált az idő és a közelgő tél már nyújtogatta 
jeges kezét a tájra. A górok és a trollok elkezdték 
fosztogatni a magtárakat, felfalták az állatokat és 
néhány szerencsétlen parasztgazdát is megöltek.

Hogy lehet úgy betakarítani
és felkészülni a kemény és
hosszú télre, ha bármikor
támadhatnak a szörnyek?
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• Óvatosan bontsuk ki a keretből a játék
elemeit.
• A játékfigurákat tegyük a műanyag
talpakba. A figura alján látható szín
segít, hogy milyen színű talpba tegyük.
• Építsük össze a Sötét Templomot, a
katapultot és az ostromtornyot.

E ponton a krónika sajnos
véget ér. A folytatásról
csak néhány régi legenda
maradt fenn.

Mint például az, hogy
miként győzték le Andor
hősei az ősi Tűz-
szellemet? Nem igaz?

Ó, Emese! Sokat kell még
tanulnod! Vészterhes idők
voltak azok és egymásnak
is ellentmondó beszámolók
maradtak csak fenn. Meg kell
ismerni a legendákat, hogy
megtudhassuk az igazságot!

Egyes jelentések hatalmas
katapultokról és ostrom-
tornyokról számolnak be. Mások
pedig arról, hogy a hősök a
Sötét Templom falait a földig
rombolták, így vetve véget a
gonosz varázslatok erejének.

És csak a Pajzsos-Törpe legendája jegyzi fel, hogy Irlok, a
Titkos-tó szörnyetege elhagyta a bányát. Elképzelhetetlennek
tűnik, hogy egy ilyen szörnyet ne vettek volna észre! Ugyan-
akkor ma már senki sem tudja mi is történhetett valójában.

Templomközép
(az összeállítás-
hoz használd az
alapjáték tornyát)

Templom-
csúcs

1.  A Sötét Templom

2.  A Katapult

Templomtalapzat A kész templom
A kész katapult

3.  Az ostromtorony

A kész ostromtorony
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A Csillagpajzs birtokosa kétszer 
használhatja a pajzsot (mindkét 
oldalát egyszer). Nap-
felkeltekor, mielőtt még 
az első szimbólumot 
végrehajtaná egy piros X-et 
helyezhet valamelyik szim-
bólumra, ezáltal kitakarva azt.
A kitakart szimbólummal jelölt 
akciót nem kell végrehajtani. Lehe-
tőség van arra is, hogy egy alkalommal 
használjuk fel a pajzs mindkét oldalát,
így két szimbólumot kitakarva.

Például: a hős arra használja a pajzsot, hogy 
a Skral szimbólumot kitakarja. Ezért napfelkel-
tekor a skrallok nem mozognak.

• Készítsd elő a 36 legendakártyát. Ebben a kiegészítőben új rendszer szerint kell 
majd használni őket. Több legendakártyának is lehet
ugyanolyan betűjele, viszont ezek közül mindig csak
egy kerül játékba.

Például: öt “A2”-es legendakártya van, de ezekből 
mindig csak egy kerül a legendapakliba. A maradék 
négyet ki kell venni. Ezek majd későbbi partikban 
kerülnek csak elő.

Figyelem: néhány kártyából, mint például az “A1”, csak egy darab van.

Egy Csillagpajzs partihoz az alábbi betűjelű legendakártyákat 
kell kiválogatni és ezekből kell összeállítani a legendapaklit:

Rendezd a legendakártyá-
kat ábécérendbe úgy, hogy 
az A1, A2, stb. legyen felül 
és az N betűjelű kártya
legalul. Ezekből a kártyákból 
áll össze a legendapakli.

FONTOS: Az E kártya 
különösen nehéz kihívás elé 
állítja a hősöket. Az első 
partit e nélkül játszátok!

Az alábbi kártyákat készítsétek még elő

 Csak egy 
van belőle

És Mester, mi a helyzet a 
csillagpajzzsal? Ami a csillagok 
fényét és a reménységet hozza 
el. Ennek léteznie kell! Vagy 
mégsem?

 Csak egy 
van belőle Egy az 5-ből Egy az 5-ből

 Csak egy 
van belőle

 Csak egy 
van belőle

Egy a 4-ből
 Csak egy 
van belőle

6x
veszély

1x
Andor ajándékai

5x
nyomkártya

3x
farkaskártya

1x
Varkur-diadala

1x
csillagfény
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Igen, létezik! Ez minden beszámolóban 
megtalálható. A hősöknek sikerült a pajzs 
nyomára bukkaniuk, mielőtt még a sőtét 
varázslók megkaparinthatták volna. Ezért 
is nevezzük történelmünk ezen szakaszát: 
A Csillagpajzs-korának.

Előkészületek 
Kövessétek a számokat és ezalapján 
készítsétek elő a játék elemeit.

1. Kövessétek 
az alapjáték 
ellenőrzőlistájának 
instrukcióit.

2. Készítsétek elő  
az alábbi tokeneket.
(néhány az alapjáték 
dobozában található).

1x
kulcs

3x
erdeigomba

   6x pergamen
8x törmelék

1x
zöld

drágakő

10. Készítsétek elő a két új figurát.

Merrik,
a térképész

Ken Dorr,
a tolvaj

11. Készítsétek elő a 3 farkast.

    Kezdetét veheti a kaland! 
 Olvassátok fel az A1-es legendakártyát!
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3. Készítsétek elő a 6 veszélyt:

1x jelölő-
gyűrű

3x
gyógynövény 5x farönk 6x rúnakő

7x fény-
lapka

8x tűzlapka

ostormtorony

Krahder

Katapult

Tűzszellem

Viziszörny

A Sötét Templom

4. Készítsétek elő az
új tárgyakat: homokóra,
furulya, fáklya, szarvas-
sólyom és Csillagpajzs.

5. Készítsétek elő a
parasztokat.

6. Tegyétek a csilla-
gokat a legendaléc C, 
G és N mezeire.

FONTOS: Az E mezőre
csak akkor tegyetek csil-
lagot, ha már játszottatok
pár partit és nehezíteni
szeretnétek. Egyébként
hagyjátok üresen ezt a
mezőt.

7. Készít-
sétek elő a farkasjelzőt.

FONTOS:
Az első partiban helyez-
zétek a farkasjelzőt a
legendaléc B mezejére.
A további partikban
kockadobással kell
meghatározni a jelző
helyét.

8. Készítsétek elő a
legendakártya-paklit.

9. Készítsétek elő az
összes lényt és a sötét

mágus figuráját.

10. Legt	die	beiden	neuen	Figuren	bereit.
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Tanácsok az “E” kártyával nehezített játékhoz
Az “E” legendakártya komolyabb kihívások elé állítja a hősöket, ezért az
első néhány partiban ne használjátok. Ahhoz, hogy felfedjétek a C kártya
veszélyét, az első nap csak egy lényt kell legyőznötök, hogy a Mesélő az
első napfelkeltével elérhesse a C mezőt. Több veszély is csak az első
napfelkeltével válik aktívvá (amikor a kutakat is aktiváljuk). Azért van ez
így, hogy több időtök legyen ezekben az esetekben a reagálásra.

Több figura/lapka egy mezőn
A herceg, a boszorkány, a pergamenek, az erdeigombák és a farönkök lehetnek egy
mezőn lényekkel, tűzlapkával, veszéllyel vagy farkassal.

Legendacélok
Egy Csillagpajzs partiban mindig 3 legendacélt kell teljesíteni. 
	 1. Várvédelem (mint az alapjátékban)
	 2. A Herceg feladatainak a teljesítése (az A3 kártyával kerül játékba) 
	 3. Veszélyek elhárítása (A C kártyánál kockadobással határozzuk meg)
Amennyiben a veszélyt elhárítottátok, a Mesélőt azonnal az “N” mezőre kell vinni és a
legenda véget ér. Értelemszerűen a Herceg feladatát előbb kell végrehajtanotok.

A Herceg ”Várkapu” (Burgtor) feladata
	 • A kockadobással több farönk is kerülhet egy mezőre.
	 • Átutazással nem lehet farönköt gyűjteni.
	 • Ha egy farönköt szállító hős erőpontot veszít, és emiatt a farönk már nem fér el a

hős erőpontot jelző korongja előtt, akkor a farönkőt a hős aktuális mezejére kell
letenni. Innen ő vagy egy másik hős ismét felveheti, ha elfér az erőpontjelző korongja
előtt.

	 • Sólyommal nem lehet farönköt szállítani.

A Herceg “Láz” (Fieber) feladata
• A boszorkányt egy hőssel lehet mozgatni (ahogy a parasztokat az alapjátékban).
• Ha egy hős boszorkányt talál, megkapja a boszorkány mágikus italát.
• A boszorkány itala továbbá megvásárolható akkor is, ha a hős úgyanazon a mezőn
áll, mint a boszorkány.

A Herceg “Thorald herceg” (Prinz Thorald) feladata
 • A herceget egy hőssel együtt lehet mozgatni (ahogy a parasztokat az alapjátékban).

A Herceg “Utánpótlás”(Vorräte) feladata
	 • A gyógynövények és az erdeigombák, amelyeket a vár mezejére kell helyezni,

bármilyen értékűek lehetnek

A Herceg “Jelentés”(Zeugnisse) feladata
	 • A pergameneket a hőstáblák raktármezőin kell gyűjteni.

• Sólyommal lehet pergament szállítani.

Veszélyek
A hősök elsőszámú feladata a veszélyek elhárítása. Csak játék közben fog kiderülni,
hogy a 6 veszély melyike kerül játékba, ezért minden hozzávalót készítsünk elő. A
veszélyek nem számítanak lénynek. Még akkor sem, ha pl.: két troll használja a
katapultot. Ez azt jelenti, hogy pl.: a napfelkeltekor bekövetkező mozgás szabálya nem
érvényes a veszélyekre.

A Tűzszellem
	 • A tűzlapkák nincsenek hatással a ködlapkákra, kútlapkákra, csillagokra,

fénylapkákra, lényekre, parasztokra, farkasokra, egyéb más figurákra (pl.:
boszorkány) vagy tárgyakra (pl.: gyógynövények, erdeigombák, farönkök vagy
pergamenek).

 • A hősök azonnal veszítenek, ha egy újabb tűzlapkát kellene lehelyezniük, de nincs
elég (pl.: 3 játékosnál legalább 3 tűzlapkának a készletben kell maradnia). Ilyenkor
az sem számít, ha egy olyan helyre kerülne tűzlapka, ahol éppen egy hős áll, aki
azonnal el tudná oltani.

 • Azonban a Csillagpajzzsal megakadályozható tűzlapkák lehelyezése, ha
napfelkeltekor egy piros X kerül a kútszimbólumra. Ebben az esetben kivételesen
kevesebb tűzlapka is lehet a készletben.

Fontosabb kulcsszavak és a különleges esetek magyarázatai
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	 • 5 akaraterőpontnál kevesebbel rendelkező hős, nem léphet tűzlapkás mezőre. 
	 • Ha egy hős olyan mezőn áll, ahová napfelkeltekor egy tűzlapka kerül, akkor 

azonnal veszít 4 akaraterőpontot. A tűzlapkát le kell venni a tábláról.
Megjegyzés: Ha egy hős kevesebb, mint 5 akaraterőponttal rendelkezik, minden 
akaraterőpontját elveszíti, majd kap 3-at és veszít egy erőpontot. Ezt követően a 
tűzlapka kikerül a játékból. Ez akkor is így van, ha a hősnek már csak 1 erőpontja 
van. Ezt az 1 erőpontot viszont nem veszíti el.

Az ostromtorony
	 • A lények figyelmen kívül hagyják az ostromtornyot, viszont azt nem ugorják át. 
	 • A Csillagpajzzsal meg lehet akadályozni az ostromtorony mozgását, ha 

napfelkeltekor egy piros X található a kútszimbólumon.

A Sötét Templom
	 • Templom-rész elpusztítását követően nem kell a mesélőt tovább mozgatni.  
 • A Csillagpajzzsal megakadályozható a lények mozgása, ha napfelkeltekor vörös X 

van a kútszimbólumon.

A katapult
	 • A katapult a 17-es mezőn áll. A két trollt, akik “kezelik”, nem lehet fáklyával 

elriasztani.
 • E két troll után nem jár jutalom és más erőpontértékkel rendelkeznek, mint a normál 

trollok. Az első legyőzött troll után a mesélő egy mezőt halad előre a legendalécen. 
Ha a másik trollt is legyőztétek, a veszély elhárult és a mesélőt az N mezőre kell 
mozgatni.

 • A katapult lövését a Csillagpajzzsal meg lehet akadályozni, ha napfelkeltekor egy 
vörös X van a mesélőszimbólumon. A mesélő ilyenkor nem mozog tovább.

 • A Csillagpajzs normál pajzsként is használható törmelék eltakarítására, ha egy 
hős a várban van.

A Krahder
	 • A farkasok nem növelik a Krahder erőpontértékét.  
 • A Krahder mozgása megakadályozható, ha napfelkeltekor egy vörös X található a 

kútszimbólumon.

Irlok, a viziszörny
	 •	 Ha egy lényt nem lehet tovább mozgatni, mert egy lerombolt hídon vezetne az útja, 

akkor a helyén marad. Ha egy új lényt kellene egy olyan mezőre helyezni, amin már 
áll egy másik lény, ami a lerombolt híd miatt nem tud a nyílnak megfelelően 
mozogni, akkor ezt az új lényt nem kell feltenni a táblára.

A fénylapkák
	 • Áthaladással nem lehet fénylapkákat gyűjteni.
 • A fénylapkák: 2, 4, 4, 6, 8, 10, 14-es értékben találhatók. 

Erdeigombák
	 • Áthaladással nem lehet erdei gombákat gyűjteni.  
 • Az erdei gombák 1-es és 2-es értékben találhatók. 
 • A gombák lehelyezésekor egy mezőre több gomba is kerülhet.  
 • Az erdeigombák nem használhatók arra, hogy a kereskedőknél aranyérmét kapjunk. 
 • Boszorkánynál történő vásárláskor sem használhatók az erdei gombák.  
 • Néhány feladathoz és eseménykártyához aranyra is szükség van. Ezeknél sem 

lehet az erdeigombákat - arany helyett - fizetésre használni.  

Andor ajándékai
	 • Az osztozkodásnál minden hős egy ajándékot kap, de a hősök dönthetnek úgy is, 

hogy egy hős 2 vagy akár 3 ajándékot is kap.
 • Napfelkeltekor minden ajándékot újra vissza kell forgatni. Ezt akkor is meg kell 

tenni, ha egy ajándék valamelyik mezőn fekszik. 
 • Ezeknek  tárgyaknak a költsége nem kerül időbe.

Hadrián homokóra 
	 • Nem kevesebb, mint 3 órát lehet visszaállítani vagy a 3 órát szét is lehet osztani 

(pl.: először csak 2 órát állítunk vissza, majd még 1-et).
 • A homokórával csak egy hős időkövét lehet mozgatni.  
 • A hős csak úgy tudja a teljes 3 órát felhasználni, ha legalább a 3. óránál áll az 

időjelző korongja.  
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	 • Ha egy hős időkorongja a visszamozgatásnál a farkasszimbólum elé vagy éppen 
rá kerül, nem történik semmi. De amint újból utoléri a farkasszimbólumot, a 
farkasok újra aktiválódnak.

 
A furulya
	 • A varázsló csak akkor használhatja a különleges képességét, ha ő maga használja 

a furulyát.

A farkasok
	 •	 A farkasok nem számítanak lénynek.
	 •	 A farkasok felhasználhatók veszély ellen is.
	 •	 A megszelidített farkasok nem jelentenek veszélyt a parasztokra.
	 •	 Ha egy hős időköve áthalad a farkasszimbólumon,

azonnal mozgatni kell minden farkast a nyilaknak
megfelelően.
Példa 1: A farkasszimbólum a 4. órán található.
A varázsló szeretné a 45-ös mezőn álló alfa-farkast
megszelidíteni. Ehhez két mezőt kell mozognia, hogy az
alfa-farkas mezejére érjen. Az időkorongja áthalad a
farkasszimbólumon, így minden farkast mozgatni kell egy
mezővel a nyilak irányában. Így a varázslónak még egyet
kell mozognia, hogy a 43-as mezőre érjen.
Példa 2: A varázsló az alfa-farkas mezejére érkezett, de
mivel a farkasszelidítés “küzdelem-akciónak” számít, ezért
csak akkor tudja megszelidíteni, ha ismét sorra kerül.
Eközben egy másik hős időköve átlépi a farkasszimbólu-
mot, így minden farkast ismét mozgatni kell a nyilak irányában. A varázsló így a 
következő körében mégsem tudja megszelidíteni az alfa-farkast, mivel az már 
továbblépett egy mezővel.

Példa 3: A varázsló megpróbálja az alfa-farkast megszelidíteni. Az első két 
kísérlete kudarcot vall, mivel nem éri el a farkas erőértékét. Mivel a szelidítés 
“küzdelem-akció”, minden kísérlettel a varázsló időkövét mozgatni kell eggyel előre. 
A második mozgatásnál megelőzi a farkasszimbólumot az időkorongja. Azonnal 
mozgatni kell minden farkast (beleértve az alfa-farkast is) a nyilak irányában. Ezzel 
a küzdelem véget ér, mivel a varázsló már nem áll egy mezőn a farkassal. Az íjász 
vagy egy íjjal rendelkező hős viszont a szomszédos mezőről is folytathatja a 
küzdelmet.

	 • Mivel a szelidítés “küzdelem-akciónak” számít, az íjász vagy egy íjjal rendelkező 
hős egy szomszédos mezőről is folytathatja a farkasszelidítést. 

	 •	 Egy soron lévő hős bármikor (bármelyik órában) befejezheti a napját, nem kell 
megvárnia a 7. órát, hogy az időkorongját a napfelkelte mezőre visszahelyezhesse. 
Ez hasznos lehet például akkor, ha a hős nem szeretné a farkasszimbólumot 
átlépve a farkasok mozgását aktiválni. Egy hős azt is megteheti, ha rákerül a sor, 
hogy el sem indul a napfelkeltemezőről, hanem azonnal befejezi a napját. Így 
viszont aznap semmit sem cselekedhet. Ekkor azonnal az óra járása szerint 
következő hős kerül sorra.

	 •	 Ha az a hős, aki megszelidítette az alfa-farkast, a játék folyamán erőpontot szerez 
vagy veszít, a tábláján lévő farkasszimbólumot nem mozgathatja. A 
farkasszimbólum mindig azt az erőpontot mutatja, amellyel a hős az alfa-farkas 
megszelidítésekor rendelkezett.

Orfen és Marfa, a Farkasok népének harcosai
	 •	 A legenden-von-andor.de oldalon ingyenesen letölthető két

további hős, amelyek különösen jók farkasszelidítésben.
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Orfen Marfa
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francia év játéka díjat, az “As d’Or”-t és az osztrák “Spieleheit mit Freunden” elismerést.


