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fordította: Beorn (2018) 
lektorálta: Hipszki László 
nem hivatalos és nem 
szószerinti fordítás! 

 

Bevezető  
 

Bármely Kaiju önmagában is egy kőkemény kihívást 
jelent, hisz tudott: minél nagyobb egy szörnyeteg, 
annál nehezebb a küldetés. 
 

A Kaijuk olyan masszív lények, akik rettentő sok élet-
erővel rendelkeznek. Néhány kártya az eddigi paklikban 
sajnos kevésbé hatékonnyá, vagy értéktelenebbé fog 
válni, miközben ezen hatalmas lények ellen harcoltok. A 
Kaijuk kemény bőre ráadásul minden sérülést csökkent, 
ami azt jelenti, hogy az olyan könnyebb fegyverek 
lövései, mint a pisztolyok, vagy az íj, egyszerűen 
visszapattannak róluk.  

 

A játék kezdetén versenyt fogtok futni az óriásrobo-
tokért. Ezek segítségével lehet ugyanis igazán eredmé-
nyesen felvenni a harcot a Kaijukkal. 
 

Ne felejtsétek el, hogy attól még, hogy a Kaiju 
megjelent, az „Új szörnyek felbukkanása” fázisban 
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húznotok kell 1 kártyát a speciális Kaiju szörnypakliból. 
A Kaiju-pakliból kihúzott lapok általában olyan egyszeri 
támadások, melyek sérüléseket okoznak a karakterek-
nek, és melyek a rettentő Kaiju tűzleheletét, tomboló 
zúzását, vagy ostorszerű farokcsapását jelképezik. 
Ezeket a támadásokat úgy kell tekinteni, hogy a kártyát 
felhúzó játékos aktuális mezőjén csapnak le, és a 
szabályok szerint hatnak a hatótávon belül. 
 

Tippek 
 

A hosszú hatótávú fegyverek igen jól használhatók 
ebben a küldetésben, mivel sok sérülést tudsz okozni 
velük a Kaijunak, miközben az barangol. A katonai 
rohamosztagos (Army Ranger) például akár 12 sérülést 
is tud okozni az első körében, amikor egy mester-
lövészpuskával kezd. 
 

Amint sikerül a Kaijut megölnötök, győzni fogtok, 
úgyhogy kevésbé kell aggódnod a kaja miatt, inkább az 
általad okozott sérülést igyekezz maximalizálni. 
 

Ne felejtsd el, hogy a játék kezdetén egyszer eldobhatsz 
lapokat a kezedből, hogy újakat húzz helyettük. 
 

A fentiek betartásával már nem is olyan nehéz győzni 
az alábbi forgatókönyvben. 
 

A KAIJU LEGYŐZÉSE (Defeat the kaiju) 
 

Játék előkészítése: Válasszatok ki egy Kaijut közösen, 
majd tedd képpel felfelé a kártyáját valahová a térkép 
mellé. (Minél több életerővel bír a Kaiju, annál nehe-
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zebb lesz legyőzni.) A Kaiju barangolni fog, ami azt 
jelenti, hogy közepes-, hosszútávra van minden olyan 
játékostól, aki előtt épp nincs ott a kártyája. NE HÚZZ 
szörnykártyákat a játék előkészítése során. Tedd le a 2 
kerek, robotábrával ellátott karton céljelzőt a térképre 
úgy, hogy legalább 6 mező távolságra legyen mindkettő 
a kisbusztól, és legalább 2 mezőre egymástól. Ezek a 
céljelzők az óriásrobotokat jelképezik. Minden térkép-
lapkát használni fogtok, kivéve a temetőt (Graveyard) 
és az űrhajóroncsot (Crash Site). 
 

Célkitűzés: A Kaiju legyőzése. 
 

Kaiju szabályok: A Kaiju immunis a kábító hatásokra, és 
a vastag bőre minden sérülést 2-vel csökkent. Amikor a 
Kaiju megöl egy játékost, a legközelebb lévő játékos elé 
mozog. Ha több azonos távolságban lévő játékos is van, 
akkor a legkevesebb életponttal rendelkező játékos elé 
fog mozogni. 
 

Egy játékkör kezdetén: Ahelyett, hogy dobnál az új 
szörnyek megjelenésére, húzz egy kártyát a szörny-
pakliból. 
 

A Kaiju megjelenése: A Kaiju barangolni fog a játék 
elején, és nem köti le magát végleg egyik játékos előtt 
sem. Amikor valaki a szörnypakliból egy „Közeledik!” 
(Its’s Coming!) kártyát fed fel, akkor azt félre kell tenni 
valahová a játékterület mellé. Ha egy játékos felfedi a 3. 
„Közeledik!” kártyát is, a Kaiju megjelenik. Tedd a 
kiválasztott Kaiju kártyáját a 3. „Közeledik!” kártyát 
felfedő játékos elé. A Kaiju ettől kezdve tisztában lesz a 
játékosok csapatával, azok előtt helyezkedik el, és még 
mozogni is fog közöttük. 
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egy KAIJU játékkör menete 
 

1.  Húzz egy kártyát a szörnypakliból. 
 

2.  Húzz egy túlélőkártyát a saját túlélőpaklidból. 
 

3.  Hajts végre 4 akciót: 
• lépj egy nem átlósan szomszédos lapkára 
• húzz egy túlélőkártyát a saját túlélőpaklidból 
• játssz ki egy kártyát a kezedből 
• hajtsd végre egy játékban lévő kártyád akcióját 
• fosztogass: húzz egy fosztogatáskártyát a lapka által jelölt 

fosztogatáspakliból (ha lehet) 
• fordítsd vissza az óriásrobotod egyik fegyverrendszer-kártyáját 

 

Ingyen végrehajtható akciók (körönként egyszer): 
• eldobhatsz 2 túlélőkártyát, hogy húzz 1 új túlélőkártyát 
• csereberélhetsz fosztogatáskártyákat egy másik túlélővel, aki 

épp ugyanazon a térképlakán van, mint te 
• üzemanyagot tölthetsz egy óriásrobotba 
• fordítsd vissza az óriásrobotod egyik fegyverrendszer-kártyáját 

 

4.  Növeld az éhségedet. 
 

5.  A köröd vége. 
 

ÓRIÁSROBOT szabályok 
 

Pilóta: Amikor eléred az egyik céljelzőt, „felszerelhe-
ted” a céljelző ábrájának megfelelő óriásrobotot, egy 
akcióért cserébe. Vedd el a megfelelő óriásrobot 
kártyáját (Apex Knight, vagy Chaos Vixen), és tedd a 
felszereléseid közé. Keverd össze képpel lefelé a 6 kék 
robot hátoldalú kártyát, és húzz közülük kettőt. Ezek 
lesznek a robotod fegyverrendszerei. Ettől kezdve 
immunis leszel a sérülésekre, amíg az óriásrobotot 
irányítod.  
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Bekapcsolás: A köröd kezdetén szabad akcióként az 
egyik fegyverkártyádat visszaforgathatod normál 
állásba. Azonban egy akciót kell elköltened ahhoz, ha a 
körödben egy másik fegyverrendszeredet is vissza 
akarod forgatni. 
 

Gyógyulás: A robotodat csak és kizárólag úgy tudod 
gyógyítani, ha kijátszol egy pótalkatrész (Spare Parts) 
kártyát. Egy pótalkatrész 4 életpontot gyógyít a 
robotodon, illetve bármilyen másik játékos által 
irányított roboton, ha közeli hatótávolságon belül van. 
 

Megsemmisülés: Ha a robotodnak elfogynak az 
életpontjai, megsemmisül. Minden túlcsorduló sérülés 
a karakteredet fogja érni. Például: ha a robotodnak már 
csak 4 életpontja van, és a Kaiju 10 sérülést okoz neki, a 
robot megsemmisülése után túlcsorduló 6 sérülés a 
karakteredet fogja érni. 
 

Fosztogatás / újratöltés: Nem tudsz fosztogatni, amíg 
az óriásrobotot irányítod. Te, és minden más karakter, 
aki ugyanazon a mezőn tartózkodik veled, újratöltheti a 
robotod bármelyik fegyverrendszerét, akár egy normál 
felszerelést. 
 

Kiszállás: Egy ingyenes akcióként elhagyhatod a 
robotot. Forgasd el a robot kártyáját, jelezve, hogy épp 
nem ülsz benne. Tedd le a megfelelő céljelzőt arra a 
mezőre, ahol kiszálltál a robotodból. Bármelyik másik 
játékos, aki erre a mezőre lép, „felszerelheti” a robotot 
egy akcióért cserébe. Add át a fegyverrendszereket is a 
robotkártyával együtt az új tulajdonosának. 
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kaiju kártyA tippek 
 

Megsemmisítés (Destruction): Használd ki a térkép-
lapkák megsemmisülést. El tudsz távolítani egy még fel 
nem fedett térképlapkát is. A legfontosabb az, hogy 
odafigyelj, nehogy egy karaktert végleg elvágj a 
többiektől, vagy hogy végzetes csapdába ejtsd. 
 

Farokcsapás (Tail Swipe): A hatótávolságon belül 
minden karakter elszenvedi a sebzést, és el kell dobnia 
egy kártyát a kezéből. Ez nagyon brutális lehet, ha az 
egész csapat egy helyen ácsorog éppen. 
 

Tűzlehelet (Fire Breath): Minden karakternek sérülést 
okoz, aki ugyanazon a mezőn tartózkodik, mint aki a 
kártyát felhúzta. Jó indok lehet arra, hogy szétszórd a 
csapatodat. 
 

Őrjöngés és gyógyulás (Enrage + Heal): Dobj ugyanúgy 
a szörnykockával, és helyezd el úgy a szörnyjelzőket, 
ahogy az alapjátékban szerepel. Figyelj oda, hogy 
melyik mezőn hány szörnyjelző van már. Ez a képesség 
kitűnő ahhoz, hogy még kétségbeesettebbé változtasd 
a helyzeteteket. 
 
 
 
 
A fordító megjegyzése: a Kaiju kiegészítőhöz mellékelt 
összes, nem szabálykártya fordítást az alapjáték 
kártyáinak fordítása között találod, annak érdekében, 
hogy játék közben ne kelljen két külön helyen keres-
gélni.  
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