
 
 
 Andy Clautice fordította:  

 társasjáték kiegészítője Beorn (2018) 
  
  lektorálta: 

  Profundus 
  Librum 
 nem hivatalos és nem szószerinti fordítás 

 
Az ősi piramisokban tömérdek kincs vár rád, bár elég jól védik őket. A halhatatlan múmia őrző szörnyű átkot mond 
mindazokra, akik kirabolják a sírját. És persze, a temérdek kincs egyben idevonzott egy jókora sárkányt is. Ki tudod cselezni 
vajon a félelmetes hírű Croxobeket? 

 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 
 

 
 
 
 
 
 2 ankh 
 sárkányjelölő 
 

 40 kártyából álló kazamata-pakli 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 múmiakártya piramiskocka múmiajelölő 
 kétoldalas játéktábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 nagyobb titok 2 kisebb titok 2 legfőbb majomszobor piactábla 
 

 24 átokjelző 

Az alapjátékhoz adott 
sárkányjelölőt cseréljétek le 

erre, amikor ezzel a 
kiegészítővel játszotok. 
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JÁTÉK-ELŐKÉSZÜLETEK 

 
A Klank! A Múmia Átka egy vadonatúj kétoldalas játéktáblát tartalmaz, melyet a homok alatti kalandozásaitokhoz használtok. 
 
Ha A Múmia Átka játéktáblát használjátok: 

 

 A játéktáblán 4 zóna található. Mindegyik zónában van 
egy-egy mező a múmiajelölőnek (ezek egyik teremhez 
sem csatlakoznak). A játék elején tedd a múmiajelölőt a 
       jelű zóna mezőjére. 

 

 Tedd a múmia szörnykártyát a tartalékkártyákhoz, a 
goblinkártya mellé. 

 

 Tedd a piramiskockát valahová a játéktábla mellé. 
 

 Tedd a legfőbb majomjelzőt a játéktábla számára kijelölt 
mezőjére. 

 

 Keverd bele a 2 új nagyobb titokjelzőt (a múmia kincse, a 
múmia kelyhe) és a 2 új kisebb titokjelzőt (szkarabeuszok) 
a meglévők közé, és az alapszabályoknak megfelelően 
helyezd el őket a játéktáblán. A kimaradt jelzőket tedd 
vissza a dobozba, anélkül hogy megnéznéd őket. 

Függetlenül attól, hogy A Múmia Átka játéktáblát, vagy egy 
másik játéktáblát használtok-e: 
 

 Tedd a játéktábla mellé a piactáblát. Ez lesz a piacpult, 
úgyhogy tedd ide az összes piaci tárgyat. 

 

 Tedd a 2 ankh-jelzőt a többi piaci tárgy közé. 
 

 Tedd a 24 átokjelzőt egy kupacba a játéktábla mellé. 
 

 Keverd bele a kiegészítőhöz adott 40 új kazamatakártyát 
a közös kazamata-pakliba. A Múmia Átka első játékok 
esetén javasoljuk, hogy ne keverj bele a pakliba lapokat 
az Elsüllyedt Kincsek kiegészítőből, de természetesen 
teljesen szabadon variálhatod a különböző kiegészítők-
höz adott kártyákat. 

 
A további játék-előkészületek megegyeznek a Klank! alapjáték szabálykönyvében leírtakkal. 

 

AZ   ŐSI   SÍRBAN   KALANDOZVA 
 

 
Az átkok 

 

 Játék közben előfordulhat, hogy el kell venned egy 
 átokjelzőt a közös készletből. Van pár módszer, 
amivel eltávolíthatod az átkokat (csak magadról, sosem egy 
ellenfeledről). Ekkor az eltávolított átokjelzők visszakerül-
nek a közös készletbe. Minden nálad maradt átokjelző 2-2 
ponttal csökkenti a végső pontszámodat. 
 
 A játéktáblán szereplő néhány alagút egy vagy több
 átokkal sújtja a rajta áthaladó botor kalandozót. Ha 
egy bal oldali szimbólummal megjelölt alagúton haladsz át, 
akkor annyi átokjelzőt kell elvenned a közös készletből, 
ahány átokszimbólum szerepel az alagúton. Az átokjelzők 
száma elviekben korlátlan, így ha kifogyna a közös készlet, 
helyettesítsétek őket bármilyen más jelzővel. 
 

A múmia 
 

Akárcsak a goblin, a múmia is egy olyan szörny, melynek a 
kártyáját nem kell eldobnod, miután legyőzted. A Múmia 
Átka játéktábla 4 zónára oszlik: 3 zóna a mélyben és 1 a 
piramisban. Csak akkor tudsz harcolni a múmiával, ha a 
jelölője ugyanabban a zónában van éppen, mint a figurád. 
 

Kétféleképpen lehet legyőzni a múmiát, és 2 különböző 
jutalmat is ad. Ha 2 kardot használsz, akkor 4 aranyat kapsz 
és egy átokjelzőt. Ha 3 kardot használsz, akkor eldobhatod 
az átokjelzőid felét (felfelé kerekítve). 
 

 Miután legyőzted a múmiát, dobj a piramiskockával,  
 hogy meghatározd, melyik zónába kell átmozgatni a 
jelölőjét. Ha a múmia mozgott (azaz nem maradt a korábbi 
zónájában), minden játékos, akinek a figurája ebben az új 
zónában van éppen, 1-1 átokjelzőt kap. (Néhány kártya 
ugyanúgy dobásra, és a múmia mozgatására utasíthat.) 
 

A múmiát egy fordulóban többször is legyőzheted, bár lehet, 
hogy ehhez az új zónájába kell mozognod. 
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A piros játékos a      zónában tartózkodik, ahol a múmia is van. 
Van 2 kardja, amit felhasznál a múmia legyőzéséhez. Jutalmul 
kap 4 aranyat, viszont egy átokjelzőt is el kell vennie a közös 
készletből. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A múmia legyőzése után a piros játékosnak 
dobnia kell a piramiskockával.  -t dob, így a 
múmia ebbe a zónába kerül át. A kék játékos, 
akinek a figurája szintén ebben a zónában van 
éppen, 1 átokjelzőt kap a közös készletből. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A piros játékos befejezi a körét, majd a kazamata-sor üres 
helyeit új kártyákkal tölti fel. Az egyik ilyen új kártya a jobb 
oldali Whiskersphinx. A kártya „érkezésekor” a szövege 
szerint dobni kell egyet a piramiskockával. Piros játékos      -t 
dob, azaz a múmia a helyén marad. A kék játékos nem kap új 
átokjelzőt, mivel a múmia nem mozgott. 
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Új titkok 

 

 A múmia kincse és a múmia kelyhe 
 Hasonlítanak a régi nagy titkokhoz, az első  
 5 pontot ér, a második 7-et. Az extra bennük 
az, hogy amikor találsz egy ilyen kincset, dobnod kell a 
piramiskockával is, hogy mozog-e a múmia. 
 

 Szkarabeusz 
 Tartsd meg ezt a kisebb titkot, 3 pontot ér neked a 
 játék végén. Viszont amikor megtalálod, dobnod kell 
 a piramiskockával, hogy mozog-e a múmia. 
 
 
 Legfőbb majomszobor 
 

 Azon kívül, hogy 10 pontot ér a játék végén, minden 
 más tekintetben normál majomszobornak számít. 
 
 

 Ankh 
 

 Ez az új piaci tárgy, ami szintén 7 aranyért vehető 
 meg a piacon. Megvételkor 1 sérülésedet begyógyítja, 
 és a játék végén 7 pontot fog érni neked. 

Ereklyék felvételének szabályváltozása 
 

A Klank! társasjáték eredeti szabályai szerint, ha egy olyan 
terembe lépsz be, ahol van egy ereklye, azt ugyanúgy 
szerezheted meg, mint bármelyik más jelzőt: abban a 
pillanatban kell eldöntened, hogy felveszed-e, amikor 
belépsz a terembe. 
 

Ez a szabály felülvizsgálatra került (a kiegészítőtől függet-
lenül): egy ereklye felvételét a köröd során bármelyik akciód 
előtt, vagy után végrehajthatod, még akkor is, ha nem ebben 
a körben léptél be a terembe. 
 

Például: a teremben, ahol épp tartózkodsz, van egy ereklye, 
de úgy döntesz, hogy majd azt egy későbbi körödben veszed 
csak fel. Továbbá, ha már van nálad egy ereklye, és úgy lépsz 
be egy terembe, ahol van egy másik, akkor vehetsz előbb 
hátizsákot (ha az a piac terme), és ez után felveheted a 
teremben lévő ereklyét is. 

 

Minden szabályfrissítést, és GYIK-ot megtalálsz az alábbi 
weboldalon:   http://www.direwolfdigital.com/clank 
 

 
 

KÉSZÍTŐK 
 

A kiegészítőt tervezte: 
Andy Clautice 
 

Az alapjátékot tervezte és kreatív igazgató: 
Paul Dennen 
 

Vezető producer: 
Scott Martins 
 

Művészeti igazgató, művészek, grafika: 
Rayph Beisner, Derek Herring, Levi Parker, 
Raul Ramos, Nate Storm 

 

Kártyák illusztrációja: 
Derek Herring, Raul Ramos 
 

Gyártás: 
Evan Lorentz 
 

További játéktervezés és játékfejlesztés: 
Paul Dennen, Darrell Hardy, Evan Lorentz 
 

Külön köszönet: 
Az összes félelmetes Dire Wolf Digital csapattagnak, a 
barátaiknak és családtagjaiknak, akik segítettek a KLANK! 
játék elkészítésében! 
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