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Áttekintés 
 
A Gauntlet of Fools társasjáték két szakaszból áll: kérkedés és vesszőfutás. 
 
A kérkedés során mindenki választ egy hőst a rendelkezésre álló kaszt / fegyver párosokból. Ezután a vesszőfutás körei alatt 
a hősöknek szembe kell nézniük egy-egy kihívással. Minden játékos ugyanazokkal a szörnyekkel fog megküzdeni, 
ugyanazokba a csapdákba fog belegyalogolni, és ugyanazokat a kincseket találhatja meg. A játékosok addig folytatják a 
harcot, amíg az utolsó hős is meg nem hal. Ekkor az nyer, aki a legtöbb aranyat szerezte. 
 
 
 
Játéktartozékok  
 
20 kaszt kártya 
20 fegyver kártya 
50 találkozás kártya 
30 kocka (d6) 
20 sebzés jelző 
41 kaszt- és fegyver 
     képesség jelző (összesen) 
30 bonusz jelző 
28 hátrány jelző 
50 arany (különböző címlet) 
30 kérkedés jelző 
  1 játéktábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    kérkedés jelzők 
 
 
 
 
 
 
 
Előkészületek 
 
Helyezzétek a játéktáblát az asztal közepére és tegyétek a kérkedés jelzőket a tábla megfelelő mezőire. Tegyétek a 
dobókockákat és a megmaradt jelzőket szétválogatva, külön kupacokba valahová, a játéktábla mellé. 
 
Külön-külön keverjétek meg a kaszt-, a fegyver- és a találkozás kártyákat és a három paklit képpel lefelé is tegyétek ide. 
Fordítsatok fel annyi kasztkártyát, ahány játékos van, és tegyétek őket a játéktábla közelébe. Fordítsatok most fel minden 
kasztkártyához egy-egy fegyverkártyát is, és tegyétek a kasztkártyák mellé (alá, fölé... csak egyértelmű legyen, hogy melyik 
fegyver melyik kaszthoz tartozik). A kasztok és fegyverek egy-egy párt alkotnak, egy közös kombinációt, ami játékról játékra 
változhat. 
 
Válasszatok egy kezdő játékost. Az első játék után mindig az lesz a kezdőjátékos, aki megnyerte az előző játékot. 
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Gauntlet of Fools 2 by Beorn 

 

 
az előkészületek vége, négy játékos esetén (fotó: BGG) 

 

 
egy játékos hőse a kérkedés végén: 2 kaszt- és 2 fegyver képesség jelző, 2 kérkedés jelző (fotó: BGG)
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Kasztkártyák 
 
 kaszt neve 
 kaszt védelme 
 kezdeti kaszt képesség jelzők száma 
 kaszt képessége 
 (kaszt képesség jelző használatával) 
 kaszt képessége 
 (nem igényel kaszt képesség jelzőt) 
 
 
 
 
 
Fegyverkártyák 
 
 fegyver neve 
 támadókockák száma 
 kezdeti fegyver képesség 
  jelzők száma 
 fegyver képessége 
 (fegyver képesség jelző használatával) 
 fegyver képessége 
 (nem igényel fegyverképesség jelzőt) 
 
 
  

A megölni és a 
kitérés szavak 
jelentése: 
 
Egy szörnyet a 
kincséért "megölni" 
(kill) azt jelenti, 
hogy a támadásod 
ereje nagyobb, vagy 
egyenlő, mint a 
szörny védelme. 
Szintén meg tudod 
ölni a szörnyet egy 
erre szolgáló képes-
ség használatával. 
 
A "kitérés" (dodge) 
azt jelenti, hogy a 
szörny támadásának 
ereje kisebb volt, 
mint a védelmed 
(esetleg egy kitérés-
re szolgáló képessé-
get használtál), így 
nem okoz sebzést, 
kárt neked. 
 

Kérkedés 
 
A célod ebben a szakaszban az, hogy tiéd legyen a lehető legjobb hős. Nem biztos, hogy a legerősebb kaszt / fegyver 
párosítást kell választanod, hiszen a fázis során esetleg más még ellophatja tőled, bevállalva egy hátrányt az ellopott hős 
mellé. Miért választana valaki hátránnyal hőst magának? Mert még mindig jobb egy hátránnyal rendelkező erős hős, mint 
egy hátrány nélküli gyengécske. A legideálisabb eset az, amikor úgy tudsz megszerezni egy hátránnyal rendelkező erős hőst, 
hogy a hátrányával már éppen csak erősebb, mint az erősorban utána következő, így feltehetőleg tőled már nem fogja más 
elvenni egy újabb hátrány bevállalásával.  
 
A kezdő játékostól kezdve mindenki, akinek még nincs hőse, vagy elvesz egy hőst a fegyverével együtt az asztalról, vagy 
ellop egy hőst a fegyverével együtt egy másik játékostól. 
 

 Ha az asztalról vesz fel egy hőst (a fegyverével együtt), akkor felvehet mellé a tábláról egy, vagy több tetszőleges 
kérkedés jelzőt is, ha akar (így téve a hősét ellopásra kevésbé kívánatossá). 

 Ha ellop egy másik játékostól egy hőst (a fegyverével együtt), akkor azt a már meglévő kérkedés jelzőivel együtt 
szerezheti csak meg, ráadásul legalább egy új kérkedés jelzőt is KELL választania mellé a tábláról (egy olyat, 
amilyen jelzője még nincs). Ha akar, választhat neki többet is, de EGY ÚJAT mindenképp kell választania. 

 
Miután a játékos megszerezte a hősét, azt magad elé teszi az asztalra a fegyverével és az esetleges kérkedés jelzőivel együtt. 
Most a következő játékos választ magának egy hőst a fentiek szerint. A játékosok így következnek egymás után az óramutató 
járása szerinti irányba, mindig kihagyva azt, aki előtt már van hős. A procedúrát mindaddig kell folytatni, amíg minden 
játékos előtt nem lesz egy hős. 
 
Minden hősnek egyféle kérkedés jelzőből csak egyet lehet választani! Így egy hősnek maximum hat kérkedés jelzője lehet: 
hat különböző. 
 
Megjegyzés: a hős és a fegyvere a kérkedés fázisban is természetesen egy párt alkotnak, azokat nem lehet elválasztani 
egymástól. Nincs tehát arra lehetőséged, hogy a játékos felvegyen egy hőskártyát, és egy másik hős alá felcsapott 
fegyverkártyát a saját hőse fegyvere helyett. 
 
 
Felkészülés a vesszőfutásra 
 
Mielőtt a vesszőfutás elkezdődne, minden játékosnak annyi kaszt képesség jelzőt ( ) és fegyver képesség jelzőt ( ) kell 
húznia, amennyi a kaszt-, illetve fegyverkártyáján szerepel (a kezdeti képesség jelzők száma, a kártyák jobb felső sarkában). 
 
Lásd az előző oldal példa fotóját! Lásd a szabály végi példajátékot! 
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Gauntlet of Fools 4 by Beorn 

 

 
Találkozás-pakli, 
szörnykártyák 
 
 szörny neve 
 szörny támadásának ereje 
 szörny védelme 
 szörny sebzése 
 szörny kincse 
 speciális támadási mód, speciális kincs, 
 vagy egyéb utasítás 
 kártya típusa 
 
 
 
 
 
Találkozás-pakli, 
módosító- és speciális kártyák 
 
 kártya neve 
 a következő szörny módosítója 
 utasítás 
 kártya típusa 
 
 
 
 
Vesszőfutás 
 
A célod ebben a szakaszban az, hogy a lehető legtöbb aranyat harácsold össze, mielőtt a hősöd elpatkolna. Aranyhoz a 
vesszőfutás alatt szörnyek lemészárlásával juthatsz. A szörnyek célja az, hogy megsebezzék a hősödet. Amint a hősöd egy kör 
legvégére négy sérülést sikeresen összeszed, már temetheted is. A játék akkor ér véget, ha már minden hős halott; ekkor a 
legtöbb arannyal rendelkező játékos győz. 
 
Minden játékos ugyan azt a vesszőfutást járja végig: ugyan azokkal a kihívásokkal, ugyan azokkal a szörnyekkel kerül 
szembe. Az, hogy egy játékos legyőzte-e az éppen aktuális szörnyet, vagy nem, semmilyen hatással nincs a többi játékos saját 
vesszőfutására. Azért, hogy a játék felgyorsuljon, ugyan azzal a szörnnyel (kihívással) való találkozást minden játékos 
egyszerre oldja meg. Megjegyzés: amennyiben egy döntés során fontos a játékosok sorrendje, akkor mindig a kezdő 
játékosnak kell elsőként döntenie, és innen haladni az óramutató járása szerinti irányba. 
 
Egy teljes vesszőfutás-kör 4 fázisból áll: 
 

 a találkozás meghatározása - ki ellen is kell harcolni tulajdonképpen? 
 támadás - sikerült megölni azt a nyavalyás szörnyet? 
 védekezés - sikerült kitérni a szörny támadása elől? 
 halál - nem haltál meg egészen véletlenül? 

 
A találkozás meghatározása 
 
Csapjátok fel, a képpel lefelé fordított találkozás kártyákból képzett pakli legfelső lapját. Attól függően, hogy ez milyen 
típusú kártya, 3 különböző út lehetséges: 
 

 Ez a lap egy szörnykártya - minden játékosnak meg kell küzdenie ezzel a szörnnyel (a támadás szakasz 
következik). 

 
 Ez a lap egy speciális találkozás kártya - minden játékosnak követnie kell a kártya utasításait. Miután minden 

játékos végzett a találkozás megoldásával, ellenőrizni kell, nem halt-e meg valaki, majd új találkozás kártyát kell 
felcsapni. 

 
 Ez a lap egy módosító kártya - a válaszút kártya esetén a játékosok 2 felcsapott találkozás közül választhatnak 

majd egyet. A többi 4 kártya a következő szörnnyel való találkozást befolyásolja. A részleteket lásd a következő 
oldalon a  szürke hátterű szövegdobozban. Fel kell csapni egy (vagy 2) új találkozáskártyát. 
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Támadás 
 
Minden játékos annyi kockával dob, ahány támadókocka van 
feltüntetve a fegyverkártyáján (      ). A dobások értékét össze kell adni, 
és a kapott eredmény módosítani kell a fegyver képességével (ha van),  
az esetleges kérkedés jelzőkkel, büntetéssel, módosítással, és meg kell 
határozni a tényleges támadó erőt (      ).  
 
Ha a tényleges támadó erő nagyobb, vagy egyenlő, mint a szörny 
védelme (    ), akkor a hős megöli a szörnyet, és megkapja a szörny 
kincsénél feltüntetett számú aranyat (    ). Amellett, hogy bizonyos 
mennyiségű aranyat ad, egyes szörnyek speciális kincseket is 
potyogtathatnak, olyan tárgyakat, amelyeket jelzők képviselnek. 
 
Ha a támadás sikertelen, a szörnyet nem sikerült legyőzni, így a hős 
nem kap semmit. 
 
Védekezés 
 
A támadás után (akár sikeres volt és a szörny meghalt, akár sikertelen) 
ki kell deríteni, hogy a szörny megütötte-e a hőst. A szörny 
támadásának ereje (     ) a szörnykártyáján látható. Ki kell számolni a 
hős tényleges védekező értékét (    ), a kaszt védelme, az esetleges 
fegyver bonuszok, kérkedés jelzők, büntetések, módosítások, stb. 
összegzésével. 
 
Ha a szörny támadásának ereje nagyobb, vagy egyenlő, mint a hős 
tényleges védekező értéke, akkor eltalálta a hőst, és megsebezte. 
Minden szörnykártyán fel van tüntetve, hogy hány életpontot sebez 
(   ), azaz hány sérülés jelzőt kap a hős. Az életpont sebzésen felül a 
szörny okozhat még speciális sérüléseket is, amelyeket hátrány 
jelzőkkel tudunk jelezni. 
 
Ha a szörny támadásának ereje kisebb, mint a hős tényleges védekező 
értéke, a hős kitért a támadás elől, és így nem sérül. 
 
Halál 
 
Ha egy találkozás után a hős már 4, vagy több sérülés jelzőt gyűjtött 
össze (    ), akkor meghal. A halott játékos nem nézhet szembe több 
találkozással. A játékos, amennyiben legyőzte halála előtt a találkozást, 
vagy a szörnyet, még megkapja annak kincseit, de innentől kezdve 
nem vesz részt a játékban (kivéve: zombi). 
 
A játék folytatása 
 
Miután minden játékos végzett a találkozással, egy új találkozás 
kártyát kell felcsapni. 
 
 
     A játék vége 
 
A játék akkor ér véget, 

ha már minden hős 
meghalt. Ekkor a 
legtöbb arannyal 

rendelkező játékos 
nyer. Ha döntetlen 

eredmény születik, a 
játékosok osztoznak a 

dicsőségen. 
 

 
 
 
 
Képességek használata 
 
A legtöbb kasztnak és fegyvernek vannak 
olyan képességei, amelyeket egy találkozás 
során lehet használni. Egyes képességek 
használatához nincs szükség képesség jelzőkre: 
ezek használata automatikusan történik. Egy 
képesség jelzőt igénylő kaszt képesség  
használatához el kell dobni egy kaszt képesség 
jelzőt (        ), a képesség jelzőt igénylő 
fegyver képesség        használatához pedig el 
kell dobni egy fegyver képesség jelzőt (       ). 
A jelző eldobása után végre kell hajtani az 
adott képességet az utasításnak megfelelően. 
 
Eltérő utasítás hiányában, egy képességet egy 
körben többször is lehet használni, minden 
esetben eldobva egy-egy képesség jelzőt. 
 
Egyes képességeknél korlátozott, hogy mikor 
lehet azt használni; ha ennek a játékos nem 
tesz eleget, úgy a képességet nem használhatja. 
Ha már nem maradt képesség jelzője a 
játékosnak, az adott képességet nem 
használhatja. A két képesség jelzőt nem lehet 
felcserélni, azaz egy kaszt képességet nem 
lehet használni egy fegyver képesség jelzőért 
cserébe, és viszont. 
 
 
Módosítók 
 
A válaszút (Side Passage) nevű módosító 
segítségével a játékosok két találkozás közül 
választhatnak. Az új találkozás felfedésekor 
nem egy, hanem két új találkozás kártyát kell 
felfedni, és a játékosok e kettő közül tetszés 
szerint egyet megoldhatnak. 
 
A másik négy módosító kártya a következő 
szörny-találkozót befolyásolja: megnövelheti a 
szörny által dobott kincs mennyiségét, a 
szörny védelmét, támadóértékét, vagy sebzését. 
A felcsapott módosító kártya attól függetlenül 
befolyásolja a következő szörny-találkozót, 
hogy az a szörny mikor kerül elő. 
 
Például: ha  a következőnek felcsapott is egy 
módosító kártya lesz, és csak az utána 
felcsapott lesz egy szörny, akkor arra a 
szörnyre mind a 2 módosító kártya hatása 
érvényes lesz. 
 
A szörny-találkozó után a módosító kártyát 
(kártyákat) a szörny kártyával együtt el kell 
dobni. 
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Gauntlet of Fools 6 by Beorn 

 

További szabályok 
 
Egy teljes vesszőfutás-kör alatt sok minden történhet, és a kör csak akkor ér véget, amikor már minden fázis és esemény 
lejátszódott. Így egyetlen kör alatt előfordulhat egy második támadás-fázis is (pl. troll szörnykártya hatására). A képességek, 
amik egy egész körre hatnak, azok a teljes kör végéig érvényesek maradnak. Például, ha használod a kardod azon képességét, 
ami +3 védelmet ad egy körre, az a trollal való harc második menetére is érvényben marad. 
 
Tetszőleges sérülést kaphatsz egy körben. Az, hogy 4 sebzés után meghalsz, csak a vesszőfutás-kör legvégén, annak az utolsó 
fázisában lesz érdekes, addig azonban még bármi történhet: például gyógyíthatsz magadon annyit, hogy a sebzéseid száma 4 
alá csökkenjen (és így életben maradhatsz). 
 
Tetszőleges számú kaszt- és fegyver képesség jelződ lehet, nem csak annyi, amit kezdetben kapsz (épp ezért van 5-ös és 
20-as jelző is, hogy ne fogyjon el olyan hamar). 
 
A jelzők száma korlátlan. Ha kifogy egy bizonyos jelző, használjatok helyette bármi mást. 
 
Minden információ nyilvános. 
 
Ha egy hős még mindig élne, mikor elfogy a találkozás-pakli, a játék véget ér (nem kell a dobott lapokat újra megkeverni). A 
túlélő nem kap semmilyen bonuszt; ekkor is a legtöbb arany birtokosa nyeri a játékot. 
 
 
Játékszabályok 2 játékos részére 
 
A Gauntlet of Fools játszható ketten is, azzal a különbséggel, hogy minden játékos 2 hőst irányít. A játék az alábbi eltérések 
kivételével a fenti szabályok alapján játszandó. 
 

Előkészületek: 4 kasztkártyát kell felcsapni (nem kettőt, ahány játékos van), és mindegyikhez fel kell csapni egy-egy 
fegyverkártyát is. 
 
Dicsekvés: mind a két játékos 2 hőst választ magának. Az első játékos választ egy „A” hőst, majd a második játékos egy 
„A” hőst, azután újra az első játékos egy „B” hőst, végül a második játékos egy „B” hőst. A szakasz során a már 
kiválasztott „A” vagy „B” hősök szerint a játékos kimarad a megfelelő fázisból. 
 
Vesszőfutás: a találkozás felcsapása után mindkét játékos csak az egyik hősével néz szembe a kihívással, a másik hőse 
ebben a vesszőfutás-körben inaktív marad. Megjegyzés: az inaktív hősök nem használhatnak képességeket, még az 
automatikus képességüket sem (pl. a kincskereső nem kap 1 aranyat a találkozás után, ha inaktív). Inaktív hősöket nem 
sújtják a folyamatban lévő hatások (például inaktív hős nem sérül egy korábbi óriáspók mérgétől, így meghalni sem tud). 
Az olyan hatások, amik a „következő körre” vonatkoznak, akkor lépnek működésbe, mikor az inaktív hős ismét aktívvá 
válik (például a múmia átka, vagy a csatabárd képessége). Ha egy hős az egy zsák kincs fegyver kártya után aranyat kapna, 
akkor az csak akkor lesz rá érvényes, ha éppen aktív. 
 

 
 

Köszönetnyilvánítás: 
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Kérkedés jelzők és azok magyarázata 
 

Blindfolded (bekötött szemmel): csökken a megölt szörny által adott aranymennyiség egyel, ha kitértél a 
támadása elől. Ha megölted a szörnyet, de a szörny is megütött téged, akkor a teljes kincsmennyiséget 
megkapod. Ha a szörny ad bármilyen más kincset is, ami nem arany, azt teljes egészében megkapod, akár meg 
tudott téged ütni a szörny, akár nem. Ha megölsz egy szörnyet, ami csak 1 aranyat adna, de sikeresen kitérsz a 
támadása elől, nem kapsz semmit.  
 
Hopping on One Leg (fél lábon ugrálva): csökken a védelmed 2-vel, megkönnyítve így a 
szörnyek dolgát abban, hogy eltaláljanak.  
 
One Arm Tied Behind Back (hátrakötött karral): minden 1-es és 2-es dobásodat úgy számold, 
mintha nullát dobtál volna.  
 
While Juggling (közben zsonglőrködve): felezd meg a fegyver képesség jelzőid számát a játék 
kezdetén (lefele kerekítve). Minden vesszőfutás találkozás alkalmával -1 támadást kapsz.  
 
With a Hangover (másnaposan): ezt a kérkedés jelzőt eldobhatod (a kör legvégén), amint 
sikeresen megölsz egy szörnyet. Ez ugye kicsit nehezebb lesz, amíg ez a jelző nálad van, ugyanis 
-1 támadókockát és -4 védelmet kapsz.  

 
Without Breakfast (reggeli nélkül): mivel reggeli nélkül vágtál neki a kalandozásnak, úgy kell a hősödet 
kezelni, mint ha már megsebesült volna egyszer. Ezt a jelzőt ugyan úgy kell kezelni, mint egy normál sebzés 
jelzőt (azaz például meg lehet gyógyítani).  
 
 
Kaszt képességek és azok magyarázata 
 

 
 
Adventurer (kalandozó) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt még a találkozás előtt: találkozásonként egyszer még egyszer meglátogathatod ezt a 
találkozást. 
Használhatod a képességedet arra, hogy megismételhess egy találkozási eseményt, még akkor is, ha az nem egy szörny-
találkozás volt. Ha egy szörny-találkozást ismételsz meg (még akkor is, ha egyszer már megölted), akkor még ugyan abban a 
körben még egyszer harcolsz ugyan azzal a szörnnyel (így a kör végéig tartó hatások érvényesek lesznek a második harcra is). 
 
Alchemist (alkimista) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt a támadódobásod után, ha megölted a szörnyet és sikeresen kitértél a támadása elől: 1 
életpontot gyógyulsz harconként egyszer (dobj el egy sebzés jelzőt). 
Használhatod a képességedet arra is, hogy egy óriás pók méregsebzését gyógyítsd meg még a kör vége előtt (így esetleg 
elkerüld a halált). Ha nem használod a képességet, a  következő körben 1-et fogsz a méreg miatt sérülni. 
 
Armorer (páncélkovács) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt miután megöltél egy szörnyet: nem kapsz kincset a szörny legyőzéséért, ellenben kapsz egy 
+3 védelmet adó bonusz jelzőt. 
Csak akkor használhatod ezt a képességet, amikor megöltél egy szörnyet. Ha úgy döntesz, hogy használod, akkor semmilyen 
kincset, semmi aranyat nem zsákmányolsz a szörnytől (még az óriáscsótány -1 védelem hátrány jelzőjét sem), viszont egy +3 
védelmem bonusz jelzőt kapsz a játék legvégéig. (Ez a bonusz az éppen legyőzött szörny ellen még nem használható.) 
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Armsmaster (fegyvermester) - promóciós kártya 
A vesszőfutás szakasz kezdete előtt húzd fel a legfelső fegyverkártyát, és második fegyverként add a karakteredhez. A 
támadókockáid száma a második fegyver által biztosított kockákkal megnő. 
Minden kihívás során el kell döntened, amelyik fegyvered akarod használni: csak annak a fegyvernek a speciális képességét 
használhatod a kihívás során. 
 
Artificer (fegyverkovács) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt, miután megöltél egy szörnyet: nem kapsz kincset a szörny legyőzéséért, ellenben kapsz egy 
+1 támadókockát adó bonusz jelzőt. 
Ha úgy döntesz, hogy használod a képességedet, akkor semmilyen kincset, semmi aranyat nem kapsz a szörnytől (még az 
óriáscsótány -1 védelem hátrány jelzőjét sem), viszont elvehetsz egy +1 támadókocka bonusz jelzőt. A jelző a játék végéig 
nálad maradhat, és +1 támadókockát biztosít neked. 
 
Avenger (bosszúálló) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt a támadódobásod után: +3 erőt kapsz a támadásodra, minden, előző körben meghalt hős 
után. 
Ez a képesség semmit nem csinál, amíg legalább egy játékos meg nem hal (ráadásul pont az előző körben). A halottak 
számába a halott zombi hős is beleszámít, még ha a saját képességével még egy körig játékban is marad. 
 
Barbarian (barbár) 
Nincs kaszt képessége. 
Ennek a kasztnak nincsen képessége, így nem is használhat képesség jelzőt. 
 
Berserker (berzerker) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt a támadódobásod előtt: +1 támadókockát kapsz minden sebzés jelződ után, valamint ha 
megölöd  a szörnyet, automatikusan ki is térsz a támadása elől. 
Ezt a képességét akkor is tudod használni, ha nincs egy sebzés jelződ sem: plusz támadókockát ugyan nem kapsz, de ha 
amúgy megölöd a szörnyet, akkor is ki tudsz térni a szörny támadása elől. 
 
Jester (udvari bolond) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: cseréld meg a szörny támadóértékét és védelmét. 
Az udvari bolond képessége mindig a szörnykártyára nyomtatott két értékre vonatkozik. Például: ha a képességedet egy 
különösen ijesztő (+3 támadóérték módosító) táncoló pengék szörnyre használod, aminek 21+3=24-es támadóértéke van és  
8-as védelme, a csere után 8+3=11-es támadóértékkel és 21-es védelemmel fog rendelkezni. Ha a képességedet egy alakváltó 
ellen veted be, akkor annak a támadóértéke lesz azonos a te védelmeddel, és a védelme lesz 14-es. 
 
Knight (lovag) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt: csupán 1 életpont sérülsz, egy szörny találata miatt. 
Ezzel a képességgel olyan különleges sebzéseket is meg tudsz akadályozni, mint például az óriáspók mérge (nem kapsz 
méreg hátrány jelzőt), vagy az iszapszörny -1 támadókocka hátrány jelzője (ezt a jelzőt sem kapod meg), viszont 1 sérülés 
jelzőt kapsz, még ha a szörny ilyen sebzést amúgy nem is okozott volna. 
 
Monk (szerzetes) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: +1 támadókockát és +4 védelmet kapsz a kör végéig. 
Ne feledd, hogy a szerzetesed képességét egy támadódobás előtt többször is használhatod. Például 3 kaszt képesség jelző 
eldobásával a kör végéig +3 támadókockát és +12 védelmet kaphatsz. 
 
Necromancer (nekromanta) 
A hősöd használhatja az előző körben meghalt másik hős (vagy hősök) összes kaszt képességét. 
A nekromantád képességét a játék elején még nem tudod használni. Ahogy azonban meghal egy másik hős, a következő 
körödben használhatod annak a hősnek minden kaszt képességét, beleértve azokat, amikhez nem kell eldobni kaszt képesség 
jelzőt, és beleértve azokat is, amikhez el kell. A halott nekromanta használhatja az előző körben meghalt zombi képességét 
(és így egy körre visszatérhet a játékba), függetlenül attól, hogy a zombi használja-e a saját képességét, vagy nem.  Egy halott 
nekromanta és egy halott zombi mindketten játszhatnak még egy kört. A halott nekromanta azonban nem használhatja az 
előző körben szintén meghalt kincskereső képességét, így nem kap a túlélt találkozás után +1 aranyat (hisz a nekromanta 
halott, így nem is élheti túl a találkozást). 
 
Ninja (nindzsa) 
Duplázd meg a játék kezdetén kapott fegyver képesség jelzőid számát. 
Ez a képesség nem ad a hősödnek semmilyen kaszt képességet, és nem kaphatsz kaszt képesség jelzőt sem, hanem 
automatikusan megtörténik: a vesszőfutás szakasz előtt duplázd meg a fegyvered által adott fegyver képesség jelzők számát. 
Ehhez nem kell eldobnod semmilyen jelzőt sem, egyszerűen csak megtörténik, automatikusan. Ha rendelkezel a közben 
zsonglőrködve kérkedés jelzővel, akkor csak annyi fegyver képesség jelzőt kapsz, amennyit a fegyver kártyára nyomtattak 
(ez kompenzálja a nindzsa képességét). Ha a játék során bármikor egy újabb fegyver képesség jelzőhöz jutsz (például egy 
banditával való harc után), arra már nem vonatkozik a nindzsád kaszt képessége, mivel azt csak és kizárólag a vesszőfutás 
szakasz előtt lehet csak használni. 
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Priest (pap) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt amikor a találkozás elkezdődik: 1 életpontot gyógyulsz (dobj el egy sebzés jelzőt). Ebben a 
körben nem támadhatsz, és nem használhatsz fegyver képesség jelzőt. 
A papod képességét használhatod olyan találkozások esetén is, amelyik nem egy szörny (pl.: lándzsa csapda, vagy 
kincsesláda). Természetesen használhatod egy szörny-találkozás előtt is. Ha a képességedet egy aranytelér találkozás előtt 
használod, akkor a képesség ugyan gyógyít rajtad egyet, de magának az aranytelérnek nem használhatod a jutalmát (hisz nem 
tehetsz támadódobást), azaz nem kaphatsz aranyat. Ennek a képességnek a használata megakadályozza a viselt fegyverednek 
minden olyan képességének a használatát, amihez fegyver képesség jelzőt kellene eldobnod, viszont nem befolyásolja az 
állandó képességeiket (például a tüskés pajzs +1 védelem képességét). 
 
Prospector (kincskereső) 
Minden túlélt találkozás után +1 aranyat kapsz. 
Ez a képesség nem ad a hősödnek semmilyen kaszt képességet, és nem kaphatsz kaszt képesség jelzőt sem, hanem 
automatikusan megtörténik. Ha túlélsz egy találkozást (akár egy szörny-találkozást, akár egy nem szörny-találkozást), kapsz 
1 aranyat. 
 
Thief (tolvaj) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt: sikeresen kitérsz egy szörny támadása elől, vagy sikeresen elkerülsz egy csapdát. 
A tolvajod képességét használhatod a lándzsa csapda ellen is: a tolvaj elkerüli a csapdát, és nem sérül tőle. 
 
Trapper (csapdázó) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: a kör végéig egyetlen harc során megszerzett kincsed 2 
arannyal növekszik. 
Ha a bekötött szemmel kérkedés jelző birtokában legyőzöl egy szörnyet és kitérsz annak támadása elől, majd használod a 
kaszt képességedet, akkor a szörny 2-vel több, de 1-el kevesebb (azaz csak 1-el több) aranyat fog dobni. Ez a képesség nem 
növeli meg a kincsesládából, vagy az aranytelérből szerzett aranyak számát (hiszen az nem harci találkozó). 
 
Warlord (hadúr) 
Kapsz +1 támadókockát. Dobj el egy kaszt képesség jelzőt a támadódobásod után: kapsz +1 támadókockát. 
A képességed +1 támadókockát biztosít neked automatikusan, minden találkozás előtt. Ha akarsz, a támadódobásod után 
eldobhatsz még kaszt képesség jelzőket: minden eldobott jelző után még további 1-1 támadókockát kapsz. 
 
Wizard (varázsló) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: hagyd ki az egész találkozást, annak utasítása rád egyáltalán 
nem vonatkozik. 
Kihagyhatod az egész találkozást ezzel a képességeddel még akkor is, ha egy démonnal futsz össze (ami ugye nem 
engedélyezi képesség jelzők használatát). A találkozás átugrása azt jelenti, hogy egyáltalán nem kerül sor harcra, nem nyersz 
semmilyen kincset, de nem is sérülhetsz. Használhatod arra is a képességedet, hogy kihagyj egy lándzsa csapda találkozást, 
így nem sérülsz meg tőle. Ha az előző körben halt meg a varázsló is és a kincskereső is, egy nekromanta használhatja 
mindkettőjük képességét: a varázsló képességével elkerül egy találkozást, majd - mivel túlélte azt - a kincskereső 
képességével kap 1 aranyat. 
 
Zealot (fanatikus) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: automatikusan megölöd a szörnyet, de a védelmed 0-nak 
számít a kör végéig. 
Bár a védelme 0-ra csökken, ezt még egyéb módon növelheti (például a kard fegyver képességével). 
 
Zombie (zombi) 
Dobj el egy kaszt képesség jelzőt, ha még van életben legalább egy másik hős: játszhatsz ebben a vesszőfutás-körben még 
akkor is, ha amúgy már meghaltál. 
Azt, hogy akarod-e használni a képességedet, a találkozás felfedése után kell eldöntened és ehhez egy másik játékosnak még 
életben kell lennie. Ha a zombinak sikerül a sebzéséből a találkozás során gyógyítania, és a sebzés jelzői száma 4 alá csökken, 
úgy ismét élőként visszatérhet a játékba, és a normál szabályok szerint folytathatja azt. Épp ezért nagyon fontos, hogy még a 
meghalt zombi sebzés jelzőit is pontosan nyilvántartsd, akkor is, ha azok 4 fölé mennek. 
 
 
Fegyver képességek és azok magyarázata 
 
Axe (csatabárd) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt a támadódobásod után: harconként egyszer megduplázhatod a teljes támadóértékedet 
(mielőtt minden más hatással módosítanád), viszont a következő körben 0-ás lesz a támadóértéked. 
A hősöd teljes támadóértékét kell megdupláznod, és ez után kell azt módosítanod bármilyen más módosítóval (például a 
közben zsonglőrködve -1-es módosítójával). A következő körben, mikor 0 a támadóértéked, azt semmivel nem növelheted, de 
persze más képességek használatával ettől még legyőzheted az aktuális szörnyet. 
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Bow (íj) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt: automatikusan kitérsz a szörny támadása előtt, ha megölted őt. 
 
Cleaver (húsvágó bárd) - promóciós kártya 
A támadódobásod után szorozd meg a dobás értékét 4-gyel. 
Ha a hátrakötött karral kérkedés jelzővel rendelkezel, akkor ne felejtsd el, hogy (1-es és 2-es dobás esetén) a 0 négyszeres 
szorzata is nullát eredményez! 
  
Dagger (tőr) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: automatikusan megölöd a szörnyet. 
 
Deadly Fist (halálos ököl) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: automatikusan megölöd a szörnyet és kitérsz a támadása 
elől. 
 
Demonic Blade (démonpenge) 
Amikor sikeresen megöltél egy szörnyet, kapsz egy fegyver képesség jelzőt. 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: +2 támadókockát kapsz a kör végéig. 
A fegyver képesség jelzők, ha nem használod el őket, szépen gyűlnek minden megölt szörny után. 
 
Flaming Sword (lángpenge) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: kapsz 1 sebzés jelzőt, de automatikusan megölöd a szörnyet, 
és kitérsz annak támadása elől. 
Nincs olyan képesség, ami megakadályozná, hogy a lángpengével megsebezd magadat, miközben automatikusan megölöd a 
szörnyet, de persze ettől még a sérülést gyógyíthatod egy másik képességgel. 
 
Holy Sword (megszentelt penge) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: dobd el az összes hátrány jelződet, és ebben a körben egyik 
kérkedés jelződet sem kell figyelembe venned. 
Ne feledd el, hogy a kérkedés jelzőidet nem dobod el a fegyver képességének használatával, mint a hátrány jelzőidet, viszont 
azért igen hasznos lehet, hogy ebben a körben nem kell őket figyelembe venni. A reggeli nélkül kérkedés jelző hatását a 
fegyver képességének használatától függetlenül figyelembe kell venni, hiszen az nem hátránynak számít, hanem egy sima 
sérülésnek. Arra is figyelj oda, hogy ha figyelmen kívül hagyod egy másnaposan kérkedés jelződ hatását, akkor azt nem 
dobhatod el a kör végén, még akkor sem, ha amúgy legyőzted a szörnyet. 
 
Mace (buzogány) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt a támadódobásod után: +1 extra támadókockával dobhatsz. 
 
Morning Star (láncos buzogány) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt a támadódobásod után: dobd újra az összes támadókockádat. 
A képesség használatával a játék során szerzett extra támadókockáidat is újradobod, nem csak a fegyver kezdeti 
támadókockáit. 
 
Sack of Loot (egy zsák kincs) 
A játék elején kapsz +1 aranyat. 
Annyival növeli a támadóértékedet, ahány aranyad van. 
A képességeihez nem kell fegyver képesség jelzőt használni, azok automatikusan működnek. A támadóértékedet az 
aranytelér találkozás esetén is meg kell növelni az aranyaid aktuális számával. 
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Scepter (jogar) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: automatikusan megölöd a szörnyet, ha annak támadóértéke 
kisebb, mint a védelme. 
 
Scimitar (szablya) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt a támadódobásod után: újra dobhatod 2 támadókockádat. 
A két újradobott támadókocka kikerülhet a szablya alap támadókockái közül is, de lehet a játék során kapott extra 
támadókocka is. 
 
Sling (parittya) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: ha a szörny támadóértéke 20-as, vagy nagyobb, akkor 
automatikusan megölöd őt, és kitérsz a támadása elől. 
 
Spear (lándzsa) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt a támadódobásod után: a támadódobásodat 14-esnek vedd ebben  a körben. 
A fegyver képességének használatakor nem is kell a támadókockákkal dobni, a támadódobásod összege egyszerűen 14 lesz. 
Ezt az értéket kell még módosítanod az esetleg alkalmazott kaszt- és fegyver képességekkel, bonuszokkal és büntetésekkel 
(például a közben zsonglőrködve kérkedés jelző birtokában 13-ra csökken a végeredmény). 
 
Spiked Shild (tüskés pajzs) 
Kapsz +1 védelmet. 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt a támadódobásod után: automatikusan megölöd a szörnyet, ha nem sikerült a kitérésed. 
A +1 védelmet automatikusan megkapod a játék egész időtartamára. Amennyiben egy szörny támadása elől nem sikerül 
kitérned, akkor használhatod a fegyvered képességét (még akkor is, ha amúgy valami miatt nem sérültél a támadásától), 
ekkor automatikusan megölöd a szörnyet. 
 
Staff (mágusbot) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: vagy +2 támadókockát, vagy +6 védelmet kapsz a kör 
végéig a választásod szerint. 
 
Sword (kard) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt: +3 védelmet kapsz a kör végéig. 
 
Throwing Stars (dobócsillagok) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt még a támadódobásod előtt: +1 támadókockát kapsz a kör végéig. 
A támadódobásod előtt akárhány fegyver képesség jelzőt eldobhatsz, mindegyike +1 támadókockát ad neked erre a körre. 
Amúgy csak a fegyvered 2 támadókockáját tudod használni, ami nem túl sok 20-as védelmű szörnyek ellen. 
 
Wand (varázspálca) 
Minden vesszőfutás-kör elején megnézheted a találkozás pakli 2 legfelső lapját. 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt: eldobhatod a 2 megnézett találkozás kártya egyikét. 
A fegyvered segítségével minden körben megnézheted a találkozás pakli 2 legfelső lapját, és ha valamelyik nem tetszik, 
akkor egy fegyver képességjelző eldobásával eldobhatod azt a lapot. Ha eldobsz egy kártyát, akkor azonnal nézd meg a 
következő lapot is, majd a 2 legfelső kártyát tetszőleges sorrendben visszateheted a pakli tetejére. A kártyák megnézése 
képesség akkor is működik, ha már nincs egy fegyver képesség jelződ sem. A képességét már nem használhatod, ha 
felcsapásra került az új találkozás kártya, csak előtte. Például, ha egy módosító kártya került felcsapásra, nem nézheted meg 
az újabb 2 legfelső lapot, még akkor sem, ha amúgy egy új lapot is fel kell csapni a módosító mellé, hiszen a vesszőfutás-kör 
már elkezdődött. Ugyan így nem használhatod a fegyver képességedet, ha az őrzőt legyőzve kell megküzdened egy új 
felcsapott találkozással. Az eldobott kártyáknak semmilyen hatása nincs. A megnézett lapokat ismertetheted a 
játékostársaiddal, ha akarod, de titokban is tarthatod. 
 
Whip (ostor) 
Dobj el egy fegyver képesség jelzőt: automatikusan kitérsz a szörny támadása elől, ha nem sikerült őt megölnöd. 
 
 
Találkozások - szörnyek képességei és azok magyarázata 
 
Bandit (bandita) 
+: kapsz egy fegyver képesség jelzőt. 
Ne feledd el, hogy több fegyver képesség jelződ is lehet, mint amennyit kezdetben kaptál! Ha kezdetben nem kaptál fegyver 
képesség jelzőt, akkor is kapsz most egyet. 
 
Banshee (sikítószellem) 
X: vagy elveszítesz 1 életpontot (kapsz 1 sérülés jelzőt), vagy kapsz egy -3 védelem hátrány jelzőt a játék végéig. 
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Bee Swarm (méhraj) 
X: vagy 2 aranyat, vagy 1 kaszt képesség jelzőt kapsz. 
Ne feledd el, hogy több kaszt képesség jelződ is lehet, mint amennyit kezdetben kaptál! Ha kezdetben nem kaptál kaszt 
képesség jelzőt, akkor is kapsz most egyet. 
 
Behemoth (behemót) 
Eldobhatsz egy fegyver képesség jelzőt, hogy kihagyd ezt a találkozást. 
A teljes találkozást kihagyhatod az eldobott fegyver képességjelződért cserébe, azaz nem is harcolsz a behemóttal, nem kapsz 
a megöléséért aranyat, viszont nem is sérülhetsz, ha nem tudsz kitérni a támadása elől. 
 
Brass Golem (rézgólem) 
+: 2-vel több aranyat kapsz, ha megölted őt, és sikeresen kitértél a támadása elől. 
Ha megölöd a rézgólemet bekötött szemmel és kitérsz a támadása elől, akkor csak 3 aranyat kapsz összesen. 
 
Carnivorous Plant (húsevő növény) 
Nincs speciális képessége. 
 
Dancing Sword (táncoló pengék) 
+: kapsz egy +1 támadóérték bonusz jelzőt a játék végéig. 
A teljes kincs, amit a szörny megöléséért kapsz: 3 arany és a +1 támadóérték bonusz jelző. 
 
Demon (démon) 
Nem használhatsz sem kaszt-, sem fegyver képesség jelzőt ebben a körben. 
A varázsló használhatja a kaszt képességét, hogy kihagyja a démonnal való találkozást. A démon minden képesség jelzőt 
igénylő kaszt- és fegyver képességet blokkol, de a jelzőt nem igénylő képességek aktívak maradnak (például a tüskés pajzs 
+1 védelme). 
 
Doppelgänger (alakváltó) 
Az alakváltó védelme egyenlő az őt támadó hős védelmével. 
Ha a csata során használsz egy olyan képességet, ami megnöveli a védelmedet, azzal sajnos az alakváltó védelmét is 
megnöveled ugyanennyivel. Ha az udvari bolond használja ellene a saját kaszt képességét, az alakváltó védelme 14-es lesz. 
 
Fire Elemental (tűzelementál) 
X: minden 3 védelmedért 1 aranyat kapsz (lefelé kerekítve). 
Beleszámít minden állandó, és minden ideiglenesen megnövelt védelem is. 
 
Gargoyle (vízköpő) 
Nincs speciális képessége. 
 
Giant (óriás) 
Nincs speciális képessége. 
 
Giant Cockroach (óriáscsótány) 
+: kapsz egy -1 védelem hátrány jelzőt a játék végéig. 
Mivel a hátrány jelző a szörny kincsének a része, ezt csak akkor kapod meg, ha megölted a szörnyet. Használhatod a 
páncélkovács, vagy a fegyverkovács kaszt képességét arra, hogy elkerüld a hátrány jelzőt. A lovag képessége azonban nem jó 
erre, hiszen ez nem a sebzése része. A -1 védelem hátrány jelzőtől egy gyógyító tavacska segítségével lehet megszabadulni. 
 
Giant Crab (óriásrák) 
+: kapsz egy +1 védelem bonusz jelzőt a játék végéig. 
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Gian Scorpion (óriásskorpió) 
+: ebben a körben nem halsz meg. 
Ha az óriásskorpió eltalál, akkor ennek a körnek a végén nem halsz meg, akármennyi is a sebzés jelzőid száma. Ha a 
következő kör végén 4-nél több sebzés jelződ van, akkor halsz csak majd meg. Ha egy halott zombit talál el az óriásskorpió, 
az ettől még nem jön vissza az életbe, újabb kaszt képesség jelzőt kell használnia ahhoz, hogy a következő körben is 
játszhasson. 
 
Giant Spider (óriáspók) 
Kapsz egy mérgezés hátrány jelzőt. 
X: 1 életpontot veszítesz (1 sebzés jelzőt kapsz) minden ez után következő körben. 
Ha az óriáspók eltalál, nem kapsz sérülés jelzőt, ellenben szerzel egy mérgezés hátrány jelzőt. A mérgezés hátrány jelző 
hatására minden kör végén egyet sérülsz (kapsz 1 sebzés jelzőt), legyen az akár egy szörny-találkozó, akár egy nem szörny-
találkozó. A méregtől legkönnyebben egy gyógyító tavacska segítségével szabadulhatsz meg: a többi hátrány jelződdel 
egyetemben, ezt is eldobod. Ha az őrzőt legyőzöd, és egy jutalom találkozást is bevállalsz, akkor az őrző után még nem 
veszítesz életpontot, csak a jutalom találkozás után, hiszen az még ebben a körben történik. A halott zombi, ha szerzett egy 
mérgezés jelzőt, minden játszott körében sérül egyet-egyet, de ettől még a képességét használva játszhat egy körig. 
 
Giant Toad (óriásbéka) 
+: kapsz egy +1 egyszer használható támadókocka bonusz jelzőt. 
A +1 egyszer használható támadókocka bonusz jelölő a játék végéig nálad maradhat. Amikor úgy döntesz, hogy felhasználod, 
el kell dobnod, viszont azon köröd legvégéig egy támadókockával többel dobhatsz. 
 
Giant Turtle (óriásteknős) 
Nincs speciális képessége. 
 
Gladiator (gladiátor) - promóciós kártya 
A harc kezdete előtt titokban fizethetsz neki maximum 5 aranyat. 
X: kétszer annyi aranyat zsákmányolhatsz tőle, mint amennyit fizettél neki. 
 
Goblin (goblin) 
Nincs speciális képessége. 
 
Gopher (harcipocok) 
Nincs speciális képessége. 
 
Griffin (griff) 
+: elveszítesz 2 aranyat. 
A griff találata miatti aranyveszteséget csak a kincse megszerzése után kell levonni (ha megölted őt). Így ha megölöd, kapsz 
3 aranyat, majd ha ő is eltalál téged, akkor veszítesz 2-t. Ha te nem ölöd őt meg, de a griff eltalál, 2 aranyat vesztesz. Nem 
mehet az aranyaid száma nulla alá. 
 
Guardian (őrző) 
X: csapj fel egy új találkozás kártyát. Ha az egy módosító, dobd el, és húzz helyette újat. Ezt az új találkozást 
meglátogathatod, ha akarod, de csak te egyedül. 
Aki legyőzi az őrzőt, az kaphat egy saját bejáratú extra találkozást. Játékos sorrendben aki legyőzte, csapjon fel magának egy 
új találkozás kártyát. Ha ez a kártya egy módosító, azt el kell dobni, és újat felcsapni helyette. A felcsapott új találkozással az 
adott hős a döntésétől függően vagy szembenéz, vagy nem. A következő őrzőt legyőző játékos szintén felcsap magának egy 
új találkozás kártyát. A kör végéig tartó hatások az új találkozásra is érvényben maradnak, hiszen az még ebben a körben 
történik. 
 
Hellhound (pololkutya) 
+: kaphatsz 1 sebzés jelzőt, ha akarsz még +3 aranyat. 
Ha akarsz a pokolkutyától még 5 aranyat, be kell vállalnod egy sebzés jelzőt, amit nem akadályozhatsz meg semmilyen 
módon, de később természetesen meggyógyíthatod. Ha bekötött szemmel sikeresen kitérsz a pokolkutya támadása elől, 2 
aranyat kapsz csak, ám ha bevállalsz egy sebzést, akkor másodjára már nem kell a negatív módosítót alkalmazni, így 
összesen 2+5=7 aranyhoz juthatsz. 
 
Mercenary (zsoldos) 
Fizethetsz neki 1 aranyat (dobj el 1 aranyat), hogy kihagyd ezt a találkozást. 
A támadódobás megtétele előtt kell eldöntened, hogy lefizeted-e a zsoldost, vagy megküzdesz-e vele. Ha lefizetted, akkor 
teljesen kihagyod a találkozást, azaz nem is kell támadódobást tenned, nem kapsz kincset a szörny legyőzéséért, de nem is 
sérülhetsz. A kincskereső ekkor is megkapja a +1 aranyát, hiszen túlélte a találkozást. 
 
Minotaur (minotaurusz) 
Nincs speciális képessége. 
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Mummy (múmia) 
X: a következő körben dupla annyi sebzést kapsz. 
Ha a következő körben nem talál el a szörny, vagy valami miatt nem sérülsz, esetleg egy nem-szörny találkozás, akkor a 
múmia átka hatás nélkül elenyészik. Viszont ha a következő körben a dupla sebzés mellé valami hátrányt is kapsz (például 
egy -3 védelem hátrány jelző), azt is duplán kapod meg. 
 
Mushroom Man (gombaemberke) 
+: gyógyít rajtad 1 életpontot a csata után (dobj el egy sebzés jelzőt). 
Emlékezz arra, hogy csak a kör legvégén kell ellenőrizni, hogy meghaltál-e. Így ha a gombaemberkével folytatott harc után 
már 4 sebzés jelződ lesz, akkor nem halsz meg, mert a szörny ez után még gyógyít rajtad egyet, így 3 sebzés jelzővel még 
eléldegélhetsz egy rövid ideig. 
 
Ogre (ogre) 
Nincs speciális képessége. 
 
Ooze (savszörny) 
+: elveszítesz 1 fegyver képesség jelzőt. 
Ha nincs fegyver képesség jelződ, csak 1 sebzés jelzőt kapsz. Ha egy démonpengével felszerelkezve ölsz meg egy 
savszörnyet, akkor a penge automatikus képességével kapott +1 fegyver jelzőt azonnal el is veszted. 
 
Pixie (tündérke) 
X: elveszítesz 3 aranyat. 
A tündérke találata miatti aranyveszteséget csak a kincse megszerzése után kell levonni (ha megölted őt). Így ha megölöd, 
kapsz 2 aranyat, majd ha ő is eltalál téged, akkor veszítesz 3-at. Ha te nem ölöd őt meg, de a tündérke eltalál, 3 aranyat 
vesztesz. Nem mehet az aranyaid száma nulla alá. 
 
Shadow (árny) 
X: 2 életpontot veszítesz (kapsz 2 sérülés jelzőt), ha maximum 1 sérülés jelződ van; minden más esetben nem sérülsz. 
Ha nincs sérülés jelződ, vagy csak 1 van, amikor az árnyék eltalál, kapsz 2 sérülés jelzőt. Ha 1-nél több sérülés jelződ van, 
amikor az árnyék eltalál, nem sérülsz. 
 
Slime Monster (iszapszörny) 
+: kapsz egy -1 támadókocka hátrány jelzőt a játék végéig. 
A megszerzett hátrány jelzőt legkönnyebben egy gyógyító tavacska segítségével távolíthatod el. 
 
Skelephant (csontfánti) 
Nincs speciális képessége. 
 
Titan (titán) 
Nincs speciális képessége. 
 
Troll (troll) 
Ha nem ölted meg, még egyszer harcolnod kell vele. 
Ne felejtsd el, hogy ha nem ölted meg az első harc alatt, még akkor is harcolhatsz vele még egyszer, ha már 4 sebzés jelződ 
van, hiszen ez még ugyan abban a körben történik. Ugyan úgy, a kör végéig tartó hatások mind a két harc során érvényben 
lesznek. 
 
Unicorn (unikornis) 
X: kapsz egy +1 egyszer használható támadókocka bonusz jelzőt. 
A +1 egyszer használható támadókocka bonusz jelölő a játék végéig nálad maradhat. Amikor úgy döntesz, hogy felhasználod, 
el kell dobnod, viszont azon köröd legvégéig egy támadókockával többel dobhatsz. 
 
Vampire (vámpír) 
X: 2 életpontot veszítesz (kapsz 2 sérülés jelzőt), ha 2, vagy több sérülés jelződ van; minden más esetben csak 1 életpontot 
veszítesz (kapsz 1 sérülés jelzőt). 
Ha nulla, vagy 1 sebzés jelződ van, amikor a vámpír eltalál, 1 sebzés jelzőt kapsz; ha 2, vagy több sebzés jelződ van, amikor 
eltalál, 2 sebzés jelzőt kapsz. 
 
Will-o-wisp (tündérfény) 
X: elveszítesz 1 kaszt képesség jelzőt. 
Ha nincs kaszt képesség jelződ, nem veszítesz semmit. 
 
Witch (boszorkány) 
+: kapsz egy -3 védelem hátrány jelzőt a játék végéig. 
 
Wolf (farkas) 
Nincs speciális képessége. 
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Találkozások - speciális találkozások képességei és azok magyarázata 
 

 

 
Cache (kincsesláda) 
Kapsz 2 aranyat. 
A 2 aranyat mindenki megkapja, a bekötött szemmel kérkedés jelző ezt nem befolyásolja. 
 
Gold Vein (aranytelér) 
Tegyél egy támadó dobást. 1 aranyat kapsz 5 támadóértékenként (lefelé kerekítve). 
A támadódobáshoz minden kaszt- és fegyver képességet használhatsz, és minden módosítóval növelni, vagy csökkenteni kell, 
mint ha ez egy normál támadódobás lenne. Például ha a teljes támadóértéked a módosítók után 19-es, akkor 3 aranyat kapsz. 
 
Healing Pool (gyógyító tavacska) 
Vagy gyógyulsz 1 életpontot (dobj el egy sebzés jelzőt), vagy dobd el az összes hátrány jelződet (a kérkedés jelzőidet nem). 
 
Magic Pool (mágikus forrás) 
Kapsz egy fegyver képesség jelzőt, vagy egy kaszt képesség jelzőt. 
 
Spear Trap (lándzsa csapda) 
Veszítesz 1 életpontot (kapsz 1 sebzés jelzőt). 
A lándzsa csapda sebzése ellen a védelmed nem óv meg, de a tolvaj elkerülheti, ha használja a kaszt képességét. 
 
 
Találkozások - módosítók képességei és azok magyarázata 
 

 
 
Extra Bitey (iszonyúan vérszomjas) 
A következő szörny kétszer annyit sebez. 
A szörny által okozott minden kárt megdupláz, így ha a szörny egy -1 támadókocka hátrány jelzőt is ad, akkor két ilyen 
hátrány jelzőt fog adni. Ha a múmia átka megduplázta a következő szörny sebzését, ami pechetekre egy iszonyúan 
vérszomjas szörny lesz, akkor a teljes sebzés megnégyszereződik! Ha a sebzést bonyolultabb kezelni (például árnyék, vagy 
vámpír esetében), akkor egyszerűen csak kétszer egymás után sebezzen a hősökbe. Ha egy iszonyúan vérszomjas árnyék talál 
el, úgy, hogy csak 1 sebzés jelződ van, akkor az első sebzésére 2-t sérülsz, a másodikra viszont nullát. 
 
Extra Scary (különösen ijesztő) 
A következő szörny +3 támadóértéket kap. 
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Extra Though (nagyon szívós) 
A következő szörny +3 védelmet kap. 
 
Extra Wealthy (rendkívül gazdag) 
A következő szörny +3 aranyat ad, ha legyőzöd. 
A módosítókat (például bekötött szemmel) a szörny kincsének 3 arannyal növelése után kell alkalmazni. Például ha egy 
rendkívül gazdag unikornist ölsz meg bekötött szemmel úgy, hogy elkerülöd a támadását, 2 aranyat kapsz és egy +1 egyszer 
használható támadókocka bonusz jelzőt. 
 
Side Passage (válaszút) 
A következő találkozáskor választanod kell két találkozás közül (de csak az egyiket 
látogathatod meg). 
Dobd el ezt a kártyát. Ez után fel kell csapni két újabb találkozást, ami közül 
minden játékosnak választania kell egyet. Minden játékos csak az egyik 
találkozást teljesítheti, a másikat nem. Ha fontos az, hogy ki melyiket fogja 
választani, az első játékossal kell kezdeni a választást. Ha módosító kártyát fedsz 
fel, azt az első felfedett szörnykártyával együtt kell használni. Ha a két felfedett 
találkozás egyike sem szörny (például egy kincsesládát és egy gyógyító tavacskát 
csapsz fel az iszonyú vérszomjas mellé), a módosító lapot el kell tenni egy 
későbbi szörnykártyához. 
 
 
 
 
HA TETSZETT A JÁTÉK, AKKOR LÁTOGASS MEG MINKET A 
HONLAPUNKON, ÉS NÉZD MEG A KIADÓNK TÖBBI JÁTÉKÁT IS:   
www.IndieBoardsAndCards.com 
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PÉLDAJÁTÉK 
 
Előkészületek 
 
Három játékos - Sanyi, Nóri és Mari - kezdik a játékot. Felcsapnak 3 kaszt kártyát az asztal közepére (alkimista, 
páncélkovács és nindzsa). Minden egyes kasztkártyához felcsapnak egy-egy fegyverkártyát is (halálos ököl, tüskés pajzs és 
démonpenge). A három felcsapott hős: 

 
 A halálos öklű alkimistának 14-es A tüskés pajzsos páncélkovácsnak A démonpengés nindzsának 17-es 
 védelme és 3 támadókockája van. 14-es védelme (+1-et a fegyvere is védelme és 4 támadókockája van. 
 Kétszer használhatja a gyógyító-, és ad) és 3 támadókockája van. Kétszer A démonpenge képességét (+2 
 kétszer az azonnal ölő képességét. használhatja mind a +3 védelem-, támadókocka) még nem használhatja, 
  mind a szörnyölés képességét. mivel 0 fegyver képesség jelzővel 
   kezd, de minden szörnyölés után 
   kap egy ilyen jelzőt. A kasztképessé- 
   gének most nincs semmi hatása: a 0
   fegyver képesség jelző duplája is nulla.
 
Kérkedés szakasz 
 
Mindhárom játékos választ magának egy hőst. 
A cél a lehető legjobb hőst megszerezni, ami 
nem feltétlenül rögtön a legerősebb hős / 
fegyver páros kiválasztását jelenti, hiszen egy 
hátrányt felvállalva egy másik játékos könnyen 
elveheti azt tőlünk. 
 
Sanyi: „A nindzsa legyőz titeket, még ha 
bekötött szemmel, zsonglőrködve, és éhesen is 
kezd!” Elveszi a démonpengés nindzsát, és 
felvesz mellé 3 kérkedés jelzőt a hőslopás 
elrettentéséül: a bekötött szemmel, a közben 
zsonglőrködve és a reggeli nélkül. 
 
Nóri: „Te bolond vagy, a páncélkovács simán 
legyőzi a zsonglőrködő nindzsádat!” Elveszi a 
tüskés pajzsos páncélkovácsot, és nem választ 
mellé egy kérkedés jelzőt sem. 
 
Mari: „Ne olyan gyorsan! Az ÉN páncél-
kovácsom még másnaposan is le tudja győzni 
a nindzsát!” Ellopja Nóritól a páncélkovácsot a 
tüskés pajzsával együtt, és felvesz mellé egy 
másnaposan kérkedés jelzőt, majd némi 
gondolkodás után, hogy biztosan nála 
maradjon végül a hős, egy hátrakötött karral 
jelzőt is. 
 
Sanyi kimarad, mert van előtte hős. 
 
Nóri: „Valóban mindnyájan bolondok vagytok! 
Az én alkimistám simán legyőzi a ti béna 
hőseiteket!” Azzal felveszi a még asztalon 
lévő utolsó hőst, a halálos öklével együtt. 
 
Most már mind a 3 játékosnak van hőse, így 
mindenki elveszi a kártyákon jelzett kaszt- és 
fegyver képesség jelzőket. 

A Kérkedés szakasz utáni helyzet: 
 

Sanyi hőse semmilyen képesség jelzőt nem 
kap: a nindzsa nem használ kaszt képesség 
jelzőt, a démonpenge pedig 0 jelzővel kezd. 
 
A reggeli nélkül kérkedés jelző miatt már 
van 1 sérülése. 
 
A közben zsonglőrködve kérkedés jelző 
miatt -1 támadást kap. Mivel a démon-penge 
0 jelzővel kezd, így ezt már nem lehet 
megfelezni. 
 
A bekötött szemmel miatt ha megöl egy 
szörnyet, majd kitér a támadása elől, egyel 
kevesebb aranyat fog kapni. 

 
 

 
Nóri hősének nincs egy kérkedés jelzője 
(hátránya) sem. 2 kaszt- és 2 fegyver 
képesség jelzőt kap. 
 
 
 

 
 

 
Mari hőse is 2 kaszt- és 2 fegyver képesség 
jelzőt kap. 
 
A másnaposan kérkedés jelző miatt az első 
szörny leöléséig csupán 2 támadókockája és 
(13+1-4) 10-es védelme lesz. 
 
A hátrakötött karral jelző miatt ráadásul 
minden támadásra dobott 1-es és 2-es 
kockája 0-nak számít. 
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Vesszőfutás szakasz 
 
A célod ebben a szakaszban, hogy minél több aranyat zsákmányolj, mielőtt a hősöd meghalna. Aranyat a vesszőfutás-körök 
alatt megölt szörnyektől szerezhetsz zsákmányként. Minden hősnek ugyan azt a találkozást kell teljesítenie. A hősök és a 
szörnyök (elvileg) egyszerre támadnak, így egy szörny még akkor is megsebezhet, ha már megölted. 
 
1. találkozás 
 
A játékosok felcsapnak egy találkozás 
kártyát, ami egy nagyon szívós, ami +3 
védelmet ad a következő szörnynek. 
Ez után fel kell csapni még egy lapot, 
ami egy nem túl erőteljes goblin 
szörny, amivel a játékosok hőseinek 
meg kell mérkőzniük. 

 
 
 
 
2. találkozás 
 
A játékosok felcsapnak egy új 
találkozás kártyát, ami nem más, mint 
egy rút boszorkány! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanyi: a nindzsa 4 támadókockával dob (5, 4, 3, 2), ami összeadva 14, -1 a közben 
zsonglőrködve kérkedés jelző miatt, így összesen 13. Ez pont annyi, mint a goblin 
megnövelt védelme (10+3=13), így megöli a szörnyet. A démonpenge képessége 
miatt kap egy fegyver képesség jelzőt. A nindzsa védelme (17) több, mint a goblin 
támadóértéke (13), így a nindzsa kitér a támadása elől, és nem sérül. A bekötött 
szemmel jelző miatt mindössze 1 aranyat zsákmányol (megölte, de kitért). 
 
 

Nóri: az alkimista 3 támadókockával dob (4, 3, 2), ami összeadva 9, kevesebb, 
mint a goblin növelt védelme (13), így nem sikerül a goblint legyőznie, és kincset 
sem kap. A goblin támadóértéke (13) is kevesebb, mint az alkimista védelme (14), 
így a hős kitért a szörny támadása elől, tehát nem sérül legalább. 
 
 

Móni: a másnapos páncélkovács mindössze 2 támadókockával dob (2, 1), ami 
viszont 0-nak számít a hátrakötött karral miatt. Nem ölte meg a goblint, és 
semmilyen kincset nem kap. Szintén a másnaposan jelző miatt csak 10-es 
védelme van a hősnek, amit a goblin nevetve átüt (13-as támadóerő), és megsebzi 
a páncélkovácsot: az 1 sebzés jelzőt kap (a goblin sebzése csak 1-es szerencsére). 
Mivel a szörny megsebezte, így használhatja a tüskés pajzs képességét: eldob egy 
fegyver képesség jelzőt, és még is csak megöli a szörnyet. Ez után használja a 
kaszt képességét is: eldob egy kaszt képesség jelzőt, majd mivel megölt egy 
szörnyet, úgy dönt, nem kell neki a 2 aranya, inkább +3 védelmet akar a játék 
végéig. Ez után eldobhatja a másnaposan jelzőt, hiszen megölt egy szörnyet. 
 
 
Sanyi: a 4 támadókocka dobását (6, 2, 2, 1) összeadva, és 1-et kivonva belőle 
(közben zsonglőrködve), 10-et kap, ami egyenlő a boszorkány védelmével, tehát 
megölte őt (a démonpenge újabb képesség jelzőt kap). A boszorkány 
támadóértéke (15) alacsonyabb, mint a hős védelme (17), így sikeresen kitér, de a 
bekötött szemmel miatt így csak 1 aranyat kap. 
 
 

Nóri: a 3 támadókocka dobását (6, 5, 1) összeadva 12-öt kap, ami több, mint a 
szörny védelme (10), így megöli őt, és elszedi a 2 aranyát. A boszorkány 
támadóértéke (15) viszont nagyobb, mint az alkimista védelme (14), így a szörny 
megsebzi a hőst: 1 sebzés jelzőt és egy -3 védelem hátrány jelzőt kap. 
 
 

Móni: a másnaposság elmúltával 3 támadókockával dob (3, 2, 1), amiből a 2-es 
és 1-es továbbra is 0-nak számít, így ez összesen 3, azaz nem sikerült megölni a 
szörnyet, így kincset sem kap. A boszorkány támadóértéke (15) kisebb, mint a hős 
megnövelt védelme (13+1+3=17), így sikeresen kitér és nem sérül. Móni ezúttal 
nem tudja használni a tüskés pajzsát, mert nem sérült a szörny támadása miatt. 
 

 
3. találkozás 
 
A játékosok a 3. találkozásra egy válaszút kártyát csapnak fel, aminek utasítása az, hogy két új találkozást kell felcsapni, és 
utána minden játékosnak el kell döntenie, hogy a 2 találkozás közül melyiket akarja megoldani. Az első felcsapott új lap a 
rendkívüli gazdagság, ami egy módosító lap, tehát addig kell új találkozáskártyákat mellé csapni, amíg egy szörny nem 
következik. A következő kártyát egy gyógyító tavacska, ami a másodiknak választható találkozás lesz. A harmadiknak 
felcsapott lap egy zsoldos, ami végre egy szörny, így a rendkívüli gazdagság mellé kerül.  

 
Sanyi: a nindzsa a gyógyító 
tavacskát látogatja meg. Itt ugye a 
kártya utasítása szerint a többi 
kérkedés jelzőjét nem dobhatja el, 
de a reggeli nélkül jelzőt úgy kell 
kezelni, mint egy normál sérülést, 
így az meggyógyítható a tavacska 
segítségével (eldobja ezt a jelzőt). 
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Nóri: bár lehet, hogy a gyógyító tavacska sokat segítene rajta, de ő úgy dönt, hogy inkább a rendkívül gazdag zsoldossal vív 
meg. Mivel biztosra akar menni, használja a halálos ököl fegyver képességét: eldob egy fegyver képesség jelzőt, és 
támadódobás nélkül megöli a szörnyet, begyűjtve annak 3+5=8 aranyát. Mivel a zsoldos támadóértéke (18) jóval nagyobb, 
mint az alkimista védelme (14), így a szörny is megsebezné őt, ha a halálos ökle nem adna neki egy automatikus kitérést is. 
Nóri ezután használja az alkimistája kaszt képességét is (mivel megölt egy szörnyet, és sikeresen kitért annak támadása elől): 
eldob egy kaszt képesség jelzőt, és gyógyul 1 életpontot (azaz eldobja egyetlen sebzés jelzőjét is). 
 
Móni: a gyógyító tavacskát használja, eldobhat egy sebzés jelzőt, vagy eldobhat egy hátrány jelzőt (amilye neki nincs),  ezért 
az előbbi mellett dönt. 
 
A 3 vesszőfutás-kör után a következő a helyzet: 
 

 Sanyi nindzsájának nincs sebzés jelzője (még a kezdeti 1 sérülését is meggyógyította), eddig 2 aranyat zsákmányolt, 
2 fegyver képesség jelzőt szerzett és a közben zsonglőrködve és bekötött szemmel kérkedés jelzőkkel rendelkezik. 

 
 Nóri alkimistájának nincs sebzés jelzője, eddig 10 aranyat szerzett, 2 kaszt- és 1 fegyver képesség jelzője van, 

nincs kérkedés jelzője, de begyűjtött egy hátrányt a boszorkánytól, egy -3 védelem jelzőt. 
 
 Móni páncélkovácsának nincs sebzés jelzője, eddig nem szerzett aranyat, 1 kaszt- és 1 fegyver képesség jelzője 

maradt, van még egy kérkedés jelzője (hátrakötött karral), viszont rendelkezik egy +3-as bonusz védelem jelzővel. 
 
Látható, hogy bár eddig Nóri alkimistája szerezte a legtöbb aranyat, és nincs sérülése, mégis talán az ő karaktere áll 
legközelebb a halálhoz, hiszen 11-es védelme lett a hátránya miatt. Nála jóval kisebb elhalálozási eséllyel rendelkezik Móni 
páncélkovácsa, aki a védelmét sikerült 17-esra feltornásznia. Neki igazából a szörnyek megölésével adódhat problémája, a 3 
támadókockája, és az 1-es 2-es dobás nullázása miatt. Legtovább valószínűleg Sanyi nindzsája fog kitartani, aki a 17-es 
védelme mellett maximális életponttal rendelkezik, és a fegyverével akár több kockával is dobhat, ha szükséges. A nindzsa 
kezdeti 3 kétkedés-jelzője talán elrettentő lehetett, de ezek egy részét ügyesen ledolgozta a játékos. 
 
A játék innentől addig folytatódik tovább, amíg mind a 3 hős el nem patkol, és ekkor a legtöbb arany tulajdonosa nyer. 
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