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Cél
A Thunderstone Quest™-ben egy bajnok szerepét 
veszed magadra, aki hatalmas hősöket toboroz, 
varázslatokat használ és erőteljes fegyvereket forgat. 
Majd leereszkedve a kazamatába, szörnyekkel csatázik, 
tapasztalati pontokat (TP/XP) szerez és kincseket talál. 
Ahogy legyőzöd a szörnyeket, néha őrzőkulcsokat 
[Guardian Keys] fogsz találni. Miután 4 kulcsot 
megtalálsz, a Villámkő [Thunderstone] őrzője 
megidéződik és mindegyik játékosnak lesz egy utolsó 
fordulója.

Mikor a játék véget ér, a játékosok győzelmi pontokat 
(GYP/VP) kapnak a paklijukban lévő kártyák és a játék 
alatt szerzett tapasztalati pont jelzők (TP) után. Az 
nyer, aki összesítve a legtöbbet gyűjtötte össze!

A DOBOZ TARTALMA
Ennek a doboznak a következő alapvető alkatrészeket 
kell tartalmaznia. Ha nincs így, segítséget kérhetsz ezen 
az emailcímen: CustomerService@alderac.com. Ezen 
alkatrészek legtöbbjére mindegyik játék során szükség 
lesz. Azonban, nem fogsz minden birtokodban lévő 
kártyával játszani az összes játékban. Most csak a 
dobozban található alapvető kártyaalkatrészeket 
tartalmazó csomagot nyisd ki.
• 24 kalandozó
• 8 villámkő-szilánk
• 8 lámpás
• 8 tőr
• 21 kincs
• 16 mellékküldetés
• 16 céhtámogatás
• 25 legendás kártya
• 24 gennyedző seb
• 6 őrzőkulcs
 • 1 vadon kazamataszoba
• 60 tapasztalatipont-jelző

(45 egy- és 15 tízpontos jelző)
• 32 sebjelző
• 48 felszerelésjelző
(16 élelmiszer, 16 lámpás, 16 ital)
• 6 bajnok (játékosfigura)
• 1 falutábla
• 4 játékostábla
• 16 elválasztó
• 1 küldetésgyűjtemény
• 5 hatoldalú kocka

Ezen kívül található ebben a dobozban néhány 
küldetés kiegészítő is: a javasolt felállításokkal 
egybecsomagolt kártyacsomagok, lehetővé téve a 
játékosoknak, hogy kártyáikkal megtapasztalják a 
Thunderstone Quest történetét. A küldetések 
ellenőrzőlistáit és történeteit keresd a dobozban 
található Küldetésgyűjteményben. Azt javasoljuk, 
hogy csak az első Thunderstone Quest játék 
lejátszása után nyisd ki
a Küldetésgyűjteményt.

Játéktered 
felállítása
A játékostáblák segítenek a játékosoknak 
kártyáik, jelzőik és életerőpontjaik rendben 
tartásában a lent látható módon. Adj minden 
játékosnak egy játékostáblát.

1. A paklidat helyezd ide.
2. Mikor kártyákat kell eldobni, helyezd

azokat ide.
3. Felszerelésjelzőidet ide helyezd.
4. Tapasztalatipont-jelzőidet (     ) ide rakd.

5. Minden játékosnak 6 ÉP-je van, de ahogy a 
játékos szörnyekkel csatázik és sérüléseket szerez 
(     ), ez a szám a jelzések szerint csökken. A 
fordulójuk végén, a játékosok az aktuális 
életerőpontjukkal egyenlő számú kártyát húznak.
Néhány kártya ideiglenes ÉP-t ad neked arra a 
fordulóra. Az extra ÉP miatt a felhúzott kártyáid 
száma is megnő annak a fordulónak a végén.

6. A fordulók gyors áttekintése.

SIDE QUEST
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1. Reveal hand. 

2. In any order, you may: Wield Weapons
, 

use Dungeon abilities, use Gear 

tokens.

3. Produce Light and move through the 

Dungeon to battle a Monster.

4. Resolve 

abilities (in the current room).

5. Determine the winner of  the battle.

6. 

 

abilities, including dealing Wounds.

7. If the Monster was defeated: Collect 

 

Monster deck. You may now use Spoils 

abilities.

First, choose to go to either the Village or the Dungeon. Whenever you enter the Village, place your Champion (figurine) on 1 of the 4 Village Locations.

Whenever you enter the Dungeon, if your Champion is not already in the Dungeon, place it on The Wilderness tile. Then do the following in the order listed:

Before your turn ends, calculate your current HP above. Then discard all your cards, and draw up to your current HP, ending your turn.

Add Wounds left to right. Heal Wounds right to left. Your current HP is the largest number visible, modified by cards and effects from this turn (if any).

1. Reveal your hand.

2. In any order, you may: 

Use Village abilities, use 

Gear tokens.

3. You may buy 1 card.

4. You may Heal 1 Wound. 

 

5. 

Hero 

equal to 

ero’s current 

+2. Destroy the 

current Hero and search 

 version. 

Place the new version in 

your discard pile.
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Az egész szabálykönyvben, három 
példajátékos - Ashley, Drew és Adam - néhány 
fordulóját fogjuk követni. Ebben az első 
játékban kevesebb kártyával és játékelemmel 
fognak játszani, miközben megismerkednek a 
Thunderstone Quest™-el.

Arra bátorítunk, hogy keverjétek meg a 
paklitokat és ugyanazt a felállítást 
használva játszátok le az első játékotok a 
példajátékosainkhoz hasonlóan. 
Bemutatjuk a különféle kártyákat, jelzőket 
és szabályokat, ahogy a példajátékosok 
találkoznak velük. 

Ezek a példák – amelyek hasznos 
játéktippeket tartalmaznak az új játékosok 
számára – ilyen különleges, barna 
mezőkbe lesznek írva. Ha már tudod, 
hogy kell játszani, kihagyhatod ezeket.

Elválasztók
Az elválasztók segítenek abban, hogy a TQ 
kártyáidat külön tudd tartani. Az elválasztók 
magasabbak a normál kártyáknál és csak a 
kártyák címe szerepel rajtuk. Az alapvető 
alkatrészekben található elválasztókon túl, 
minden küldetéshez tartozik 1-1 elválasztó 
miden hőshöz, tárgyhoz, varázslathoz, 
fegyverhez és a küldetésben lévő 
szörnycsoporthoz. A szörnycsoport-elválasztó 
hátoldalán van egy, a csoporthoz tartozó 
ellenőrzőlista. 3



A falu és a 

Rakd a falutáblát az asztal közepére, a piactér [The 
Marketplace] és a céhnegyed [The Guilds’ Quarter] 
oldalával felfelé. Az első játék után a játékosok 
kipróbálhatják a felirat nélküli oldalt. Most a jobb 
oldali felállítást fogjuk bemutatni.  

1. Válaszd ki azokat a kártyákat, amikkel játszani
fogsz. Ha ez az első Thunderstone Quest 
játékod, nyisd ki a A Mirror in the Dark 
küldetéscsomagot, válogasd szét a kártyákat a
6 oldalon lévő barna mezőben lévő lista
szerint, és használd azokat a felállításhoz.
Helyezz el 4 hőskupacot képpel felfelé a
céhnegyedben az osztályuknak megfelelő
területen: 1 pap [cleric], 1 harcos [fighter], 1
tolvaj [rogue], 1 varázsló [wizard]. Ha egy
hősnek egynél több osztálya is van, te döntöd
el, melyik helyre rakod. Rendezd el a hősöket
úgy, hogy az 1. szintű (      ) verziók lesznek
felül, azok alatt a 2. szintű (      ) verziók és a 3.
szintű (      ) verziók alul.

2. A piactér nekik megfelelő helyén helyezz el
2-2 kupacnyi tárgyat [item], varázslatot
[spell] és fegyvert [weapon]. Rakj egy további
kupacnyit ezen három kategória közül
kettőből a bármi [any] helyekre.

KAZAMATASZOBÁK 
ÉS SZÖRNYEK
3. Minden játékhoz 7 kazamataszoba kell; 2

4. Válassz ki 3 szörnycsoportot (egy  -est,

ezeket a falutábla nekik megfelelő helyére. 
Később még lesz szó az őrzőkulcsokról.

6. Most válaszd ki a Villámkő (Thunderstone)
őrzőjét. Az őrzők különleges, magas szintű
“főszörnyek”, akikkel a játék végén fogsz
megküzdeni. Az őrzőknek három szintje
van (       ,        és       ), mindegyik erősebb,
mint az előtte lévő. A játékosoknak
ismerniük kell az őrzőt, akivel szembe
fognak szállni (ez az információ az egész
játék alatt nyílt, ha a játékosok ellenőrizni
akarnák).

7. Rakd az őrzőt a vadonba, képpel lefelé,
hogy a szörny (        ) oldala látszódjon. 

KEZDŐKÁRTYÁK
8. Adj minden játékosnak egy kezdőpaklit: 6

JELZŐK
9. Típus szerint válogasd szét a különféle

jelzőket; élelmiszer, lámpás, ital, villámkő
(TP), és seb. Rakd a felszerelésjelzőket
(élelmiszer, lámpás, ital) a bazárba. Rakd a
sebjelzőket a vadonba. Rakd le a TP-
jelzőket (XP) a közelbe, hogy mindenki
hozzájuk férjen.

BAJNOKOK
10. Minden játékos válasszon ki egy figurát

a bajnokának. A bajnokukkal fognak a falu és
a kazamata között mozogni, új képességeket
aktiválni és szörnyekkel
csatázni.

KINCS
11. Az összes kincskártyát

összekeverve alkosd meg
a kincspaklit. Képpel
lefelé helyezd el az Ősi
Csodák Boltjában [Shop of Arcane Wonders].
A kincseket a kártya alján lévő aranyhalom, 
valamint a kártya jobb alsó sarkában lévő 
kincsesláda alapján lehet felismerni.

MELLÉKKÜLDETÉSEK, 
CÉHTÁMOGATÁSOK ÉS 
LEGENDÁS KÁRTYÁK
A teljes Thunderstone Quest játékban három 
további kártyatípus található: mellékküldetések, 
céhtámogatások és legendás kártyák.

Példajátékunkban nem fogjuk használni ezeket, 
és ha ez az első Thunderstone Quest™ játékod, 
vagy akkor, ha egy ideje már nem játszottál, azt 
javasoljuk, hogy vár ezen kártyák használatával.

Ha akarsz velük játszani, sorrendben kövesd 
ezeket a lépéseket:

12. Ossz 3 véletlenszerű mellékküldetést
minden játékosnak. Mindenki kiválaszt
közülük 1-et amit megtart, a többit pedig
visszarakja. Néhány mellékküldetés az
azokat teljesítő játékosokat hatalmas
legendás kártyákkal jutalmazzák (csak ilyen
módon lehet legendás kártyákhoz jutni). A
legendás kártyák alján (mint a lenti Vámpír 
oltárszolgán [Vampire Acolyte]) látható egy
halom platina érme, valamint a legendás 
[legendary] kulcsszó is. A játékosoknak
ismerniük kell a mellékküldetések
jutalmaként szerzett legendás kártyákat,
mivel azok jelentős mértékben
megváltoztathatják a játékos stratégiáját.
Tartsd a mellékküldetésedet rejtve, így a
többi játékos nem fogja ismerni a
stratégiádat addig, amíg fel nem kell
fedned azt, hogy begyűjtsd a jutalmát.

13. Majd, minden játékos választ 1
céhtámogatást. Ezek olyan kártyák, amik
bónuszokat adnak a játék bizonyos
osztályának a stratégiájukra való
összpontosításra. Ezeket a játékostáblád
mellé helyezd, a jelölés szerint.

14. Rakd vissza a dobozba a ki nem vá-
lasztott mellékküldetéseket, legendás
kártyákat és céhtámogatásokat. Nem
lesz rájuk újra szükség. Bizonyosodj
meg róla, hogy nem kerültek
legendás kártyák a kincspakliba.

További információkat olvashatsz 
ezekről a kártyatípusokról a 15. oldalon.
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TREASURE

When you level up 1 Hero this turn, you may level up 
2 different Heroes instead (paying  costs for both).

Immediately place 1 or more cards in your hand back on top of  your deck. You may heal 1 extra Wound this turn.You MAY NOT level up Heroes this turn, and card effects will not allow you to enter the Dungeon this turn.

When you buy cards this turn, you may also spend 10to buy the top card ofthe Treasure deck.

You may buy 1 Gear token this turn. Gear tokens may be destroyed for:
: +2  or +1 . 

: +1 .
: Heal 1 Wound.

WEAPON

WEAPON

ANY

ITEM

SPELL

MONSTER

MONSTER

MONSTER

SPELL

ANY

ITEM

CLERIC
ROGUE

FIGHTER
WIZARD

2
3

4

10Village Board.indd   1

6/13/17   7:27 PM

Vampire Acolyte
Cards cannot destroy or discard this card.

 If  you have 5 or fewer HP, draw 1 card.

UNDEAD • WIZARD • HERO • LEGENDARY

4
1

1

Basic_Card.indd   50

6/23/17   4:22 AM

Possessed Elf

Discard 1 for +3 .

DEMON • ELF • FIGHTER • HERO

3
6

2

Basic_Card.indd   15

6/23/17   4:12 AM

kazamata felállítása

(       ) szoba, 2 (       ) szoba, 2 (       ) szoba és a
vadon (       ). Az ábra szerint állítsd ezeket össze.

egy       -est és egy       -ast). Minden csoportban
10-10 szörny van. Vegyél két véletlenszerűen
kiválasztott szörnyet minden csoportból és
képpel felfelé rakd azokat a hozzájuk illő,
megfelelő (      ) kazamataszobákba, így minden
szobához 1 szörny fog tartozni.

5. Vedd el a 6 őrzőkulcsot és keverj egy
kulcsot az        -es szörnycsoportba,

keverj 2 kulcsot a        -es szörny-
csoportba, és 3 kulcsot a        -as 

szörnycsoportba. Ezek fogják alkotni
a három szörnypaklidat.  Helyezd4

Kalandozót [Adventurer], 2 Lámpást 
[Lantern], 2 Villámkő-szilánkot [Thunder-
stone Shard] és 2 Tőrt [Dagger]. Ők keverjék
össze a paklijukat és rakják a játékostáblájukra.
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When you level up 1 Hero this turn, you may level up 
2 different Heroes instead (paying  costs for both).

Immediately place 1 or more cards in your hand back on top of  your deck. You may heal 1 extra Wound this turn.  You MAY NOT level up Heroes this turn, and card effects will not allow you to enter the Dungeon this turn.

When you buy cards this turn, you may also spend 10to buy the top card ofthe Treasure deck.

You may buy 1 Gear token this turn. Gear tokens may be destroyed for:
: +2  or +1 .    : +1 .  

: Heal 1 Wound.
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Sunken Well

+1
1
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Abandoned Gate

0
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EZ A TE JÁTÉKOD

Úgy vettük észre, sokféle különböző típusú Thunderstone-
játékos van, mindegyikük más-más dolgot részesít előnyben. 
A könyvben kicsit hátrébb, alternatív játékstílusokat és 
felállításokat kínálunk, amelyeket egyes Thunderstone 
Quest™ játékosok még jobban élvezhetnek (lásd: 
Véletlenszerű felállítás, az epikus Thunderstone és a 
kampánymód, 18. oldal). Keresd meg azt a játékstílust, amit 
te és a csapatod a leginkább élvez.

Néhány játékos a játéka hosszát is szeretné megváltoztatni a 
megengedett idő vagy a játékosok száma alapján. Ennek 
egyszerű módja, hogy beállítod az őrzőkulcsok számát, 
amiket meg kell keresni az őrző felbukkanása előtt. Például, 
egy négyfős játékban, a megtalálásra váró őrzőkulcsok 
számát megnövelheted, ezzel több fordulót lehetővé téve 
minden játékosnak a paklija fejlesztésére és a játékra. 
Nyugodtan növelheted vagy csökkentheted ezt a számot, a 
játék hosszának beállítása kedvéért.

Vampire Acolyte
Cards cannot destroy or discard this card.
If  you have 5 or fewer HP, draw 1 card.

UNDEAD • WIZARD • HERO • LEGENDARY

4
1

1
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A CÉHNEGYED (THE GUILDS’ QUARTER)
A játék során fel kell fogadnod a 
céhnegyedből hőseidet és fejleszteni azokat, 
ezzel erősebbé téve a paklidat a veszélyesebb 
és kifizetődőbb szörnyek elleni harc 
érdekében. A hőskártyáknak kék keretük van.

Hawkswood

Buy 1 Gear token.

AVIAN • ELF • ROGUE • HERO

2
4

2

92
1
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1. ARANYTERMELÉS-ÉRTÉK
A kártya által termelt (       ) aranymennyiség.
Az aranyat a faluban kártyák vásárlására
használják.

2. TÁMADÁSÉRTÉK
A támadásmennyiség, amit a kártya termel. A
támadást a szörnyek elleni harc során
használják. A támadásoknak két típusa van:
fizikai támadás (       ) és mágikus támadás
(       ). A szörnyek ellenállóak lehetnek az
egyik vagy a másik típusnak.

3. JÁRTASSÁGÉRTÉK
A hős jártasságértéke (       ). Ez határozza
meg, mennyire jártas egy hős a fegyverek
használatában. Egy hős bármennyi fegyvert
használhat, amelyek összesített
jártasságszükséglete kevesebb vagy egyenlő a
hős jártasságával.

4. FÉNYÉRTÉK
A kártya által termelt (       ) fénymennyiség. A
fényt a kazamata mélyebb részeibe való
mozgás során használják.

5. SZINT
Minden hősnek (és szörnynek) van egy
szintje. A kezdőpaklidban lévő hősök 0.
szintű Kalandozóként (Adventurer)
kezdenek. Ahogy a hatalmuk nő,
felfejleszthetők 1-es, 2-es, sőt 3-as szintre is!

6. SZÖVEGDOBOZ
Ez tartalmazza a kártya címét, kulcsszavait és
a játék szövegét.

7. GYŐZELMI PONT ÉRTÉK (GYP/VP)
A kártya győzelmi pont értéke a játék végén.

8. ARANYKÖLTSÉG-ÉRTÉK
A kártya aranyköltsége.

2

1
3

5

64

7
8

A 3 FŐSZABÁLY
Van 3 főszabály, amelyeket minden 
Thunderstone Quest játékban alkalmazni kell:

1. A Thunderstone Quest tucatnyi
különböző kártyával rendelkezik, és
sokuk ellentmond a 
Szabálykönyvnek. Amikor egy kártya 
szövege ellentmond egy szabálynak, a 
kártya szövege élvez elsőbbséget.

2. Amikor játék közben valami a “kártyáidra”
vagy a “nálad lévő kártyákra” utal, mindig
a fordulóban a kezedből felfedett, előtted
lévő kártyákra utal; sosem a paklidban
lévő kártyákra, a dobópaklira vagy a céh
támogatás / mellékküldetés kártyákra,
hacsak kifejezetten másképp nem mondja.

Ez érvényes az összes játékalkatrészre 
is (például: jelzők).

3. A kártya hatása addig tart, ameddig a
kártya játékban nem marad. Ha egy kártya
bármikor, bármi miatt kikerül a játékból,
hatása azonnal véget ér.

Ebben az első példajátékban használt 
kártyák mindegyike az A Mirror in the 
Dark küldetésben található. Nyisd azt fel 
most, ha eddig még nem tetted meg. A 
többi küldetést hagyd becsomagolva, amíg 
az első játékodat le nem játszottad.

A játékosok a következő kártyákat 
használják:
1. HŐSÖK

Avania, Hawkswood, Pylorian,
Stormhand.

2. PIACTÉR
Short Bow (fegyver), Short Sword
(fegyver), Magic Missile (varázslat),
Tome of Knowledge (tárgy).
Az első játékban csak 4
piactérkártya volt használva, nem 8.

3. SZÖRNYEK
Goblin Grunts, Hobgoblin Brutes
és Goblin King’s Guard.

4. ŐRZŐ
Smorga the Queen  .

A játék elkezdése előtt Adam, Ashley és 
Drew átnézik a falut és elolvassák a 
kártyákat. Sok kártya egymással fog 
kombinációkat alkotni, így még erősebbé 
vállva, és a játékosoknak ki kell találniuk a 
stratégiájukat a játékhoz. Ashley nagyon 
sok kártyahúzást keres, Adam varázslókat 
és varázslatokat akar használni, míg Drew 
egy sok fényt használó tolvaj-stratégiát 
akar letesztelni. Drew tudja, hogy a fény 
nagyon fontos eleme a játéknak, hiszen 
azzal gyakran és gyorsan hozzáférhet a 
magasabb -        ,        - jutalmakhoz és 
szörnyekhez.
Most menjünk át a falutáblán szereplő 
kártyatípusokon.
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A PIACTÉR (THE MARKETPLACE)
A hősök akkor a leghatékonyabbak, ha megfelelően el vannak látva tárgyakkal, 
varázslatokkal és fegyverekkel.
Ezeket a kártyákat a piactéren lehet megvásárolni.

1. ARANYTERMELÉS-ÉRTÉK
A kártya által termelt aranymennyiség. Az aranyat
a faluban kártyák vásárlására használják.

2. TÁMADÁSÉRTÉK
A támadásmennyiség, amit a kártya termel. A
támadást a szörnyek elleni harc során használják.
A támadásoknak két típusa van: fizikai támadás
(       ) és mágikus támadás (       ). A szörnyek
ellenállóak lehetnek az egyik vagy a másik
típusnak.

3. TÁMADÁSNÖVELŐ-ÉRTÉK
Egy hős támadásértékének növekedése. A
növelések megemelik a hős egyik értékét;
önálló értékkel nem rendelkezik. A
növelések értéke előtt mindig van egy +
szimbólum.

4. JÁRTASSÁGNÖVELŐ-ÉRTÉK
Egy hős jártasságának növekedése. Mint
minden növelés, ez is egy hős értékét növeli,
önálló értékkel nem rendelkezik.

JÁRTASSÁGSZÜKSÉGLET-ÉRTÉK
Ezen fegyver forgatásához szükséges 
jártasságmennyiség. Egy hősnek azonos 
vagy több jártassága kell legyen az általa 
forgatott minden fegyver összesített 
jártasságszükséglet-értékénél (       ).

FÉNYÉRTÉK
A kártya által termelt fénymennyiség. A 
fényt a kazamata mélyebb részeibe való 
mozgás során használják.

SZÖVEGDOBOZ
Ez tartalmazza a kártya címét, kulcsszavait 
és a játék szövegét.

GYŐZELMI PONT ÉRTÉK (GYP)
A kártya győzelmi pont értéke a játék 
végén.

ARANYKÖLTSÉG-ÉRTÉK
A kártya aranyköltsége.

Amulet of Infravision

If  you have a rogue, draw 1 card.

MAGIC • ITEM

+2

2

5
11
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Fireball
ELEMENTAL • SPELL

3

81

Shortspear

 

+2 . After the battle, destroy this card.

EDGED • WEAPON

+1*
3 1

4
2
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ÜRES PAKLI
Amennyiben egy játékosnak valamilyen 
okból szüksége van egy kártyára a pakli-
jából, de a paklija üres, először a dobó-
pakliját összekeverve egy új paklit készít, 
majd folytatja a játékot. Ez a folyamat nem 
akkor történik meg, mikor a pakli kiürül, 
csak amikor egy kártyára lenne szükség az 
üres pakliból.

NÖVELÉSEK
Néhány kártya (mint a hősök és varázsla-
tok) közvetlenül hozzáadják támadásérté-
küket a teljes összegedhez, míg más 
kártyák (például a fegyverek és néhány 
tárgy) ezt nem teszik, helyette a hősöd 
egyik értékét növelik meg. A növeléseket 
az értékük előtti + szimbólummal jelöljük 
(például: +3        ). Ha nincsen hősöd, 
akkor nem kapod meg a növelés hatásait, 
bár a kártya más részeinek, például a 
kártya képességének hatásait továbbra is 
élvezheted.

A fegyverek különlegesek. Egy fegyvert 
egy hősnek forgatnia kell, mielőtt a játékos 
bármelyik képességét felhasználhatná. 5.

6.

7.

8.

9.
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TÁRGYAK
Használhatod a tárgyakon lévő képességet akkor 
is, ha nincsenek hőseid. Néhány tárgy meg fogja 
növelni egy hős támadás- vagy jártasságértékét. 
Amikor növekedést szerzel, kell hogy legyen egy 
hősöd, hogy használni tudd ezeket a 
növekedéseket. A tárgykártyáknak zöld keretük 
van.

VARÁZSLATOK
A varázslatok használhatók akkor is, ha 
nincsenek hőseid, habár több közülük annál 
erősebb lesz, minél több varázslód és/vagy 
papod van, különösen, ha magasabb szintekre 
érnek. A varázslatkártyáknak lila keretük van. 

FEGYVEREK
A tárgyaktól vagy varázslatoktól eltérően, a 
fegyvereket a hősödnek forgatnia kell ahhoz, hogy 
használhassa azokat. Egy fegyver forgatásához 
helyezd a fegyvert a hős alá úgy, hogy a 
fegyverkártya bal oldala látható legyen.

Dagger

After buying a card, you may destroy this 
Dagger (only 1 Dagger destroy per buy).

If  wielded by a  Hero , draw 1 card. 

STARTER • EDGED • WEAPON

+1
2

1
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Shortsword

 
 If  the wielding Hero is also wielding 

another Weapon, draw 1 card.

EDGED • WEAPON

+1
3

1

32
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Stormhand
DWARF • FIGHTER • HERO

Stormhand’s edged Weapons  
have +1  and –1 .

3
5

102
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A hős most forgatja a fegyvert.
Egy hős bármennyi fegyvert forgathat, amíg a 
fegyverek összesített jártasságszükséglete (       ) 
egyenlő vagy kevesebb a hős jártasságértékénél. 
Például, egy 3-as és egy másik, 2-es 
jártasságszükségletű fegyver forgatásához a 
hősnek legalább 5-ös jártasságértékre van 
szüksége.

Ha egy hősnek valaha is elégtelen jártassága 
lenne, azonnal távolíts el annyi fegyvert a hősről, 
hogy ez megoldódjon. A nem forgatott fegyverek 
eléd kerülnek, hatástalanul, de az aranytermelés-
értéküket megtartva. A fegyverkártyáknak barna

keretük van.

A JÁTÉK
Az első dolog, amit a játékosok megtesznek, hogy 
felhúzzák a kezdő kezük 6 kártyáját. Majd 
véletlenszerűen eldöntik ki fog kezdeni, a 
fordulókkal az óramutató járásával megegyezően 
haladva az asztal körül. A játékosok (kivéve a 
kezdőjátékost) kapni fognak extra 
élelmiszerjelzőket a játék elindulásakor; 1 jelzőt a 
második, 2 jelzőt a harmadik és 4 jelzőt a 
negyedik játékos.

A BAZÁR
Az élelmiszer a három felszerelésjelző egyike, amit 
a bazárban lehet megvenni. A kártyáktól eltérően 
a jelzőket nem dobják el minden fordulóban. A 
felszerelésjelzők megmaradnak, amíg különleges 
hatásukért fel nem lesznek használva. 
Felhasználásuk után, a felszerelésjelző elpusztul 
és visszakerül a bazárba.

ÉLELMISZER 
Egy élelmiszer (       ) ára 2 arany és elpusztítható 
egy falu-, kazamata- vagy zsákmányképességként, 
hogy 1 aranyat termeljen a fordulóban vagy +2 
jártasságot adjon egy hősnek a fordulóban. Ezt a 
jelző elpusztításakor kell kiválasztani.

LÁMPÁS
Egy lámpás (       ) ára 3 arany és elpusztítható egy 
kazamataképességként 1 extra fényért ebben a 
fordulóban.

ITAL
Egy ital (       ) ára 4 arany és elpusztítható egy falu- 
vagy kazamataképességért 1 seb begyógyítására.

ELDOBÁS vs. ELPUSZTÍTÁS
Több hatás is kártyákat dobat, míg mások 
elpusztítják azokat. Az eldobott kártyák 
mindig a dobópaklidba kerülnek, így 
később újra felhúzhatóak. Az elpusztított 
kártyák eltávolításra kerülnek a játékból; 
ebben a játékban már nem használhatók fel 
újra. Az elpusztított jelzők visszakerülnek 
abba a halomba, ahonnan származnak, így 
később újra megszerezhetőek. 

Ha egy elpusztított kártya egy játékban 
lévő kártyahalomból származik, azt 
ajánljuk, a halom aljára tegyétek vissza, de 
képpel lefelé, ezzel is jelezve, hogy az nem 
használható már. Ez segíti a játék végi 
összepakolást.

Adam nyeri a játék eleji kockadobást. A 
játék az óramutató járása szerint halad az 
asztal körül, Drew jön másodikkén és 
Ashley lesz a harmadik. Második helye 
miatt, Drew kap 1 élelmiszer 
felszerelésjelzőt a játék kezdetén. 
Harmadik helye miatt, Ashley 2 
ugyanilyen jelzőt kap. Ha lenne egy 
negyedik játékos is, ő 3 ilyen jelzőt kapott 
volna.

ELKEZDÉSE
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Fordulósorrend
FELKÉSZÜLÉSFÁZIS
Az első választás, amit egy játékos meghoz a 
fordulójában az, hogy eldönti, a faluba fog-e 
menni (és egy falufázisa lesz) vagy felfedezni a 
kazamatát (és kazamatafázisa lesz).

Ha azt választod, hogy belépsz a kazamatába, 
akkor a bajnokod (figuráját) fogod mozgatni a 
kazamatán keresztül ebben a fordulóban és ször-
nyekkel csatázni. Amikor belépsz a kazamatába, 
oda kell helyezned a bajnokodat. Ha már eleve a 
kazamatában van, hagyd ott, ahol épp van. 
Egyébként a vadonba rakd. Ez nem minősül 
mozgásnak.

Ha ehelyett a faluba mész, rakd a bajnokod 
(figuráját) a faluhelyszínek egyik jelzett pontjára 
(       ). Ez nem minősül mozgásnak. A négy 
faluhelyszín képességei:

• A  TEMPLOM
Mielőtt a te fordulóddal folytatódna a játék, rakj
1 vagy több kártyád a kezedből vissza a paklid
tetejére.
Ezután egy normál falufordulód lesz, kivéve: 1
extra sebet gyógyíthatsz meg ebben a
fordulóban, NEM fejlesztheted a hőseidet ebben
a fordulóban, és a kártyahatások nem engedik
meg, hogy belépj a kazamatába ebben a
fordulóban (például a kezdőpaklidban lévő
Lámpás [Lantern]).

• A BAZÁR
Miután megkapod erre a fordulóra a
faluképességeidet, vásárolhatsz itt 1
felszerelésjelzőt, amit a játékostábládra raksz. Ha
egy italjelzőt veszel a bazárból, azonnal fel is
használhatod.

• ŐSI CSODÁK BOLTJA
Miután megkapod erre a fordulóra a
faluképességeidet, elkölthetsz itt is 10 aranyat,
hogy megvedd a kincspakli felső lapját, amit
egyenesen a dobópaklidba helyezel.

• A CÉHNEGYED
Mikor egy hőst fejlesztesz ebben a fordulóban,
ehelyett fejleszthetsz két különböző hőst is
(kifizetve mindkettő TP költségét).

FALUFÁZIS
Ha a falut választod, sorrendben hajtsd végre 
az itt látható összes lépést:

1. Fedd fel az összes kezedben lévő kártyát,
magad elé helyezve azokat (kötelező). A
forduló során később húzott kártyákat szintén
azonnal fedd fel és helyezd magad elé.

2. A falu és a felszerelésjelzők képességeit 
bármilyen sorrendben felhasználhatod 
(választható).

3. TA termelt aranyad összegének megállapítása
(kötelező). Vásárolhatsz 1 kártyát akár a
piactérről, akár a céhnegyedből (választható).
Ha a bajnokod a bazárban vagy az Ősi Csodák
Boltjában (Shop of Arcane Wonders) van, az
most aktiválódik (választható). A megvett
kártyák (bazár+kincs) a dobópaklidba
kerülnek.

4. Meggyógyíthatsz 1 sebet (választható). Ha a
bajnokod a templomban van, meggyógyíthat 1
extra sebet (választható). Mikor egy seb
meggyógyult, a játékostábládon lévő
jobbszélső sebjelzőt visszarakhatod a vadonba
vagy elpusztíthatsz 1 seb [Wound] kulcsszóval
rendelkező kártyát (például: Gennyedző seb

 [Festering Wound]). Az elpusztított sebkártyát 
rakd vissza abba a halomba, amiből származik.

5.  Elkölthetsz (elpusztíthatsz) TP jelzőket,

hogy fejlessz 1 hőst (választható). Ha a
bajnokod a céhnegyedben van, az most
aktiválódik (választható). Egy hős
fejlesztésének TP (XP) költsége egyenlő a
kártyára írt szint +2-vel (tehát, 0-ról 1-es
szintre fejlesztés költsége 2 TP, 1-ről 2-re
fejlesztés költsége 3 TP, 2-ről 3-ra fejlesztés
költsége 4 TP. Pusztítsd el a jelenlegi hőst,
keresd ki a megfelelő hőshalomból a következő
szintű változatot (       után       ,       után        ,
után       ), és rakd azt a dobópaklidba. Ha nincs
már több másolat a következő szintű
változatból, akkor azt a hőst nem lehet
fejleszteni (például, ha van egy 1-es szintű
hősöd, de nincs annak a hősnek már több 2-es
változata). A Kalandozók [Adventurer]
különleges 0. szintű hősök, amelyek
bármelyik 1-es szintű hőssé
fejleszthetők.
Miután befejezted a falufázisodat,
átlépsz a forduló vége fázisba
(lásd: 11. oldal).

KÉPESSÉGEK ÉS JELLEMZŐK
A képességek olyan szövegek a kártyákon, 
amelyek előtt szerepel a           (falufázisban 
történő felhasználásra), a             (kazama-
tafázisban történő felhasználásra), vagy a

          (egy szörny legyőzése utáni felhasz-
nálásra) szó. A képességek fordulónként csak 
egyszer használhatók fel. Használatuk nem kötele-
ző. Néha lehetőség van egy képességet többféle-
képpen is felhasználni, például

       . A játékosok ezeket 
a képességeket bármelyik fázisban használhatják, 
de fordulónként ezeket is csak egyszer.

Ezeken kívül van még két további 
képességtípus, amelyek általában szörnyeken 
találhatók meg: harc előtti 
képességek és harc utáni 
képességek (lásd: 10. oldal). A harc előtti és 
utáni képességek kötelezőek.

A paklidban lévő több kártyán és a kazama-
tában találhatók a jellemzők is. Jellemző bár-
milyen szöveg lehet, amit nem előz meg egy 
képesség jelölés (például: falu [village], 
kazamata [dungeon], harc előtti [before 
battle]). A jellemző szövege automatikusan 
végrehajtódik és nem választható. 

Most már készen álltok a játék elkezdésére. 
Minden játékos összekeveri a pakliját és a 
játékostáblájukon jelzett jelenlegi ÉP-nak 
(HP) megfelelő számú kártyát húznak. A seb 
nélküli játékosoknak 6 ÉP-uk van. Most 
mindenki 6 kártyát húz, majd Adam elkezdi 
az első fordulóját. Először azt kell eldöntenie 
a játékosnak, hogy a fordulóját a faluba menve

tölti (kártyákat véve és a pakliját fejlesztve) vagy a 
kazamatákban (szörnyeket legyőzni és a jutalma-
kat learatni). Adam, mint a legtöbb játékos, úgy 
dönt, hogy a faluba megy az első néhány 
fordulójában, hogy fejlessze a pakliját. Adam a 
bajnokát (a figurát) a bazár faluhelyszínre rakja, 
ami lehetővé teszi számára, hogy ebben a 
fordulóban vásároljon egy felszerelésjelzőt.

9



2. Most a következők bármelyikét megteheted:

a. Használd a kazamata képességeit (választható).

b. Adj fegyvereket a hősöknek (választható).
c. Használj felszerelésjelzőket (választható).
Ezeket bármilyen sorrendben megteheted. 
Például, használsz egy kazamataképességet, adsz 
egy fegyvert egy hősnek, hogy forgassa azt, 
felhasználsz egy felszerelésjelzőt, használsz egy 
másik kazamataképességet, majd a forgatott 
fegyver képességét.

3. Majd a fényedet előállítva keresztül mozoghatsz a 
kazamatán (választható). Elegendő fényednek kell 
lennie minden szobához, amelyikbe be szeretnél 
lépni. Például, ha átmozogsz egy 1 fénykövetel-

ményű szobán és belépsz egy 2 fényköve-
telményű szobába, az összesen 3 
fényedbe fog kerülni.

Csak az utolsó kazamataszobában lévő 
szörny, ahová mozogsz (és maga a szoba) 
szövegét kell végrehajtanod, így általában 
csak arra a szörnyre és kazamataszobára 
kell figyelned, ahol befelyezed a 
mozgásod. Azonban egy Riadó! [        ] 
ikon jelzésű szörny vagy kazamataszoba 
akkor is hatással lesz rád, ha nem ott 
fejezed be a mozgásod.

4. Harc a kazamataszobában a szörnnyel:

a. Hajtsd végre a “harc előtti” [Before 
Battle]” képességeket. (kötelező).

b. Ha a szörnynek páncélja van (       ) vagy 
mágiaellenállása (       ), csökkentsd a 
fizikai vagy mágikus támadásodat a 
megadott érték szerint.

c. Ha a támadásértéked összesen 
(       +      ) egyenlő vagy több, mint a 
szörny életereje (       ), legyőzöd azt.

d. Akár legyőzöd a szörnyet vagy sem, 
sebeket kapsz (ha van ilyen, ahogy a 
szörnyön lévő jelzés szerint) és hajtsd 
végre a “harc utáni” [After Battle] 
hatásokat (mindkettő kötelező). A 
sebjelzők (       ) a játékostábládra 

Adam bemutatja kezét, amiben a 2 Lámpás 
[Lantern], 2 Tőr [Dagger] és 2 Villámkő-
szilánk [Thunderstone Shard] van, ezek 10 
aranyat biztosítanak számára! Ez az összes 
arany az kezdőpaklijában, ami azt jelenti, hogy 
a következő fordulóban mikor felhúzza a 
kezdőpaklija másik felét, olyan szegény lesz, 
mint egy kobold. Most felhasználhatja a 
kártyáin szereplő képességeket.

A Villámkő-szilánkjainak van képessége, de a 
játék ezen pontján ezek a képességek 
haszontalanok, kivéve az aranytermelés 
értékük. A Tőr képessége csak a kazamatában 
használható, így Adam inkább vásárolni megy.

Adam tudja, hogy ebben a fordulóban sok 
aranya van, így valami drága dolgot akar venni, 
ha már megteheti.

Úgy dönt, vesz 7 aranyért egy Mágikus lövedék 
[Magic Missile] kártyát. Észreveszi, hogy a 
Tőrének [Dagger] a kazamataképességén felül 
van egy jellemzője is. Amikor kártyát vásárol, 
elpusztíthatja. Egy elpusztított kártya kikerül a 
játékból. Mivel a paklidban lévő kezdőkártyák 
majdnem mindig gyengébbek, mint a faluban 
vehető kártyák, azt ajánljuk, hogy a kezdő-
kártyákat pusztítsd el, mihelyst jobb kártyákat 
szerzel. Mint a legtöbb pakliépítő játékban, a 
vékonyan tartott pakli nagy előny. Adamnak 
két Tőre [Dagger] van most, de a Tőrök 
[Dagger] közül csak az egyiket lehet egyszerre 
elpusztítani, így ezt most meg is teszi, és 
visszarakja a dobozba. Bármikor eldobod vagy 
elpusztul az egyik kártyád, azonnal megszűnik 
minden további hatása a játékra. majd az 
újonnan megvett Mágikus lövedék [Magic 
Missile] kártyát a dobópaklijába helyezi.

A kiválasztott faluhelyszíne miatt, Adam még egy 
felszerelésjelzőt is vehet. Megmaradt 3 aranyából 
2-t elkölt és vesz egy élelmiszerjelzőt. Varázs-
használók nem nagyon van hasznára az élelmis-
zerek jártasságnövelése, de az 1 aranytermelés a 
későbbi fordulókban még kapóra fog jönni.

Adam most meggyógyíthatna 1 sebet és/vagy 
elpusztíthatna TP (XP) jelzőket, hogy fejlesszen 
egy hőst, de még nem harcolt szörnyekkel így 
nincsen sebe és nem kapott TP-t sem, így 
kihagyja ezeket a lépéseket és befejezi a 
fordulóját. A fordulóban el nem költött 1 aranya 
elveszik. Mikor a fordulója véget ér, eldobja 
összes kártyáját és húz 6 új kártyát (a jelenlegi ÉP-
nek (HP) megfelelően).

A játék a következő játékossal folytatódik. 
Adamtől eltérően ő úgy dönt, ebben a 
fordulóban belép a kazamatába.

DOLGOK VÁSÁRLÁSA
Kártya vagy felszerelésjelző vásárlásához, 
először a kártyáid aranytermelés-értékét és a 
felhasznált élelmiszerjelzőket kell 
összesítened. Ezek megadják, hogy ebben a 
fordulóban maximum mennyi aranyat tudsz 
elkölteni. Az előtted lévő kártyákon látható 
aranytermelés mindig elérhető, még akkor is, 
ha az egy nem forgatott fegyverből származik. 

Mikor egy kártyát vagy jelzőt veszel, vondd
ki az aranyköltségét az ebben  a fordu-

lóban elkölthető aranyaid számából. ha 
nincs elég aranyad kifizetni egy kártya 

vagy jelző aranyköltségét,
akkor azt nem veheted meg. 

A megvett kártyákat rakd a dobópaklid tetejére. 
A jelzőket rakd a játékostáblád megfelelő 
helyére.

Kizárólag az egyes halmok legfelső kártyáját 
veheted meg (például, nem vehetsz meg egy 2-
es szintű hőst, kivéve, ha az a kártyahalom 
legfelső kártyája). Minden halom korlátozott 
mennyiségű. Amikor a halom utolsó kártyáját is 
megvették, nem tudsz többé abból a halomból 
származó kártyát venni.

A fel nem használt aranytermelés-érték elveszik, 
nem vihető át a következő fordulóra.10

A faluba menetel helyett, a játékosok a forduló-
jukban mehetnek a kazamatába is. A kazamata 
sokféle szörnynek ad otthont, amelyek, ha legyőzik 
őket, TP-t (XP) és egyéb jutalmakat érnek a 
játékosoknak.

Miután a bajnokodat a kazamatába helyezed, 
sorrendben hajtsd végre az itt látható összes lépést:

KAZAMATAFÁZIS

magad elé helyezve azokat (kötelező). A 
forduló során később húzott kártyákat 
szintén azonnal fedd fel és helyezd magad 
elé.

1.   Fedd fel az összes kezedben lévő kártyát,  



SZÖRNYEK
A kazamatában olyan kemény szörnyek laknak, amelyek harcolnak veled, megsebeznek, és ha vagy 
olyan erős, hogy legyőzd őket, megjutalmaznak. Egyszerre csak néhány szörnyet látsz, de több is 
ólálkodik még a szörnypaklikban. A játékosok figyelmen kívül hagyhatják az összes szörnyet, kivéve azt 
amelyikkel a fordulóban összecsapnak (és a (       ) jelzésű szörnyeket).
A szörnykártyáknak piros keretük van.

1. PÁNCÉL- ÉS MÁGIAELLENÁLLÁS-
ÉRTÉK
Néha egy szörnynek van (1a) páncélja (       ) 
vagy (1b) mágiaellenállása (       ). A páncél a 
játékos fizikai támadását csökkenti a 
feltüntetett értékkel. A mágiaellenállás 
ugyanezt teszi a mágikus támadással.

2. ÉLETERŐ-ÉRTÉK
Egy játékos teljes támadásértékének 
(       +       ) el kell érnie vagy meg kell 
haladnia egy szörny életerejét ahhoz, hogy 
legyőzze azt.

3. RIADÓ! IKON
Ha a szörnyet nem szabad figyelmen kívül 
hagyni (ahogy fentebb említettük), akkor ez 
az ikon van rajta. Például, a Kobold sámán 
[Kobold Shaman] elpusztítja 1 felszerelés-
jelződet, ha átmozogsz a szobáján.

4. SEBZÉS-ÉRTÉK
A legtöbb szörny megsebez a harc után, 
függetlenül attól, hogy legyőzted-e őket.

5. TP  (XP)  ÉRTÉK   ÉS   JUTALMAK
A szörnyek jutalmakat adnak, miután 
legyőzted őket. A legtöbb TP jelzőket ad (a 
mennyisége a szörnyön látható), bár sokan 
kincskártyákat vagy felszerelésjelzőket is.

6. SZÖVEGDOBOZ
Ez tartalmazza a kártya címét, kulcsszavait és 
a játék szövegét.

7. SZINT
Minden szörnynek van szintje. A szörnyek 
általában a szintükkel megegyező szintű 
kazamataszobákban laknak.

Dire Wolf Master
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5. IHa nem győzted le a szörnyet, semmi más 
nem történik - hagyd ki ezt a lépést. Ha 
legyőzted a szörnyet, sorrendben a 
következőket tedd (kötelező):

a. Vedd el a TP jelzőket (       ) és díjakat.
b. Pusztítsd el a szörnyet és a szintjének 

megfelelő szörnypakli legfelső lapját rakd a 
most üresen álló kazamata-szobába. Ha 
felfedsz egy Őrzőkulcsot [Guardian Key] 
tedd félre és folytasd a kazamataszoba 
feltöltését addig, míg nem lesz benne újra 
egy szörny. Ha a szörnypakli kiürült, a 
feltöltést folytasd a még rendelkezésre álló, 
következő legmagasabb szintű 
szörnypakliból.

c. A zsákmányképességek most 
felhasználhatók (választható).

d. Fordulónként csak egy Őrzőkulcs 
[Guardian Key] található meg. Ha egynél 
többet is felfednél, tedd félre addig, míg 
minden szobában újra van szörny, majd 
keverd a második (és a fordulóban esetleg 
felfedett többi) Őrzőkulcsot vissza a 
megfelelő pakliba. Ha a negyedik 
Őrzőkulcsot  most találtátok meg, a 
Villámkő őrzője megidéződik és közeledik 
a játék vége (lásd: 14. oldal). 

kerülnek, balról jobbra, csökkentve az ÉP-det. 
Néhány szörny sebkártyákat ad, jelzők helyett, 
mint például a Gennyedző seb [Festering 
Wounds] (       ). A sebkártyák a dobópaklidba 
kerülnek.

Miután befejezted a falu- vagy a kazamatafázisodat, 
a forduló vége fázisod következik. Ellenőrizd a 
játékostábládat, valamint a fordulóban kijátszott 
kártyáid, hogy megállapítsd az aktuális ÉP-det 
(HP). Dobd el az összes kártyádat (de a jelzőidet 
ne) és az aktuális ÉP-nak megfelelően húzz 
kártyákat. Ha egy játékosnak bármi miatt kártya 
kellene a paklijából, de a pakli üres, először keverje 
meg a dobópakliját, elkészítve így egy új paklit, 
majd folytassa a húzást.

Ekkor minden hatás megszűnik és az el nem költött 
aranyak elvesznek. A játék balra haladva folyik 
tovább.

Miután befejezted a kazamatafázisodat, átlépsz a 
forduló vége fázisba.

FORDULÓ VÉGE FÁZIS



KAZAMATASZOBÁK
A kazamataszobák olyan lapkák, amik összekapcsolódva alkotják a szörnyeknek otthont 
adó kazamatát. A játékosok a bajnokukkal keresztülmozognak a kazamataszobákon és 
megkeresik azokat a szörnyeket, akikkel harcolni szeretnének. Azonban, minél 
mélyebbre ereszkedsz le, annál több fényre lesz szükséged. A játékosoknak meg kell 
felelniük minden szoba fénykövetelményének, amikbe belépnek. A jobbra lévő példát 
használva, ha egy játékos szeretne a Sunken Well szobába mozogni, akkor 1 fényre lesz 
szüksége. Ha ez után a Throne Roomba szeretne tovább menni, ahhoz további 2 fényre 
lesz szüksége. Összesen 3 fényre van szüksége ahhoz, hogy ezt a mozgást egyetlen 
fordulóban megtehesse. A játékosok nem mozoghatnak átlósan a kazamatában. A 
játékosok figyelmen kívül hagyhatják az összes kazamataszobát, kivéve amelyikben 
harcolni szeretnének abban a fordulóban és a Riadó! (       ) ikonnal jelölt szobákat.

1. VÉDELEMNÖVELŐ-ÉRTÉK
Néhány szoba a benne lévő szörnyet erősítve megnöveli annak 
életerejét és/vagy a páncélját vagy mágiaellenállását. Ez páncélt és 
mágiaellenállást biztosít egy olyan szörnynek is, akinek eddig nem volt.

2. SZOBA MIATTI  BÜNTETÉS
Ez jelzi általában a szobával kapcsolatos negatív hatásokat.

3. SEBZÉSNÖVELŐ-ÉRTÉK
Néhány szoba a benne lévő szörny által okozott sebzést növeli meg.

4. SZOBA MIATTI  ELŐNY
Ez jelzi általában a szobával kapcsolatos pozitív hatásokat.

5. SZOBA MIATTI  JUTALOM
Néhány szoba növeli a szörny TP (XP) értékét, kincskártyákat és/vagy 
felszerelésjelzőket ad, amikor a szörnyet legyőzöd.

6. SZOBA  NEVE

7. RIADÓ! IKON
Ez annak a jele, ha a kazamataszobát nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Például, a Kripta (Crypt) elpusztíthat 1 felszerelésjelzőt, mikor 
bemozogsz a szobába még akkor is, ha nem állsz meg abban a szobában 
harcolni.

8. FÉNYKÖVETELMÉNY-ÉRTÉK
Ez jelzi, mennyi fény kell ahhoz, hogy belépj vagy áthaladj a szobán. 
Minél mélyebbre kell menned a kazamatába, annál sötétebb lesz. A 
játékosoknak meg kell felelniük MINDEN szoba 
fénykövetelményének, amikbe belépnek egy fordulóban.

9. SZINT
Minden kazamataszobának van egy szintje. A szörnyek általában a 
szintükkel megegyező szintű kazamataszobákban laknak.
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KINCS

Boots of Speed

After you complete your Village phase, 

you may take a Dungeon phase. 

Gain 1 if  you have a rogue.
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Treasure Cache
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Mikor legyőzöl egy szörnyet, a szörnynél vagy a 
kazamataszobában kincset találhatsz (       ). 
Kincset az Ősi Csodák Boltjában is vásárolhatsz. 
Többféle kincs is van: Kincstár [Treasure 
Cache], fegyverek, tárgyak, varázslatok, és a 
fogságba esett hősök.

A kincskártyák úgy néznek ki, mint a többi 
kártya (kék keretű hősök, barna keretű 
fegyverek, stb.). Mikor egy kincskártyát 
megszereztél, vedd el a kincspakli felső kártyáját 
és egyenesen rakd azt a dobópaklidba. Most már 
a paklid része. Általában, amint a kincskártyák a 
paklidba kerülnek, ugyanúgy használod majd 
őket, mint más kártyákat. A Kincstár kártyák 
kissé eltérően működnek. Azoknak egyszer 
használatos hatásuk van, majd elpusztulnak és 
nem kerülnek be a paklidba.

Lehetővé teszi Ashley-nek, hogy fejlessze 
1 Kalandozóját [Adventurer] (TP (XP) 
felhasználása nélkül), gyorsan javítva 
paklija minőségét, miközben TP-it is 
megtartja. Normál esetben a hősökből 
csak saját maguk fejlettebb verziójává 
fejlődhetnek, de a Kalandozók különlege-
sek. Ők 0. szintűek, akiknek még nem dőlt 
el, hová vezet az útjuk, tehát a 
céhnegyedben bármelyik első szintű hőssé 
fejlődhetnek. 

Ashley úgy dönt, egyik Kalandozóját 
Viharkézzé [Stormhand] fejleszti, akit 
nagyon jól tud majd kombinálni azzal a 
Rövidkarddal, amit most vásárolt. A 
Kalandozóját elpusztítja és eltávolítja a 
játékból. Elvesz egyet az 1-es szintű 
Viharkezek közül és a dobópaklija tete-
jére helyezi. Úgy dönt, úgy fogja hívni
őt: Frank, a hatalmas törpe harcos.

A kazamatába belépve Drew a bajnokát a 
vadonba rakja és felfedi a kezét, amiben össze-
sen 5 támadásértékű kártya van. Van 1 fénye is, 
ami lehetővé teszi a számára, hogy keresztül-
mozogjon az 1-es szintű kazamataszobákon egy 
2-es szintű szobába, de a 2-es szintű szörnyek
túl kemények még neki, így ehelyett a gyengébb
goblinokhoz megy har-colni. Bajnokát a
vadonból átmozgatja az 1-es szintű Bánya
(Mine) szobába, hogy megküzd-jön a benne
lévő Goblin Berzerkerrel [Goblin Berserker].

Mine

+1 0
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Goblin Berserker
HUMANOID • GOBLIN GRUNT
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A Goblin Berzerker életereje 4, +1-et kap a 
Bányától, így összesen 5 van neki. 5 támadás-
értékével Drew legyőzi, de viszonzásképpen a 
Goblin Berzerker 2 sebet okoz neki. OUCH! 
Elvesz 2 sebjelzőt a vadonból és a játékostáblá-
jára helyezi azokat. A szörny jutalmat is biztosít: 
2 TP (XP) jelzőt és egy kincset. Felhúzza a 
kincspakli felső kártyáját és a dobópaklijába 
rakja. A Bánya ezen kívül egy élelmiszerjelzővel 
is jutalmazza Drew-t.

Drew az elpusztított Goblin Berzerkert képpel 
lefelé az 1-es szintű szörnypakli alá rakja 
(megkönnyítve a későbbi elpakolást), és a 
helyére odarakja az 1-es szintű szörnypakli felső 
lapját. Drew felfedi az első Őrzőkulcsot 
[Guardian Key]! Félreteszi és feltölti a 
kazamataszobát a pakli következő 1-es szintű 
szörnyével, majd befejezi a fordulóját.

Eldobja az összes kártyáját és felhúzza az új 
kezét. Mivel két sebe van, ezért már csak 5 ÉP-
ja (HP) maradt (ahogy a játékostáblája is 
mutatja). Ebben a fordulóban ezért csak 5 
kártyát húz fel. Lehet, hogy a következő 
fordulóban vissza akar majd menni a faluba 
kicsit gyógyulni. A játék az óramutató járásával 
megegyezően folyik tovább Ashley fordulójával.

Giant Rat
VERMIN

 

You may level up one of  your  Heroes 

(an Adventurer), ignoring cost.

Ashley a faluba megy, a bajnokát a 
bazárba helyezi és felfedi kártyáit. Vesz 
egy Rövidkardot [Short Sword] és egy 
felszerelésjelzőt, majd a felszerelésjelzőt a 
játékostáblájára, a Rövidkardot a 
dobópaklijába helyezi. Tudja, hogy mikor 
vesz egy kártyát a piactéren, az előtte 
fekvő Tőrt [Dagger] elpusztíthatja, de 
más terve van, ezért úgy dönt, nem teszi 
ezt. Ebben a fordulóban egy Lámpást 
[Lantern] is felfedett. Annak az a 
jellemzője, hogy lehetővé teszi számára, 
hogy a falufázis után a vadonban próbál-
jon szerencsét, tehát most így is tesz.

Most lesz neki egy kazamatafázisa, amiben 
csak a vadonba mehet (a Lámpás jellem-
zője nem teszi lehetővé, hogy a 
kazamatába mélyebben is be-
hatoljon, így a bajnokát oda
helyezi. 4-es támadásértéke
van (köszönhetően a meg-
tartott Tőrnek), így harcol és
legyőzi a sok közül az első
Óriáspatkányát [Giant Rat].

Az Óriáspatkányok nem
sebeznek, és nem adnak
jutalmat sem, de nagyon hasznos 
zsákmány (Spoils) képességük van. 

dd   1

6/28/17   12:48 PM
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Játék vége és 
A játék végső szakasza annak a fordulónak a végén 
indul el, amelyikben a negyedik Őrzőkulcsot 
[Guardian Key] megtalálja valaki. Fordítsd át a 
vadonban lévő szörnyet, hogy a Villámkő őrzője 
látszódjon. Ahogy az Őrzőkulcson jelezve van, 
minden játékos húz 6 kártyát, majd eldob 4-et. 
Minden játékosnak lesz még egy fordulója, 
beleértve azt is, aki az utolsó Őrzőkulcsot 
megtalálta. Ezen forduló során, a játékosok harcba 
szállhatnak a vadonban az őrzővel, vagy egy 
átlagos fordulót is végezhetnek. ha egy játékos 
harcol és legyőzi az őrzőt, a játékos megkapja a 
győzelemért a jutalmakat, de az őrző ott marad a 
vadonban, várva a következő kihívóját. A 
szörnyeket semmilyen okból nem lehet eltávolítani 
a vadonból. Minden játékosnak meg lesz az esélye, 
hogy harcoljon az őrzővel, bár egy szokásos 
fordulót is csinálhatnak, figyelmen kívül hagyva az 
őrzőt, ha azt szeretnék jobban.

Mikor a játék befejeződik, a játékosok összeadják 
GYP-ikat (VP):
• A paklijukban lévő kártyákon.
• A teljesített mellékküldetésekből szerzetteket

(lásd: 15. oldal).
• A TP (XP) jelzőket       (a TP ugyanannyi

GYP-ot ér).
Az összesítve legtöbb GYP-ot (VP) szerző játékos 
nyeri a játékot. Döntetlen esetén, a döntetlent elérő 
játékosok közül a leginkább sérült (jelzők és 
kártyák) nyer. Ha még mindig döntetlen lenne, a 
döntetlent elérő játékosok közül az összesítve a 
legtöbb kincs- és legendás kártyát tartalmazó pakli 
tulajdonosa nyer. Ha még mindig döntetlen lenne, 
a döntetlent elérő játékosok mindegyike nyer.

Ha még nem tetted meg eddig, kérlek nézd meg a 
dobozban található Küldetésgyűjteményt 
[Questbook] a Thunderstone világáról szóló 
háttérinformációkért és az egész történeten 
keresztülvezető javasolt felállításokért.

Számos további módon lehet még
játszani a Thunderstone Questtel,

beleértve az epikus és a kampány módot
(lásd: 16-17. oldal).

ŐRZŐK
A Thunderstone őrzője egy különleges, 
rémséges és hatalmas szörny, amivel csak a 
játék utolsó fordulójában lehet harcolni. Az 
őrzők ugyanúgy működnek, mint a többi 
szörny, két kivétellel:

Smorga the Queen

Destroy 1  for each you have. 

HUMANOID • VERMIN • GUARDIAN
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Monster Cards.indd   157 6/28/17   12:54 PM 1.  TP-ÉRTÉK      (XP) 
Minden őrző után TP-t (XP) kapsz, mikor 
legyőzöd a csatában, a támadásértéked 
felével egyenlőt (       +       ), felfelé kerekítve. 
Például, 7 fizikai támadás + 16 mágikus 
támadás után 12 TP-t fogsz kapni (7
+16=23/2= 11.5, felfelé kerekítve 12).

2. SZINT
Az őrzők erősebbek, mint az átlagos
szörnyek, 4-6 szint közöttiek.

1

2

14

győzelem

Néhány fordulóval később vagyunk a 
példajátékunkban. A játékosok kártyákat 
vettek és az epikus, 3. szintű változatig 
fejlesztették fel hőseiket. Ashley épp 
befejezte a fordulóját, amiben megtalálta a 
negyedik Őrzőkulcsot [Guardian Key]. 
Átfordította a vadonban lévő szörnyet (az 
Óriáspatkányt [Giant Rat]), hogy felfedje 
az őrzőt, Smorga királynőt [Smorga the 
Queen]. A játék a normál módon folyta-
tódik tovább, amíg minden játékos leját-
szik még egy fordulót, beleértve Ashley-t 
is. Ebben az utolsó fordulóban, a játé-
kosok egy átlagos fordulót is lejátszhat-
nak, de lehetőségük van arra is, hogy 
harcba szálljanak az őrzővel a vadonban.

Most Adamon van a sor, hogy lejátssza 
utolsó fordulóját. Miután felfedte kezéből 
a kártyáit és használta a kazamataképessé-
geit, összesen 23 támadásértéke lett. 
Smorga életereje 8, ami jóval kevesebb, 
mint Adam 23 támadása, így legyőzi a 
királynőt. De a harc előtt [Before the 
Battle], Smorga képessége elpusztítja 
Adam 2 TP-ját (XP), mivel Adamnak 
jelenleg 2 sebe van. Ez fáj, de ennél 
sokkal több TP-ot fog visszaszerezni.

Mikor az őrzőket legyőzik, az őrzőn vagy 
a vadonon felsorolt jutalmakon túl, a 
játékos kap a támadásértékének felével 
megegyező számú TP-t (XP), felfelé 
kerekítve. Vedd észre, hogy Smorga 8 
életereje nem csökkenti az őrzőtől kapott 
TP mennyiségét. Smorga 8 életereje 
pusztán a legyőzése miatt érdekes. Így 
Adam 12 TP-t kap Smorga legyőzéséért, 
plusz egy kincset, ami Smorga kártyáján 
látható. Ezt a kincset Adam a végső 
pontozás előtt még a paklijába helyezi.

Miután Drew és Ashley már elvégezte az 
utolsó fordulóját, a példajátékunk véget 
ér. Most mindenki összeszámolja az előtte 
lévő TP-jelzőket, plusz a GYP-okat a 
paklijában lévő kártyákon. Ha a játékosok 
használták a mellékküldetéseket is a 
játékukban, akkor valószínűleg ezen a 
ponton azokból is bónusz GYP-at fognak 
szerezni.



MELLÉKKÜLDETÉSEK 
ÉS LEGENDÁS KÁRTYÁK

FIND THE ORB

“Without the dark, there is no light.”

After defeating a Monster, 

if  you have 3 or more Hero 

Classes and no more than  

1 , reveal this Side Quest.

When revealed, add the 

legendary item Orb of  

Light to your discard pile.

= the total in your 

deck when the game ends.

*
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Wand of Wonder
       

Roll 1d6 and do the following:
1: Discard a Hero, gain 1 . 
2: Gain 1 token. 3-5: Add 2 Butterfly cards to your hand. 

6: +4 .

MAGIC • ITEM • LEGENDARY

2*
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A mellékküldetések másodlagos célok, amelyek 
konkrétan meghatározzák, hogy mit kell 
teljesítened ahhoz, hogy GYP-ot (VP), vagy akár 
legendás kártyákat kapj jutalmul. A mellékkülde-
téseket nem kötelező teljesíteni, bár minden GYP
számít. Tartsd a mellékküldetésedet titokban, 
képpel lefelé, csak akkor fedd fel, mikor eljött a 
jutalma begyűjtésének ideje. A mellékküldetések 
gyakran jelentősen befolyásolják a játékbeli 
stratégiádat, ezért ügyelj arra, hogy a játék során 
ne feledkezz meg a mellékküldetésedről.

Néhány mellékküldetés a játékosokat a legendás 
[Legendary] kulcsszóval megjelölt kártyákkal 
jutalmazza. A legendás kártyák alján egy halom 
platina érme van, és a legendás [Legendary] 
kulcsszó.

A játékosok nézzék át azon legendás kártyákat, 
amelyek fontosak a mellékküldetésük 
szempontjából, és tartsák azokat a közelükben. A 
ki nem választott mellékküldetéseket és legendás 
kártyákat rakjátok vissza a dobozba.

CÉHTÁMOGATÁS

 When you defeat a 
 or higher Monster, 

if  you have a Wizard 
and you have a Spell, 
the Monster is worth 

+1 .

“An investment in knowledge 
pays the best interest.”

MAGES’ GUILD

Miután a játékosok kiválasztották a 
mellékküldetéseiket, kiválasszák, melyik céh fogja 
erőfeszítéseiket támogatni. A céhtámogatások a 
négy osztály egyikét támogatják. Olyat próbálj 
meg kiválasztani, ami harmonizál a mellékkülde-
téseddel. A céhtámogatások a játékostáblák mellé 
kerülnek és állandó bónuszt biztosítanak az egész 
játék alatt, a kártyán részletezett módon. 

Van elég céhtámogatás, hogy minden játékos 
kiválaszthassa azt a céhet, amelyiket szeretné. A 
ki nem választott céhtámogatásokat rakjátok 
vissza a dobozba.

Ashley olyan stratégiát követett, ami a 
pakli gyors átpörgetésére fókuszált, 
Viharkezet [Stormhand] és a Rövidkardot 
[Short Sword] használva, ami azt 
eredményezte, hogy egy fordulóban 10 
vagy több kártyát is kijátszhatott.

Nem nagyon fért hozzá a pakliba lévő 
kártyáiból fényhez, így lámpásjelzőket 
vásárolt, amikor csak lehetősége volt rá, 
azért, hogy nagy jutalmat adó 3-as szintű 
szörnyekhez is legyen néha hozzáférése. 
Végső pontszáma 57 volt.

Míg Adamnek volt egy nagyszerű utolsó 
fordulója az őrzővel szemben, de túl sok 
kártyát vett addig és nem szabadult meg 
elég kezdőkártyától a paklijából. Ez azt 
eredményezte, hogy sok fordulójában 
húzott kevésbé hatékonyan és pakliját nem 
tudta teljesen kihasználni. Következő 
játékában biztosan megpróbál majd 
gyorsan szabadulni azoktól a 
kezdőkártyáktól és több fényt beszerezni. 
Végső pontszáma egy tisztes 43 volt. 

Drew tolvaj stratégiát használt, sok fénnyel 
a paklijában, így mindig azzal a szörnnyel 
tudott harcolni, ami éppen abban a 
fordulóban a legkedvezőbb volt számára. 
Ezzel maximalizálni tudta a megszerzett 
jutalmakat minden fordulóban, ami 
nagyon hasznos volt. Adamnak volt 
néhány hatalmas varázslatkombinációja a 
mágikus támadásai számára, amik gyakran 
magasabbak voltak mint Drew-nak, de 
Adam a fény hiánya miatt nem mindig fért 
hozzá a 3-as szintű szörnyekhez. Drew 
végső pontszáma 54 volt.

TAPASZTALATI 
PONTOK (TP/XP)
A játék során TP-at (XP) költesz a 
hőseidre, hogy megerősítsd azokat. Az így
elköltött TP (XP) nem számít bele a GYP-
ok (VP) számába, szóval bölcsen költsd el 
azokat.

Javasoljuk, hogy addig költsetek TP-at a 
hősöd fejlesztésére, amíg 2-3 Őrzőkulcsot 

[Guardian Key] meg nem találtok.  Több 
hatalmasabb hős lehetővé teszi, hogy 
nagyobb jutalmat adó szörnyeket győzzetek 
le. Győződjetek meg róla, hogy maradt elég 
idő a játékban arra, hogy a hatalmas 
hőseiteknek jó hasznát vegyétek.

A játék végén, add hozzá a játéktábládon 
lévő TP-kat a paklidban lévő GYP-hoz, és a 
teljesített mellékküldetéseket, hogy 
megtudjátok, ki nyert.

A fenti szabályokat követve, készen állsz arra, 
hogy a THUNDERSTONE QUESTTEL 
játssz!
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Több játékmód
VÉLETLENSZERŰ FELÁLLÍTÁS
A Thunderstone Quest™ úgy lett tervezve, hogy 
a Küldetésgyűjteményben lévő küldetéseken túl 
is játszható legyen. Ha szeretnéd létrehozni a 
saját felállításodat, a játékhoz tartozó 
randomizálók a segítségedre lesznek.

Kobold Skirmishers
HUMANOID

Monster Randomizers.indd   3 6/21/17   4:14 AM
A randomizálók különleges kártyák - hősök, 
tárgyak, varázslatok, fegyverek, szörnyek, stb. -, 
amelyek egyedi hátsó oldallal rendelkeznek. A 
hősök néha a legjobban konkrét kártyákkal vagy 
kulcsszavakkal együtt működnek a legjobban, így 
néhány randomizálón egy kevés különleges 
szöveg is lehet.

Egy véletlenszerű felállítás elkészítéséhez kövesd 
a felállítás összes normál szabályát (lásd: 4. oldal) 
a következő változtatásokkal:

A KAZAMATA FELÉPÍTÉSE 
ÉS BENÉPESÍTÉSE
1. Vagy véletlenszerűen válassz vagy jelölj ki 

hat kazamataszoba-lapkát; kettőt minden 
szintből. Ugyanígy válaszd ki, hogy melyik 
őrzővel fogsz megküzdeni ebben a játékban. 
Minden játékban használni fogod a vadont.

2. A szörny-randomizálókat használva válaszd 
ki véletlenszerűen az 1-es, 2-es és 3-as szintű 
szörnycsoportokat. A szörny-randomizáló-
kon van egy kulcsszó-lista a legtöbb/összes 
abba a csoportba tartozó szörnyről, és hogy 
van-e nekik Riadó! ikonjuk (       ), és néhány 
tömören a csoport mechanikáit is jelezheti. 
Például, ha a szörnycsoport eldobatja és 
elpusztítja a fegyvereidet, akkor az lehet 
ráírva “A fegyvereidet támadja.” Használd 
ezt a tudást, mikor a faluba kerülő kártyákat 
kiválasztod. Például, ha egy szörnycsoport 
különösen halálos, a Damilu Huskie egy 
hasznos kártya lehet abban a játékban. 
Megértjük, hogy ettől a felállítás nem lesz 
teljesen véletlenszerű, de az egymással 
együttműködő kártyák jobb játékélményt 
eredményeznek.

3. Népesítsd be szörnyekkel a kazamataszobá-
kat majd a normál módon add az Őrzőkul-
csokat [Guardian Key] a szörnypaklikhoz, és 
helyezd azokat a falutábla megfelelő helyeire.

A FALU BENÉPESÍTÉSE
1.    Keverd össze a hős-randomizálókat. Fedd fel  

az első randomizálót, rakd a megfelelő hős-
halmot a falutábla céhnegyedébe, egy olyan 
helyre, ami egyezik a hős osztályának kulcs-
szavával (pap [cleric], harcos [fighter], tolvaj 
[rogue] vagy varázsló [wizard]). Ha a hős-
nek egynél több osztálya van, ti döntitek el, 
melyik helyre kerüljön. A hős-randomizálók 
mutatják azokat az ikonokat, amikkel rendel-
kezik, mint a         és a       . Néhány hősön 
van egy rövid szöveg is, ami a felállítás vagy 
a hős stratégiája miatt fontos.

2. Ismételd meg az 1. lépést, hagyd ki a felfedett 
hősöket ha a nekik megfelelő osztály-helyek 
már foglaltak. Mikor kész vagy, a céhnegyed 
négy hőshalmot fog tartalmazni, legalább egy 
papot, egy harcost, egy tolvajt és egy 
varázslót (de a többosztályúság miatt 1-1 
osztályból lehet ott egynél több is). Minden 
halmot el kell rendezni úgy, hogy az 1-es 
szintű hősök kerülnek felülre, majd a 2-es 
szintűek és a 3-as szintűek alulra.

3. Keverd össze a tárgy-, varázslat- és fegyver-
randomizálókat és fedd fel azokat egyesével 
addig, míg a piactér nekik megfelelő, 
összesen 8 helyére kerül kártya. Azt ajánljuk, 
hogy egy bizonyos típusú kártyából ne 
legyen egyszerre 3-nál több. Néhány hős-
randomizálónak van egy piactéri 
követelménye is. Bizonyosodjatok meg arról, 
hogy az a követelmény teljesítve lett-e. Ha 
nem, akkor a játékosok keresnek egy 
randomizálót, hogy teljesítsék a feltételt, 
majd a piactérre helyezik az egyik előzőleg 
kiválasztott randomizáló helyére.

         Mivel a tárgy-, varázslat- és fegyverkártyák
         mechanikailag egységesek a halomban, a
         randomizálók a normál kártyák duplikált
         verziói. A randomizálóknak a hátoldaluk is
         eltérő, így nem lesznek zavarók.

2. Keresd meg a megfelelő kártyahalmot, amit a 
randomizáló mutat és rakd ezeket a halmokat 
a piactérre. Rakd vissza az összes 
randomizálót a dobozba, és folytasd a 
felállítást a megszokott módon (lásd: 3-4. 
oldal).
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EPIKUS THUNDERSTONE QUEST
Ez a gyökeresen eltérő változat a klasszikus 
Thunderstone és a Thunderstone Advance 
tapasztalt játékosai között kedvelt. Ahelyett, 
hogy mindössze 12 különböző kártyával 
játszanál a faluban, játszhatsz minden kártyával, 
amit birtokolsz! Az epikus Thunderstone Quest 
felállítása kissé eltér egy normál játéktól.

FELÁLLÍTÁS

1. Vegyél el 1-et minden tárgy-, varázslat-, 
fegyver-, és szörnykártyából (a kártya neve 
alapján) amivel rendelkezel. Válogasd szét a 
kártyákat a típusuk szerint: tárgyak, 
varázslatok, fegyverek és szörnyek. A 
hősökkel később fogunk foglalkozni.

2. TVálassz ki véletlenszerűen 10 szörnyet 
minden szintből és népesítsd be a 
kazamataszobákat a szokásos módon (lásd: 
4. oldal). Ezekkel a szörnyekkel fogsz most 
játszani. A többi szörnyet rakd vissza a 
dobozba. Add hozzá a szörnypaklikhoz az 
Őrzőkulcsokat (Guardian Key) a szokásos 
módon és helyezd a szörnypaklikat a 
falutábla megfelelő helyeire. Válassz ki egy 
őrzőt, mint a normál játékban, és képpel 
lefelé rakd a vadonba.

3. Keverd össze és rakd a tárgypaklit a 
piactérre, közel a tárgyak részéhez. 
Ugyanezt végezd el a varázslatokkal majd a 
fegyverekkel is.

4. Rakd mindegyik pakli felső 2 kártyáját a 
piactér megfelelő helyeire. A játék kezdetén 
hagyd üresen a “bármi” (Any) helyeket.

5. A játék során bármikor megvesznek egy 
kártyát a piactérről, töltsd fel a helyét egy 
kártyával a megfelelő pakliból. Ha kiürül, 
akkor nincs több ilyen típusú kártya. A 
“bármi” (Any) helyek nem töltődnek fel ilyen 
módon.

6. Egy “bármi” (Any) hely feltöltéséhez a 
játékosoknak a bajnokukat a piactérre kell 
rakniuk a saját falufázisuk kezdetén (ez egy 
extra faluhelyszín, ami csak az epikus 
játékmódban érhető el). Majd fogják a 
piactéren lévő valamelyik pakli felső kártyáját 
és egy üres “bármi” helyszínre rakják. Ha 
nincsenek üres “bármi” helyek, akkor előbb 
elpusztítanak 1 kártyát valamelyik “bármi” 
helyről, majd feltöltik az újonnan 
felszabadult helyet.

7. Kétféleképpen lehet játszani a hősökkel. 
Próbáld ki mindkettőt, és döntsd el, melyik 
stílust kedveled jobban:

a. Az első módban vegyél el egyet minden 
1-es szintű hőskártyából amivel 
rendelkezel, és válogasd szét azokat négy 
különböző halomba az osztályok 
kulcsszava szerint (pap (cleric), harcos 
(fighter), tolvaj (rogue), varázsló 
(wizard). Az egynél több osztályba 
tartozó hősök bármelyik megfelelő 
halomba bekerülhetnek. Keverd össze 
külön ezeket a halmokat, és rakd azokat 
képpel felfelé a céhnegyedbe, az azoknak 
megfelelő helyekre. Csak minden halom 
legfelső hősét lehet megvásárolni, vagy 
egy Kalandozóból [Adventurer] 
kifejleszteni. Mikor fejlesztened kell egy 
hőst a 2-es vagy 3-as verziójára,
használd a normál módszert, de az új 
hőst vedd a dobozból elő. A hősök 
használatának ezen verziója az Epikus 
Thunderstone klasszikus változata, ami 
lehetővé teszi, hogy az adott játékban a 
legtöbb hőssel játssz.

b.    A második mód a normál hősfelállítást
használja (lásd 4. oldal). A játékteszt 
során rájöttünk, hogy igazán élvezzük ezt 
a hibrid verziót és úgy gondoljuk, nektek 
is tetszeni fog, hiszen egy nagyon gyorsan 
változó piacteret tesz lehetővé, ami jóval 
nagyobb hozzáférést biztosít nektek a 
kártyák széles választékához, mint a 
hagyományos piactér. Azonban továbbra 
is lehetővé teszi, hogy a pakliépítést és 
stratégiát a paklid központjának (a hősök) 
mechanikái köré fókuszáld.

A kazamatafelállítás és játék innentől a normál 
szabályok szerint folyik (lásd 4. oldal).

EPIKUS 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet Richard Launiusnak és Tom 
Vaselnek az eredeti Epikus Thunderstone 
ötletért.
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KAMPÁNYMÓD
Amennyiben le szeretnétek játszani egy sor 
Thunderstone Quest játékot egymás után, ami 
egy történetet mesél el, megtehetitek, egy 
kampányt lejátszva. A kampányok több vagy 
kevesebb játékon keresztül is tarthatnak, ahogy a 
játékosok szeretnék. A kampánymódban a 
kezdőpaklik annál jobbak lesznek, minél több 
játékot játszotok le velük. A kampányotok 
előrehaladtával növelhetitek a nehézségi szintet, 
hogy ezt kompenzáljátok. Ennek két módja, 
hogy megnövelitek a megtalálandó Őrzőkulcsok 
[Guardian Key] számát, vagy megváltoztatjátok, 
hogy melyik szörnypaklikba kerüljenek ezek az 
Őrzőkulcsok.

CÉHELISMERÉS-FÁZIS
Minden kampányjáték befejezése után, és mielőtt 
a következőt elkezdenék, a játékosok elvégzik a 
céhelismerés-fázist. Ezen fázis alatt a 
játékosoknak meg lesz a lehetőségük arra, hogy a 
kezdőpaklijukat javítsák ennek a kampánynak az 
összes későbbi játékára.

1.    A győztes játékossal kezdve, és a végső
végső eredmény sorrendjét követve, 
minden játékos választhat 1 piactérkártyát 
a paklijába. Csak tárgyat, varázslatot vagy 
fegyvert választhatnak (hőst, kincset vagy 
legendás kártyát nem). Nem választhatják 
azt a kártyát, amit egy másik játékos már 
kiválasztott ebben a céhelismerés-fázisban. 
Ha már nem marad olyan kártya, ami 

 szabályosan kiválasztható lenne, a többiek 
elveszítik a céhelismerés-fázisbeli 
választásukat a kampány ezen játékában.

2. A játékosok hozzáadják a kiválasztott kártyá- 
ik 1-1 másolatát a kampány összes jövőbeli 
játékára a kezdőpaklijukhoz. Ez azt jelenti, 
hogy a játékosok a kampányuk második 
játékát a megszokott kezdőpaklijukkal +1 
további kártyával fogják elkezdeni. A 3. 
játékot +2 további kártyával fogják 
elkezdeni, a negyedik játékot pedig +3 
további kártyával, és így tovább.

Minden játék után jegyezzétek fel a játékosok 
eredményeit. A kampány végén az a játékos lesz a 
győztes, aki összesítve a legtöbb GYP-ot (VP) 
szerezte.

Mi a különbség?
Amennyiben már ismered a Thunderstone 
Advance játékot, itt egy lista, hogy mi 
változott meg és mik azok, amik egyedül csak 
a Thunderstone Questre jellemzők.
• Vásárolhatsz felszerelésjelzőket a faluban 

egyszeri hatásokért.
• Van egy bajnokod (egy figura) aki a kazamatán 

keresztülmozogva szörnyekkel harcol és 
különböző faluhelyszíneket látogat meg, amivel 
további képességekhez ad hozzáférést.

• A felkészülés képesség megszűnt, bár egy ehhez 
nagyon hasonló képesség elérhető a faluban.

• Ahelyett, hogy a paklidba kerülnének, a 
szörnyek harc közben megsebzik a játékosokat 
és jutalmazzák azokat a győzelmek után. A 
szörnyek elpusztulnak a vereségük után.

• A sebjelzők csökkentik az ÉP-od (HP), ami 
csökkenti a fordulókban húzható kártyák 
számát. Meggyógyíthatod a sebeket a faluban 
vagy különleges hatásokkal.

• A fény most a kazamataszobákban való 
mozgásnál használható. A játékosok már nem 
használhatják a fényt a támadásbüntetések 
elkerülésére.

• Minden kazamataszoba különálló, egyedi 
kihívásokat és előnyöket biztosító.

• Ha egy játékosnak nem sikerül legyőzni egy 
szörnyet, sem a játékos, sem a szörny nem 
hagyja el a kazamatát.

• Minden kazamataszint a megfelelő szintű 
szörnyekkel van benépesítve (például, az 1-es 
szintű szörnyek az 1-es szintű 
kazamataszobákba kerülnek).

• A hősök forgathatnak több fegyvert is, a 
jártasságuknak megfelelően. A Thunderstone 
előző verzióiban a jártasságot erőnek hívták.

• Csak 1 hőst fejleszthetsz fordulónként a 
faluban.

• A legtöbb falukártya GYP-okat (VP) biztosít.

• A mellékküldetések, legendás kártyák és a 
céhtámogatások mind új kártyatípusok.

• A játék végén a játékosok XP-i (TP) mind 1 
GYP-ot (VP) érnek.

• A játékosok többet már nem pihenhetnek 
(elpusztítva egy kártyát a paklijukból).

• A szörnyképességek már csak két kötelező 
időzítés-ablakban történnek meg - harc előtt 
(Before Battle) és harc után (After Battle). Ezek 
váltották fel a régebbi csata (Battle), utóhatás 
(Aftermath), globális (Global), trófea (Trophy), 
rajtaütés (Raid), követés (Stalk), megsértés 
(Breach) és reagálás (React) képességeket.

• A továbbiakban nincs korlátozás. Egy képesség 
akkor is használható egy másik kártya 
elpusztítására, ha annak a képességét már 
használták ebben a fordulóban. Most a 
kártyahatások addig tartanak, amíg előtted 
vannak. Abban a pillanatban, hogy kikerültek a 
játékból, a hatásuk azonnal megszűnik.
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Szótár
KÉPESSÉGEK (ABILITIES)
A képességek fordulónként egyszer használhatók. 
Öt képességtípus van: falu                       , a 
kazamata                        , a zsákmány                       , 
a harc előtti                                   és a harc 
utáni                                 . A falu, kazamata és 
zsákmány képességek választhatóak, a harc előtti 
és harc utáni képességek kötelezőek.

Időnként lehetőség van arra, hogy egy képességet 
több módon is felhasználhassunk, például a 
faluban vagy kazamatában                                  . 
A játékosok ezeket a képességeket bármelyik 
fázisban használhatják, de fordulónként ezeket is 
csak egyszer.

 

SZOMSZÉDOS (ADJACENT)
A szomszédos azt jelenti, merőlegesen 
szomszédos. Az átlós sosem szomszédos.

PÁNCÉL (ARMOR)
A páncél csökkenti a fizikai támadás mértékét a 
megadott összeggel. Ha egy játékosnak 7 fizikai 
támadása, a szörnynek pedig 3 páncélja van, a 
játékosnak 4 fizikai támadása marad meg.

NÖVELÉSEK (BOOSTS)
A növelések a hősök vagy szörnyek egy vagy 
több értékéhez adódó bónuszok. A növeléseket 
mindig + jel jelöli, és általában tárgyakon, 
fegyvereken és kazamataszobákon találhatóak. 
Ha nincsen hősöd, nem kapod meg a 
növelésekből származó előnyt.

TÖRLÉS (CANCEL)
A megszüntetett hatások nem történnek meg.

KÁRTYATÍPUS (CARD TYPE)
A kártyáknak öt típusa van: hős (Hero), tárgy 
(Item), varázslat, (Spell), fegyver (Weapon), 
szörny (Monster). Nem minden kártyának van 
típusa, például az Őrzőkulcsoknak [Guardian 
Key] és a Kincstáraknak [Treasure Cache].

OSZTÁLY (CLASS)
Minden hős egy vagy több osztályba tartozik. A 
négy osztály a pap (cleric), a harcos (fighter), a 
tolvaj (rogue) és a varázsló (wizard). 

ELPUSZTÍT (DESTROY)
Az elpusztított kártyák nem egy dobópakliba 
kerülnek, hanem kikerülnek a játékból. Mikor 
egy kártya elpusztult, tedd a dobozba. Ha az 

elpusztított kártya a faluban volt, azt ajánljuk, 
hogy tedd képpel lefelé fordítva a kártya többi, a 
faluban lévő másolata alá. Például, egy tolvaj 
[rogue] fejlesztése után, azt ajánljuk, hogy a régi, 
elpusztított verziót képpel lefelé rakd a 
tolvajhalom aljára. Ez segíti a végén az elpakolást.

Az elpusztított jelzők és Gennyedző seb 
[Festering Wound] kártyák visszakerülnek a saját 
helyükre, és később is használhatók lesznek.

ELDOBÁS (DISCARD)
Amikor valamilyen hatás miatt el kell dobnod egy 
kártyát, egy kezedben, vagy előtted lévő kártyát 
kell a dobópaklidba raknod. Ha egy hatás azt 
mondja, hogy dobj el kártyákat a paklidból, akkor 
azokat a pakli tetejéről kell eldobni.

DUPLA (DOUBLES)
Amikor kockadobás után ugyanaz az érték 
látható.

HÚZÁS (DRAW)
Bármikor húzol egy kártyát, a paklid felső 
kártyáját vedd a kezedbe. Ha ez a te fordulód, 
bármelyik felhúzott kártya azonnal eléd kerül le, a 
kezedben lévő többi kártyával együtt.
 Ha bármikor kéne egy kártya a paklidból bármi 
okból, de a paklid üres, először a dobópaklid 
összekeverésével készíts egy új paklit, majd 
folytasd. Ez a folyamat nem a pakli kiürülésekor 
történik meg, hanem amikor egy kártyára lenne 
szükség egy üres pakliból.

KAZAMATA (DUNGEON)
A kazamatát az összes kazamataszoba alkotja, a 
vadonnal [The Wilderness] együtt. A játékosok 
fényt használva mozognak keresztül a kazamatán 
és harcolnak a szörnyekkel. Néhány képesség 
csak a kazamatában használható.

GENNYEDZŐ SEB (FESTERING WOUND)
A Gennyedző sebek [Festering Wound] különle-
ges típusú sebkártyák, amik megszerzésükkor a 
dobópalkidba kerülnek. Nem az ÉP-at (HP) 
csökkentik, hanem felhúzáskor ártanak neked. 
Amikor meggyógyítasz egy sebet, akkor ahelyett 
egy előtted lévő Gennyedző seb kártyát is elpusz-
títhatsz. Rakd az elpusztított Gennyedző seb kár-
tyát vissza a Gennyedző seb halomba, ami hasz-
nos, ha mindenki által elérhető távolságban van. 
A Gennyedző sebeket nem minden játékban 
fogjátok használni.

MEGTALÁL  (FOUND)
Az Őrzőkulcs [Guardian Key] akkor lett megta-
lálva, amikor képpel felfelé fordítva egy kazamata-
szobába kerül.

FELSZERELÉSJELZŐK (GEAR TOKENS)
A felszerelésjelzők a faluban megvehető jelzők, 
amennyiben a bajnokod meglátogatja a bazárt 
(The Bazaar). Néhány szörny és kazamataszoba 
szintén felszerelésjelzőkkel jutalmazza a 
játékosokat. A felszerelésjelzőknek három típusa 
az élelmiszer, a lámpás és az ital.

ÓRIÁSPATKÁNY (GIANT RAT)
A vadonban lévő 0. szintű szörny. Az egész játék 
alatt itt található meg, amíg a negyedik 
Őrzőkulcsot [Guardian Key] meg nem találjátok, 
amikor is átfordul az őrzős oldalára.

ŐRZŐ (GUARDIAN)
Az őrző egy különleges, rémséges és hatalmas 
szörny, amivel csak a játék utolsó fordulójában 
lehet harcolni. Minden őrző után TP-ot (XP) 
kapsz, mikor legyőzöd a csatában, a támadás-
értéked felével egyenlőt (a páncél és mágia-
ellenállás levonása után), felfelé kerekítve. 
Például, ha a fizikai támadásod 18, amit 15-re 
csökkent le a veled harcban álló őrző páncélja, 
akkor 8 TP-ot fogsz kapni (18-3=15/2= 7.5, 
felfelé kerekítve 8). 

GYÓGYÍTÁS (HEAL)
Mikor egy seb begyógyult, pusztítsd el. Ha ez a 
játékostábládon lévő egyik sebjelző, akkor a 
leginkább jobbra lévő sebet távolítsd el és rakd 
vissza a vadonba (The Wilderness). Ha a seb egy 
‘seb’ kulcsszavú kártya (például, Gennyedző seb 
[Festering Wound]), rakd vissza abba a halomba, 
amiből származik.

LEGMAGASABB (VAGY 
LEGALACSONYABB) / [HIGHEST (OR 
LOWEST)]
Mikor egy hatás vagy képesség egy kártyakészlet 
“legmagasabbjára” vagy “legalacsonyabbjára” 
utal, és két vagy több kártya is megfelel ennek a 
kitételnek, a játékos dönti el, melyik kártyára vagy 
kártyákra lesz hatással.

ÉLETERŐPONTOK (ÉP) / [HIT POINTS 
(HP)]
Alapesetben minden játékosnak 6 ÉP-ja
(HP) van. Ahogy a játékosok harcba
szállnak a szörnyekkel és sebeket kapnak,
az ÉP-uk lecsökken, addig, míg meg 19



nem gyógyulnak. Néhány kártya ideiglenesen 
ÉP-ot biztosít a játékosoknak arra a fordulóra. A 
fordulód végén számold ki az aktuális ÉP-at, 
majd dobd el a forduló során nálad volt 
kártyáidat és húzz fel az aktuális ÉP-szintednek 
megfelelő számú kártyát a kezedbe.

IMMUNITÁS (IMMUNE)
Néhány szörny immúnis a fizikai és/vagy 
mágikus támadásra. Ezt az értéket figyelmen 
kívül kell hagyni és nem számít bele a szörny 
életerejével való összehasonlításba. Néha ez lehet 
egy különleges forrás iránti immunitás is (pél-
dául, immunitás az íjakkal szemben (Immune to 
Bows). Ha van egy 4-es támadású hősöd, aki egy 
3-as támadású íjat forgat, nem fogod legyőzni 
vele egy 6-os életerejű szörnyet, ha annak 
immunitása van az íjakkal szemben.

FEJLESZTÉS (LEVEL UP)
Néhány hatás lehetővé teszi a számodra, hogy 
“fejlessz” egy hőst. Egy hős fejlesztéséhez tedd a 
következőket:

1. Pusztíts el a hős jelenlegi szintjénél 2-vel 
több TP-ot (XP), majd a hőst is.

2. Keresd meg annak a hősnek a következő 
szintű verzióját a halmában és rakd a 
dobópaklidba. (0-ról 1-re, 1-ről 2-re és 2-ről 
3-ra). 

A Kalandozók [Adventurer] különleges 0. szintű 
hősök és fejlesztéssel bármelyik 1-es szintű hőssé 
fejlődhetnek.

Mivel a hős új verziója egyenesen a dobópaklid-
ba megy, ezért ebben a fordulóban nem lesz már 
elérhető. Ha nem maradt már több másolat a 
következő szintű verzióból, akkor azt a hőst nem 
lehet fejleszteni. (Például, ha van egy 1-es szintű 
hősöd, de már nem maradt több 2-es szintű 
verzió belőle.)

MÁGIAELLENÁLLÁS (MAGIC 
RESISTANCE)
A mágiaellenállás csökkenti a mágikus támadás 
mértékét a megadott összeggel. Ha egy 
játékosnak 4 mágikus támadása, a szörnynek 
pedig 2 mágiaellenállása van, a játékosnak 2 
mágikus támadása marad meg.

MAXIMUM, MINIMUM 
Mikor egy kártyának maximum vagy mi-
nimum értéke van, akkor az ezen a mini-
mum/maximum értékeken túlnyúló vál-

tozásokat figyelmen kívül kell hagyni.

MOZGÁS (MOVE)
A játékosok fényt használva mozgatják bajnokukat 
a kazamatában, hogy az szörnyekkel szálljon 
harcba. A kazamatából a faluba való mozgatás 
sosem számít mozgásnak. Néhány szörnyön és 
kazamataszobán van riadó! ikon (       ). Ezekre a 
szörnyekre és szobákra hatással van a játékos 
bajnokának mozgása, hiszen megbüntet a be-, ki- 
és a rajtuk átvezető mozgásért is.

• Egy szobába be - A hatás mindig aktiválódik, 
mikor egy bajnok bemozog a szobába egy 
másikból.

• Egy szobából ki - A hatás mindig aktiválódik, 
mikor egy bajnok kimozog egy szobából.

• Egy szobán át - A hatás mindig aktiválódik, 
mikor egy bajnok ugyanabban a fordulóban be- 
és kimozog a szobából.

ELTÁVOLÍTÁS (REMOVE)
Egy fegyver eltávolításra kerül egy hősről, ha a 
hősnek bármikor nem lenne elegendő jártassága a 
fegyver forgatásához. Az eltávolított fegyverek 
előtted maradnak, másik hősnek nem adhatók át.

MEGKÖVETELT (REQUIRED)
Amikor valamit megkövetel egy szörny, lennie 
kell 1 vagy több valamidnek, hogy képes legyél 
legyőzni azt a szörnyet. Ha nincs meg az a 
különleges valamid, nem győzheted le a szörnyet. 
Ha a fizikai támadásodat 0-ra csökkenti egy 
szörny páncélja, és a szörny fizikai támadást 
követel meg, akkor nem felelsz meg a 
követelménynek, mivel már nincsen fizikai 
támadásod. Ettől még választhatod azt, hogy 
harcolsz egy szörnnyel, ha nincs is a megkövetelt 
valamid meg, csak nem fogod legyőzni.

ZSÁKMÁNY (SPOILS)
A zsákmány képességek választható képességek, 
amiket akkor használhatsz, miután legyőzöl egy 
szörnyet.

JELZŐK (TOKENS)
Öt különféle jelző van. Felszerelésjelzők (élelmi-
szer, lámpás, ital), sebjelzők és Thunderstone 
(TP) jelzők.

ÖSSZES TÁMADÁSÉRTÉK (TOTAL 
ATTACK VALUE)
Támadásod összértékét a fizikai        és a mágikus 
(         támadásaidat összeadva kapod meg. Ha az 
összesített támadásértéked egyenlő vagy nagyobb 
egy veled harcoló szörny életerejénél, akkor 
legyőzöd azt.

FALU (VILLAGE)
A falu a falutáblán lévő összes elemből áll, kivéve 
a szörnypaklikat. Néhány képességet csak a 
faluban lehet használni.

FORGATÁS (WIELD)
Egy hős bármennyi fegyvert forgathat, de a hős 
jártasságának nagyobbnak kell lennie, mint az 
általa forgatott fegyverek összesített 
jártasságkövetelménye. Ha egy hősnek bármikor 
túl kevés lenne a jártassága, akkor el kell távolítani 
előle annyi fegyvert, hogy már ne legyen kevés a 
jártassága hozzájuk. A nem forgatott fegyverek 
eléd kerülnek, de csak az aranytermelés-értékük 
használható.

SEB (WOUND)
A sebeknek két formája van: sebjelzők (      ) és 
sebkártyák (például, Gennyedző sebek [Festering 
Wound] (      ). A leghétköznapibb forma, a seb-
jelzők, a játékostábládra kerülnek. Ezek az ÉP-id 
(HP) csökkentik, ami miatt csökken a fordulók 
során húzott kártyáid száma.

A seb kulcsszavas kártyák a dobópaklidba 
kerülnek, és a későbbi fordulókban a paklid 
minőségét rontják le.

KULCSSZAVAK
A kulcsszavak hasznos módjai annak, hogy a 
kártyák kölcsönhatásba lépjenek egymással. 
Azonban sok esetben nem feltétlenül tesznek 
semmit önmagukban. A következő listán szereplő 
kulcsszavakra nem vonatkoznak különleges 
szabályok, de sokszor fogod látni ezeket feltűnni a 
kártyákon:

HŐSÖK
Faj (például, ember [Human] vagy elf) és
osztály (pld: pap [Cleric] vagy harcos [Fighter]).

TÁRGYAK, VARÁZSLATOK, FEGYVEREK
Fegyvertípus (tompa [Blunt], íj [Bow], élezett 
[Edged]) és/vagy mágiatípus (ősi [Arcane], káosz 
[Chaos], isteni [Divine], elemi [Elemental]) és/
vagy egyéb kulcsszavak (például mágia [Magic], 
kezdő [Starter]).20



A felállítás során az Ogre* képessége 
megtörténik?

Nem, az Ogre képessége nem. Ugyanez 
vonatkozik más képességekre is, amelyek 
„felfedéskor” vagy a „kazamatába lépéskor” 
történnek meg.

A Villámkő-szilánkhoz [Thunderstone 
Shard] hasonló képességek ugyanabban a 
fordulóban használhatók a faluban és a 
kazamatában is?

Néhány képesség kijátszására többféle lehetőség is 
van, mint a (                                            ), de a 
képességeket csak egyszer lehet felhasználni 
fordulónként. Ha használtad a Villámkő-szilánkot 
a faluban, nem tudod már használni a 
kazamatában.

Fejlődhet egy fordulóban egy hős egy 
szintnél többet is?

Nem. A hős új verziója egyenesen a dobópakliba 
kerül, és már nem lesz elérhető újbóli fejlesztésre 
ugyanabban a fordulóban.

Hogyan működik Felin*?

Felin egy különleges pap-varázsló, aki különféle 
állatokká képes átalakulni. A fordulódban, 
kiválaszthatod a két forma közül az egyiket, bár 
mivel a képességek választhatók, ezért akár úgy is 
dönthetsz, hogy nem alakulsz át egyáltalán.

Lehetséges, hogy a hősök, mint 
Markennan** megkapják a jártasság 
növekedésüket még a fegyverforgatás előtt?

Igen. Így Markennan forgathat egy 8 
jártasságszükségletű tompa (blunt) fegyvert.

Maul

–2  for dWarves.

BLUNT • WEAPON

+4
8

1

8

Village Cards.indd   161 6/23/17   4:14 AM

Markennan
HUMAN • FIGHTER • HERO

+2  and +2  with a Blunt Weapon.

2
6

102

Village Cards.indd   29 6/23/17   4:11 AM

Hogyan harcoljak egy képpel lefelé lévő 
szörnnyel? Mi van, ha a képpel lefelé lévő 
kártya egy Őrzőkulcs [Guardian Key]?

Ha egy játékos egy képpel lefelé fordított 
szörnnyel harcol, a harc előtt felfordítja képpel 
felfelé, alkalmazza a szörnyön lévő összes 
szöveget, majd a normál szabályok szerint 
folytatja a harcot. Ha a játékos egy Őrzőkulcsot 
talál, tegye félre a kulcsot, a helyére rakjon egy 
szörnyet a megfelelő pakliból, és azzal harcoljon. 
A megtalált kulcs miatt ennek a fordulónak a 
végén megjelenhet az őrző is.

Ha van egy kártyám, amit nem lehet 
elpusztítani (vagy eldobatni), és egy szörny 
képessége elpusztít vagy eldobat egy kártyát, 
kiválaszthatom a „védett” kártyát?

Igen, a szörny képességének egyszerűen nem lesz 
hatása.

Ha van egy hősöm, amit nem lehet 
elpusztítani kártyahatásokkal, mi történik, 
ha fejlesztem?

Egy hős fejlesztésének képessége a 
szabálykönyvből származik, nem a kártyából, így 
ezt a hőst a normál módon fejlesztheted (és el kell 
pusztítanod a folyamat során).

Érték nélküli kártya (mint a Páncél 
[Armor] vagy a Fény [Light]) kaphat 
+X értéket?

Igen, az értéke most X lesz.

Mennyi TP-t kapok egy csata után, ha 
Csatabárddal [Battle Axe]*** győzök le 
egy Démonpókot [Demon Spider]?

Battle Axe

Each time you gain 1 or more Wounds 
from a Monster, gain 1 .

EDGED • WEAPON

+2
6

1

4

Village Cards.indd   146 6/23/17   4:14 AM

Demon Spider

Gain 1  for each of  your  cards.

GIANT • DEMON • VERMIN • SPIDER TERROR

8

1 3

Monster Cards.indd   66 7/4/17   1:33 AM
Feltételezve, hogy van egy kincskártyád, ami 
aktiválja a Démonpók harc utáni képességét, 2 
TP-ot kapnál. A Csatabárd akkor aktiválódik, 
amikor egy vagy több sebet szerzel. Megkapod a 
sebeket a pók harc utáni képességéből és egy 
másikat a szörny sebzéséből is.

Elpusztíthatok egynél több Tőrt 
[Dagger] is, mikor kártyát vásárolok?

Nem, a Tőr jellemzője kifejezetten csak egy 
elpusztítását teszi lehetővé.
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SZÖRNY
Lénytípus (például, élőhalott vagy óriás) és a 
szörnycsoport neve (például, Goblin 
gyalogosok [Goblin Grunts]).

FAQ
Ki nyeri a harcban a döntetleneket?

A játékos. Ha a játékos összesített támadásértéke 
(       + ) nagyobb vagy egyenlő mint a szörny 
életereje, a szörnyet legyőzi.



Azon kártyák hatásai, amelyek átmenetileg 
megváltoztatják a fordulóban az ÉP-im (HP) 
számát, véget érnek, mielőtt felhúznám az új 
kártyáimat?

Nem, az aktuális ÉP-id számát kiszámítod, 
mielőtt eldobnád a kártyáidat ebben a 
fordulóban.

A vadon lapka egy kazamataszoba, ami a 
kazamatában van?

Mindkettőre igen a válasz, és mindkét 1-es 
szintű kazamataszobával szomszédos.

Ha az összes fényem csökkent, miután 
elkezdtem a mozgásom keresztül a 
kazamatában, például egy szörny miatt, aki 
eldobatja egy tárgyamat, az csökkenti azt is, 
ahová mozoghatok a kazamatában? 
Csökkenti a zsákmányhatások (spoils) 
fénymennyiségét is?

R
efill this room

 face dow
n. T

urn this room
’s 

M
onster face up before a battle here; if it is  

not defeated put it at the bottom
 of its deck.

Abyssal Temple

+*
G

ain 
 equal to your total 

. A
t the end of 

the turn, place your C
ham

pion in the 
 room

.

+1

2
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Miután az összes fényed előállítottad és elkezdesz 
mozogni, a fényed csökkenése már nem fog hatni 
arra a mozgásra.

Például, ha előállítod a 4 fényt, amire szükséged 
van arra, hogy eljuss a Pokoli templomba*** 
(Abyssal Temple), és a Pokoli templomba vezető 

miután legyőzted a szörnyet, a Pokoli 
templomban csak 3 TP-ot szerzel, nem 4 TP-ot.

Ha van egy 2 fizikai támadással rendelkező 
hősöm, aki egy +3-as mágikus támadással 
rendelkező fegyvert forgat, akkor a hős 
mágikus támadásúnak tekinthető?

Igen. A növelések (bármi egy ’+’ jellel) egyenesen 
a hős (vagy szörny) értékéhez adódnak hozzá. 
Tehát a hősnek 2 fizikai és 3 mágikus támadása 
van.

Mi történik, ha egy kártya egy másik kártya 
értékére hivatkozik, de annak nincs, vagy * 
az értéke?

Alapértelmezés szerint 0 az értéke.

Ha veszek egy italjelzőt a bazárban, azonnal 
megihatom? Bármikor használhatom az 
italjelzőket, amikor csak akarom?

Az italjelzők felhasználhatók falu vagy 
kazamataképességként is, vagy a bazárbéli 
megvásárlásuk után azonnal. Semmikor máskor 
nem használhatod fel az italjelzőket (például a 
szörny jutalmának megkapásakor vagy egy 
zsákmány képességként).

A céhnegyedben (The Guilds’ Quarter) kell 
lennem ahhoz, hogy egy hőst fejlesszek vagy 
vásároljak?

Nem, általában fordulónként 1 hőst vásárolhatsz 
és/vagy fejleszthetsz, akkor is, ha a bajnokod 
nincs a céhnegyedben. A céhnegyed egyszerűen 
lehetővé teszi számodra, hogy 1 másik hőst is 
fejlessz.

A templomban (The Temple) kell lennem a 
gyógyításhoz?

Nem, mindig gyógyíthatsz 1 sebet normális 
esetben, akkor is, ha a bajnokod nincs a 
templomban. A templom egyszerűen lehetővé 
teszi számodra, hogy még 1 sebet meggyógyíts.

A piactéren (The Marketplace) kell lennem, 
hogy vegyek egy kártyát onnan?

Nem, a piactér nem egy faluhelyszín, ahová a 
hősödet helyezed (hacsak nem az epikus 
változattal játszol, lásd: 17. oldal). Ez 
egyszerűen annak a területnek a neve, ahová a 
különféle kártyacsoportok (tárgyak, varázslatok 
és fegyverek) kerülnek. Mindig vásárolhatsz 1 
kártyát, függetlenül a bajnokod aktuális 
faluhelyszínétől.

Ha van egy Lyukasztó tőröm [Punching 
Dagger] és egy kezdő Tőröm [Dagger] egy 
2 támadással rendelkező hősön, akkor 
mennyi támadásom van?

Összesen 6 támadásod lesz. 2 a hős miatt, +1 a 
kezdő Tőr és +3 a Lyukasztó tőr miatt.

Mi történik, ha egy fordulón belül két 
Őrzőkulcsot [Guardian Key] találok meg? 
Mi történik, ha a szörnypakli utolsó két 
lapja Őrzőkulcs?

Rakd félre a felfedett Őrzőkulcsokat és töltsd fel 
a kazamataszobát a megfelelő szörnypakli 
következő kártyájával. Amennyiben a megfelelő 
szörnypakli üres, töltsd fel a szobát a 
következő, magasabb szintű szörnypakliból. 
Amikor minden szobába került szörny, keverd 
vissza a másodszorra (és még később) megtalált 
Őrzőkulcsokat abba a szörnypakli(k)ba, 
ahonnan jött(ek). Lehetséges, hogy egy 
szörnypakliban a visszakevert Őrzőkulcs lesz az 
egyetlen kártya.

*      A KS exkluzív küldetés, a 
Teljes napfogyatkozás kártyája.

** A mocsárból feltámadva küldetés kártyája.
***  A világ alapjainál küldetés kazamatalapkája.
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utad során egy szörny eldobatja a 

Lámpásod (Lantern) (lecsökkentve a 
fényed 3-ra), ez nem szakítja meg a 
jelenlegi mozgásodat. Még mindig 

eljutsz a Pokoli templomba. Azonban



Kampánynapló
Kövesd nyomon az idők során lejátszott kampányaidat, rögzítve, hány játékból állt a kampány, a végső pontszámot és a legfontosabbat, a győztes nevét.
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FIZIKAI  TÁMADÁS ARANYTERMELÉS GENNYEDZŐ 
SEB

ARANYKÖLTSÉG KINCSKÁRTYA

SZINT ÉLELMISZER  
FELSZERELÉSJELZŐ

SZÖRNY 
ÉLETEREJE

LÁMPÁS  
FELSZERELÉSJELZŐ

SZÖRNY ITAL 
FELSZERELÉSJELZŐ

RIADÓ! IKON 
(VESZÉLYNÉL 
ELOLVASANDÓ)

LEGENDÁS KÁRTYAALJ

TELJES 
NAPFOGYATKOZÁS 
(TOTAL ECLIPSE OF 
THE SUN) KÜLDETÉS

MÁGIKUS TÁMADÁS

A HŐS JÁRTASSÁGA 
(FEGYVER-
FORGATÁSHOZ)

A FEGYVER JÁRTASSÁG-
KÖVETELMÉNYE

JÁRTASSÁGNÖVELÉS
(HŐS JÁRTASSÁGÁNAK 
NÖVELÉSÉHEZ)

FÉNY  ÉS
FÉNYKÖVETELMÉNY

GYP ÉS TP

PROMÓKÁRTYÁK

A MOCSÁRBÓL 
FELTÁMADVA (RISEN 
FROM THE MIRE) 
KÜLDETÉS

PÁNCÉLJA

SZÖRNY   
MÁGIAELLENÁLLÁSA

SEBJELZŐ

TÜKÖR A SÖTÉTBEN (A 
MIRROR IN THE DARK) 
KÜLDETÉS

A VILÁG ALAPJAINÁL
(AT  THE  FOUNDATIONS 
OF  THE  WORLD) 
KÜLDETÉS

FODROK AZ IDŐBEN 
(RIPPLES IN TIME) 
KÜLDETÉS

Ikonográfia - Útmutató
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