
 
JÁTÉKTARTOZÉKOK 

TÖRTÉNET 

ELŐKÉSZÍTÉS 

100 kártya 

1 játéktábla 

1 kősárkány bábu 
10 kagylójelölő 

A kártya 
győzelmi  

pontértéke 

Kártyák száma a pakliban 
A gonosz boszorkány az Opálkő segítségével tőrbe csalta 
Azurát, az Atlea királyság hatalmas sárkányát és őrzőit. 
Védelem hiányában a királyság a háború szélére 
sodródott. A lázadókat, a sötétség teremtményeit nehéz 
visszatartani az őrzők és küldöttek számára.  
A hatalmas sárkány tanítványaként kell belépned ebbe a 
háborús konfliktusba, hogy felébreszd Azurát. 
 

Tedd a játéktáblát magatok elé és a kővé meredt sárkány-
bábut a saját mezője közelébe. 
 

Vegyétek magatokhoz a választott színben lévő kártyáito-
kat, keverjétek össze és húzzatok fel 5 lapot.  
 

Fordítsátok képpel lefelé a paklitokat. 
 

Válasszatok magatok közül kezdőjátékost. 
 

A kagylójelölőket tegyétek félre, azokat csak a játék-
változatokban fogjátok használni.  
 



 
JÁTÉKFORDULÓ: 
A fordulód során, a játéktábla kijelölt területére egy vagy több, de egy-
forma kártyát kell kijátszanod.  
Amennyiben a kártyák száma eléri a helyszín követelményét, a hatás 
aktiválódik. Majd ezt követően, húzz fel annyi kártyát, hogy a kezed-
ben tartott lapok száma ismét 5 legyen. Most kezdődik a másik játékos 
fordulója.  
 A játéktáblán kétféle kártyahelyszín 
található: egy kártya sziluettjével 
rendelkező és olyan, ami több kártya 
sziluettjét tartalmazza. Az egy sziluettes 
helyszínre annyi kártyát helyezhettek le, 
amennyit csak akartok (egyenként), 
egészen addig, amíg a hatás ki nem 
váltódik. A kártyákat addig halmoz-
zátok a helyszínen, amíg fel nem veszi 
valaki. A lefedett kártyákat nem 
nézhetitek meg.  

A több sziluettel rendelkező helyszínen 
egy kártyakészlet helyezhető le. Annyi 
kártya helyezhető le, ahány sziluett van 
(vagy kevesebb). Az a játékos, aki az 
utolsó sziluettet helyezi le, el fogja 
indítani a hatást.  
 
 
 
Kati 2 vadászkártyát helyez le. 
Andrisnak már csak egyet kell erre tenni, 
hogy aktiválja a hatást.  

Amikor egy hatást aktiválsz, kövessétek a nyilat attól a helyszíntől, 
ahova utoljára lett kártya kijátszva, egészen a következő helyszínig. 
Vedd fel az összes kártyát a jelzett helyszínről és tedd azokat képpel 
lefelé úgy, mintegy pontozópakli. (Arra figyelj, hogy ne keverd össze 
a húzópaklidat a ezzel a pontozópaklival.) Ha nincs kártya ezen a 
helszínen, akkor felvenni sem tudsz kártyát.  
 

Egyes helyszíneknél nem található nyíl. Ezeket később részletezzük.  
 

A hatás kiváltása 

A helyszínek bemutatása 

1 …Polipvadász 
 

Az a játékos, aki lehelyezi a harmadik polipvadász 
kártyát, az elveszi a játéktábláról az összes Korall 
Sárkány kártyát.  
 
 
Ezt követően, a három kártyát tegyétek képpel 
felfelé a játéktábla tenger alatti városának közelébe.   



 
2 …Korall Sárkány 
 

Egy vagy több Korall Sárkány kártya lehetővé teszi, 
hogy felvedd a játéktábláról az összes Gyöngyház 
kártyát.  
 

3 …Gyöngyház 
 

A Gyöngyház kártyák lehelyezése nem aktivál hatást.  
 

4 …A mélység varázslója 
 

Egy vagy több Mélység varázslója kártya lehelyezésé-
vel lehetővé válik, hogy felvedd az összes Gyöngyház 
vagy Kővé meredt sárkánykártyát a tábláról.  
 
Ha elveszel legalább egy ilyen sárkánykártyát, akkor 
szintén vedd magadhoz a kősárkány bábuját. Aki a kő-
sárkány bábujával rendelkezik, az 6 kártyát is tarthat a 
kezében. Amennyiben a másik játékos megszerzi ezt a 
bábut, válasszatok véletlenszerűen az előző tulajdonos 
kezében tartott lapjai közül egyet, és azt tegye a 
húzópaklija tetejére. (Tehát az előző tulajdonos ismét 5 
kártyát tart a kezében.) 
 

5 …Megkövesedett Sárkány 
 

A Megkövesedett Sárkánykártyák lehelyezése nem 
aktivál hatást.  
 

6 …Láva Gólem 
 

Egy vagy több Láva Gólem kártya lehetővé teszi, hogy 
felvedd a játéktábláról az összes Mélység varázslója 
kártyát.  
 

7 …A sötétség őrzője 
 

Az a játékos, aki lehelyezi a 4. Sötétség őrzője kártyát, 
az mind a négy kártyát felveszi.  
 

8 …Teknősbékalovas 
 

Az a játékos, aki a második Teknősbékalovas kártyát 
helyezi le, az vegye fel a tábláról az összes Láva Gólem 
vagy Mélység varázslója kártyát.  
A két kártyát tegyétek képpel felfelé a játéktábla tenger 
alatti városának közelébe (mint a Polipvadász 
esetében).  
 

9 …Tenger alatti város 
 

Az a játékos, aki a harmadik Tenger alatti városkártyát 
helyezi le, vegye el a játéktábla alatt lévő összes képpel 
felfelé fordított kártyát (Polipvadász és a Teknősbéka-
lovas).  
Tedd a három Tenger alatti városkártyát egy pakliba a 
játéktábla mellé. A játék akkor ér véget, amikor a 
harmadik pakli is elkészül.  
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A játék akkor fejeződik be, amikor a Tenger alatti város hatását harmadszorra aktiváljátok, vagy amikor valamelyik játékos nem tudja feltölteni 
a kezében tartott lapjainak a számát. Mindkét esetben, a játék befejezése előtt a másik játékos még egy utolsó fordulót lejátszik. Számoljátok 
össze a pontozópaklitokban lévő kártyák győzelmi pontjait. Az a játékos, akinél a kősárkány bábuja van, 3 extra pontot kap még.  

1. játékváltozat: Előrelátó 
 

A játék kezdetén az 5 helyett, 8 kártyát húzzatok fel. Ezekből a 
kártyákból helyezz 3-at képpel lefelé a húzópaklid mellé.  
Amikor a fordulód végén ismét feltöltöd a kezedben tartott 
lapjaidat, húzhatsz a húzópaklidból és/vagy választhatsz 
ezekből a fenntartott kártyákból is.  
 

2. játékváltozat: Varázskagylók 
 

A játék kezdetén mindenki vegyen el 5 kagylójelölőt a színében. 
A fordulód során a kijátszott kártyáid mellett kijátszhatsz egy 
varázskagylót is. Minden jelölő csak egyszer használható. 
Fordítsd meg a kagylójelölőt, ha már használtad azt.  
 

(Egy forduló végén) 
Játssz egy új fordulót. 

(Egy forduló elején) 
Játssz ki kártyákat két 
különböző helyszínre. 

(Egy forduló elején) 
Dobj el X számú kártyát és 
húzz fel X számú új lapot. 

(Egy forduló elején) 
Húzz fel 3 kártyát és dobj el 

3-at. 

(Egy forduló végén) Helyezd ezt a kagylójelölőt egy 
helyszínre:  
Az ellenfeled nem játszhat erre a helyszínre kártyát.  
A következő fordulód elején távolítsd el innen a kagyló-
jelölőt.  


