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EGYSZER volt, hol nem volt, volt egyszer  
egy gyönyörű és csodálatos királyság, ahol 
a nép békében és boldogságban élt. A 
Király szeliden és bölcsen kormányzott, 
szolgálatába állítva az egész vidéket tarkító 
varázsfor-rások mélyéről előtörő energiát. 
Ez a varázslatos energia termékennyé és 
gazdaggá tette a vidéket. Még ellenség 
közeledtekor is használhatta a varázslatot, 
hogy birodalma szigeteit elmozdítva meg-
előzze a Királyi kastély megtámadását. 

HAT befolyásos ház és bárói éltek a biroda-
lomban, mindegyikük a saját régiójában, a 
király támogatását élvezve. A király, hogy 
az alattvalói iránti szeretetét kimutassa, 
hatalmas mennyiségű varázslatos energiát 
zárt hat varázsgömbbe, melyeket szétosztott 
a bárók között. A bőségben és könnyed jó-
létben élő bárók kapzsivá váltak, és féltéke-
nyen sóvárogtak a trónra. Csakhogy a bá-
rók nem tudták, hogy a varázsgömbök ha-
talma nem vethető be maga a Király ellen. 

EGY nap a legerősebb báró elhatározta, hogy a 
varázsgömb segítségével megbuktatja a Ki-
rályt. Abban a pillanatban, ahogy a Kastély-
szigetre lépett, a kezében lévő gömb porrá 
omlott, és szülőföldjén a rombolás hulláma 
söpört végig. A hullám mindent hamuvá 
égetett, rommá döntötte az épületeket, és a 
teljes lakosságot élőhalottá változtatta,  hogy 
elátkozva egy örökkévalóságig kóboroljanak
a sivatagban. 

A MEGMARADT bárók elbizonytalanodtak a 
hatalomnak eme megnyilvánulásán, és pár 
generáción keresztül béke honolt. De ha-
marosan másik két báró gondolta úgy, 
hogy egyesített erővel megfoszthatja a Ki-
rályt trónjától. A Király, igen bölcsen, meg 
akarta előzni, hogy a varázsgömb elpusztítsa 
a régióikat, mint az korábban megtörtént, 
ezért elmondott egy varázsigét, hogy a bű-
nös bárók gömbjeiből lecsapolja az energi-
át. Ami ezután történt, arra senki sem 
számított... 

A GÖMBÖK a lecsapolástól megsérültek, és 
most már negatív, gonosz energiát sugá-
roztak. Az elszabadult mágikus erőt a há-
rom gömb elnyelte, csakhogy olyan rop-
pant mennyiségű energia jutott át, hogy a 
földjeiken vad növekedésű, bizarr új élet 
alakult ki. 

AZ EGYIK régió dús, burjánzó mocsár-
világgá alakult; a másik sötét gombaerdő-
vé, a harmadik régió erdői pedig a szivár-
vány minden színében pompáztak. A meg-
sérült gömbök vidéke felperzselt homoksi-
vataggá és fagyott jégmezővé változott.

A KIRÁLY birodalma soha nem tudta vissza-
szerezni egykori dicsőségét. A nagy bárók 
megerősítették kastélyaikat, és baljóslatú 
falakkal vették körül régióikat, hogy 
egymástól elkülönüljenek. Teltek az évek, 
és a régiók lakosai átalakultak, alkalmaz-
kodtak új környezetükhöz. A szörnyek ma 
is szabadon bolyonganak a birodalomban.

A KIRÁLY, alattvalói árulása ellenére még 
ma is uralkodik, de nem sikerült a biroda-
lomban a békét és az egyensúlyt helyreállíta-
nia. Alattvalói egy része hűséges, de vannak 
köztük bosszút forraló renegátok és lázadók 
is. A Király erősen tart egy harmadik fel-
keléstől, mivel a három varázsgömb együt-
tes hatalma még az ő erejét is meghaladja.
Ezért a Király összehívja minden bátor 
alattvalóját, akik szívükön viselték a ki-
rályság sorsát. Királyi hírnököket küldött 
birodalom szerte. Vajon te leszel az a hős, 
aki újra egyesíti a Csodák Birodalmát? 

4

Unofficial - nem hivatalos fordítás



Nyerd meg a játékot a Király 
küldetésének teljesítésével. Nyerhetsz 
három legyőzött szörny vagy három 

varázsgömb a Király kastélyába 
szállításával is, ahol „A Birodalom 

Királyának” nyilvánítod magad. 

Minden játékpartinál találomra 
húzzatok egy királyi küldetést a 

következő öt lehetőségből:

“A Király őfelsége ezennel összehívja a ki-

rályság legbátrabbjait, hogy megvédjék szere-

tett országunkat az alantas támadók 

ellen. Induljatok meghódítani a lehető 

legtöbb varázsforrást, és használjátok 

Őfelsége megvédésére.”

A küldetés célja, hogy erőd épüljön a va-
rázsforrásokra. Amint a játékos megépítette 
az előírt számú erődöt, kap egy győzelmi 
korongot. A győzelmi korongot a Király 
kastélyába kell szállítania, hogy megnyerje a 
játékot. A játékos háza erődnek számít. 

A Királyi
küldetések

2 játékos — 7 erőd építése varázsforrásokon
3 játékos — 6 erőd építése varázsforrásokon
4 játékos — 5 erőd építése varázsforrásokon
5 játékos — 4 erőd építése varázsforrásokon
6 játékos — 3 erőd építése varázsforrásokon

1. küldetés
ERŐDÍTMÉNY

1
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“Éveken át lapok tünedeztek el a Kirá-

lyi Könyvtárban lévő Királyi Varázs-

könyvből, és szétszóródtak az ország-

ban. Őfelsége a Király, óriási jutalmat 

ígér a hiányzó oldalakat megtaláló 

és a kötetet helyreállító hősnek, mivel 

így a Király ezen erős varázsigék segít-

ségével megvédheti a birodalmat.”

A küldetés célja a játéktáblán lévő torony-
lapkák gyűjtése. Egy toronylapka egyenlő 
egy Királyi Varázskönyv egy lapjával. A játék 
megnyeréséhez össze kell gyűjteni az elő-
írt számú toronylapkát, és le kell szállítani 
a győzelmi korongot a Király kastélyába. 
Gyűjtsétek a szokásos módon a felhasz-
nált toronylapkákat a karakterkártyátok 
mellett, és a nem használt toronylapkákat 
a karakterkártyátokon. A felhasznált és a 
fel nem használt toronylapkák is bele-
számítanak a teljes összegbe.

“Őfelsége a Király felhívja a legbát-

rabb vitézeket, hogy hogy tegyék félre 

egyéb teendőiket és gyűjtsenek mágikus 

energiát. Aki elég varázserőt gyűjt össze, 

az egyből szemtanúja lesz annak annak, 

hogy a varázserő megtestesül a Hatalom 

Ékkövében. Az első hős, aki ezt a ritka Ha-

talom ékkövet elhozza a Királynak, bősé-

ges jutalomban részesül.”

A küldetés célja varázspontkorongok gyűj-
tése. Amint a játékosnak megvan az előírt 
számú varázspontja, azok automatikusan 
átalakulnak egy Hatalom Ékkövévé (győzelmi 
korong). Az átalakulás során a játékos az 
összegyűjtött mágikus pontokat elveszti. 
Szállítsd le a győzelmi korongot a Király 
kastélyába, hogy megnyerd a játékot.

2

2. küldetés 
A HIÁNYZÓ OLDALAK

3. küldetés
A HATALOM ÉKKÖVE
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2 játékos — 9 toronylapka
3 játékos — 8 toronylapka
4 játékos — 7 toronylapka
5 játékos — 6 toronylapka
6 játékos — 5 toronylapka

2 játékos — 45 varázspont 
3 játékos — 40 varázspont 
4 játékos — 35 varázspont
5 játékos — 30 varázspont
6 játékos — 25 varázspont
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“Őfelsége új hadvezért keres. Ez az embert 

próbáló tisztség okos és hősies harcost kí-

ván, aki feltétel nélkül hű a Királyhoz. 

Bizonyítsd be: elég bátor vagy vagy-e ah-

hoz, hogy a hadvezére lehess, és vezesd a 

királyi hadsereget az idegen támadók 

ellen. Győztes csatákkal igazold bátorsá-

godat, és a Királyi Sereg hadvezérévé ne-

veznek ki.”

A küldetés célja, hogy a játékos győzelmet 
arasson bizonyos számú csatában. Győ-
zelmi korongot kapsz, amit szállíts a Király 
kastélyába, hogy megnyerd a játékot.
1. Amikor egy játékos meghódítja egy má-

sik játékos erődjét, győzelmi bizonyíté-
kul megtarthat egyet a másik játékos 
erődkorongjaiból. 

2. Amikor egy játékos csatában legyőz egy 
másik játékost, győzelmi bizonyítékul 
szintén megtarthat egyet a másik játékos 
erődkorongjaiból. Minden játékos ellen 
csak egy győzelem kerül számításba.

3. A játékos birtokában lévő összes szörny-
lapka egy győzelmi bizonyíték.

“Idegen kémek kóborolnak akadálytalanul 

az egész birodalomban. Szeretett Kirá-

lyunk felszólítja minden hűséges alattva-

lóját, hogy segítsenek megtalálni ezeket 

a veszélyes kémeket, hogy helyreálljon a 

becsületbe és a biztonságba vetett hit, 

amit csak a Király nyújthat. Küldjetek 

megbízható csapatokat az ország min-

den szegletébe, hogy gyűjtsenek híreket 

és adatokat, mellyel szembeszállhatunk 

az ellenséges hatalmak támadásaival.”

A küldetés célja erődkorongok építése a já-
téktábla különböző régióiban lévő varázs-
forrásokra. Miután a játékosnak az előírt 
számú régióban áll erődje, kap egy győzelmi 
korongot. Szállítsd a győzelmi korongot a 
Király kastélyába, hogy megnyerd a já-
tékot. A játékos háza erődnek számít. 

4. küldetés 
AZ ÚJ HADVEZÉR

5. küldetés 
A SZÖVETSÉGESEK

4 5

2-3 játékos — 3 győztes csata bizonyítéka
4-6 játékos — 4 győztes csata bizonyítéka

2-4 játékos — egy időben négy kü-
lönböző régióban 
erődkorong 

5-6 játékos — egy időben három 
különböző régióban 
erődkorong
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