
Válassz magadnak egy 
szörnyet, és két másik 
szörnyet, ezek lesznek az 
ellenfeleid. Vedd elő a 
szörnyekhez tartozó 
figurákat és táblát . 
A te szörnyed 10, a másik 
két szörny 12 életerővel 
és 0 győzelmi ponttal 
kezd. 
A Tokiótáblát  rakd az 
asztalra. Keverd meg a kártyákat 

, egy paklit alkotva
azokból, majd a legfelső
három lapot csapd fel a
Tokiótábla és a különféle
jelzők kupacai mellé.

A 6 fekete dobókockát is 
készítsd közvetlenül a 
Tokiótábla mellé, a zöldeket 
viszont egyelőre rakd félre 
(ezekre csak bizonyos 
kártyáknál lesz szükség). Végül 
az energiakockákat 
is készítsd  a Tokiótábla mellé.

Dobj a 6 fekete kockával. Az 
kezd Tokióban, aki a legtöbb 
támadást       ( ) dobja.

A továbbiakban a „szörny” 
alatt a játékost is értjük.

Először a kezdőjátékos, 
majd sorban, az óramutató 
járása szerint a többi szörny 
köre következik. Az éppen 
aktív szörny köre az alábbi 
fázisokból áll össze, ebben 
a sorrendben:

A szörny köre

1. Dobás és újradobások
2. Az eredmény végrehajtása
3. Kártyavásárlás (opcionális)
4. A kör vége

Saját körödben dobj mind a 6 
dobókockával. Két újradobási 
lehetőséged van, ezek során 
akárhány kockát 
újradobhatsz. Az ellenfél 
szörny megtartja az első 
dobás eredményét, és elég 
neki egy számpár a 
győzelmi pontokhoz. 
Minden további szám plusz 
egy pont neki.

2. Az eredmény2. Az eredmény
végrehajtásavégrehajtása

A végén kidobott eredmény 
– a különböző szimbólumok –
határozza meg, mit teszel 
ebben a körben.

A kockák szimbólumai

A dobókockákon az alábbi 
szimbólumokat láthatod:

/ / : győzelmi 
   pontok ( )

 : energia 

 : támadás

 : gyógyulás 

Gyõzelmi pontokGyõzelmi pontok

Ha te 3 -et, -t vagy
-at dobtál, ennyi győzel-

mi pontot kapsz (vagyis há-
rom -as összesen három 

-ot ér, nem 9-et).

Minden további ilyen ered-
mény plusz 1 -ot ér.

EnergiaEnergia

bevált3

Ha az ellenfél szörny élete
5 alá csökken akkor kijön 
Tokióból.Ha egy szörny összes 
életereje ( ) elfogyott, 
kiesik a játékból.

Az első olyan szörny, akinek 
van legalább 1 -a, nem 
sebez, ellenben elfoglalja 
Tokiót, a bábuját a 
belvárosra kell rakni.

GyógyulásGyógyulás

Ahány -t dobtál, annyi 
elveszített ( )-det 
visszakapod. 

Dühöngő óriásszörnyek vagytok, 
és az általatok véghezvitt pusztítás 
dicsőséget, azaz győzelmi pontokat 
( ) hoz nektek. Az győz, aki előbb 
összegyűjt 20-at – vagy, ha a pusztítás 
orgiájára vágytok, az a szörny, 
amelyik utolsóként állva marad.
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A kockák hatásaiA kockák hatásai
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Előkészületek
     Az ellenfél

energiát és véletlenszerűen megszerzi a 
három elérhető kártya egyikét. Ha egy  
olyan kártyát húz, amely miatt kárt 
szenvedne és meghalna, vagy ha olyan 
kártyát húz, amely tetszőleges erőt ad 
(például Gyógyító sugár), akkor eldobja  
azt a kártyát, és húzzon egy új kártyát a 
pakli tetejéről.

összegyűjtött

SZÓLÓ VÁLTOZAT

Másik változatban dobj egy 6 oldalú 
kockával. Az ellenfél szörny amint 3 
vagy több energiát szerez akkor 
kártyát választ. 
A kocka eredményei szerint:
1-2  BAL OLDALI KÁRTYA
3-4 KÖZÉPSŐ KÁRTYA
5-6 JOBB OLDALI KÁRTYA




