
ARCADIA QUEST 
avagy az Árkádia küldetés 

 
E szabálykönyv nem is igazán szabálykönyv, csupán Csibu rövidített, egyszerűsített, lényegre törő „szabályfordítása”. 

Szóval, ahogyan mondani szokták: e mellett az eredeti, angol szabálykönyv használata erősen javallott! 
 

Történet: Kezdetben minden szép és jó volt, de aztán elromlott. Csimm-pumm, zipp-zupp, Dávid király helyreállította a 
világot, ahol így ideiglenesen nem zargatták egymást az elfek meg az orkok. Egyre több céh jött létre: tudás, találmányok, 
politika, de bármiről is szólt épp a verseny, az tisztességes volt, Árkádia pedig virágzott. De aztán jött a vámpírbulijairól 
híres Fang úr és káoszt teremtett. A céhek pedig összeszedték a legbátrabb hősöket, hogy visszaállítsák Árkádia jó világát. 
 
Tartozékok: Kampányfüzet és szabályfüzet. Kampány-logbook. 12 hőskártya és figura. 4 céhtábla. 21 küldetéskártya. 24 
átokkártya. 161 fejlesztéskártya. 42 szörnykártya. 25 szörnyfigura. 22 ajtó. 9 térképlapka. 5 megjelenés jelölő. 1 R.I.P. 
tábla. 18 felfedezés jelölő. 100 céh jelölő.  70 pénz-, 24 halál-, 60 sérülés-, 8 teleport jelölő. 15 talp és 14 kocka. 
 
Áttekintés: A játék 2-4 fő,s mindenki egy 3-3 hőssel küzdő céhet irányít. A játékosok célja, hogy a 6 pályás kampány végére 
legyőzzék Fang urat, de közben küldetéseket teljesítsenek és egymást is hátráltassák. Minden pályán egyedi küldetéseket 
kell megoldani, majd a játékosok és az ellenfelek is fejlődni fognak, ami kihat a következő pályákra. 
 
A játék fázisai: 1) Pálya meghatározása. 2) Céhek és a pálya előkészítése. 3) Kezdőjátékos meghatározása. 4) Körök 
folyamatos végrehajtása (pihenés vagy hős aktiválás). 5) 3 (két játékosnál 2) küldetés teljesítésével azonnal pálya vége. 6) 
Fejlesztés (átok- és fejlesztéskártyák). 
 
Céhelőkészület: Céhválasztás, a színnek megfelelő céh jelölők és céhtábla elvétele. 3 hős kiválasztása és saját talppal 
megjelölése (haladó játékosoknak javasolt a 7 Csodából is ismert draftrendszer, azaz a 12 hőskártyát egyenlő arányban 
szétosztjuk, mindenki választ egy hőst és a maradék kártyákat továbbadja, amíg nem lesz mindenkinek 3-3). Az első pálya 
előtt minden céh kap 5 kezdő kártyát (Rusty Blade, Parrying Blade, Slingshot, Life Drain, Nova Bolt). A céhtáblán a hősök 
elhelyezése és a kártyák játékos által történő szétosztása ekkor történik meg. 
 
Hősök: 4 fontos jellemzőjük van. Védekezési érték (ennyi kockával dob védekezésnél), Életerő, Név, Képesség.  
 
Kampány: Árkádia területén három helyszíntípus van: külső (6 pálya), belső (3 pálya) és végső (1 pálya). Egy kampány 
során a játékosok által kiválasztott 3 külső, 2 belső és 1 végső pályát kell végigjátszani. Befelé haladva egyre inkább válik 
nehézzé a játék, de addigra a játékosok céhei is egyre erősebbek lesznek. A kampány első pályáját közösen válasszátok ki, 
a többi pályát pedig mindig a kampány előző pályájának győztese határozza meg. 
 
Pályaelőkészület: Olvasd el mit ír a kampányfüzet az adott pályáról. Helyezd az asztalra a térképlapkákat, amiben segít a 
szám-betű jelölésük (1A-9B között). A térképre helyezd el a nyitott és zárt ajtók jelölőit (a kis és nagy ajtók között csak 
kinézetbeli különbség van). Tedd fel a jelölt helyekre a teleportokat, küldetés jelölőket, majd keverd össze képpel lefele a 
14 felfedezés és az 5 megjelenés jelölőt. Helyezz fel közülük annyit, amennyit a kampány mutat, a felfedezés jelölőket 
képpel lefelé hagyva (kivéve a 4 küldetés jelölőt), a megjelenés jelölőket pedig felfordítva. Tedd a térképre a szörnyeket 
és keresd ki a hozzájuk tartozó szörnykártyákat, amit tegyetek a pálya mellé. A szörnykártya szintje (Level 1-6) mindig 
egyezzen meg az aktuális pályátok sorszámával (tehát a 4. pályán a Level 4-5-ös szörnypaklit használjátok). Tegyétek a 
pálya mellé a küldetéskártyákat is: egyrészt azokat, amelyek az adott pályához közvetlenül kapcsolódnak (PvE), másrészt 
a játékosok egymás elleni küldetéseit (minden céhhez egy tartozik) (PvP). A térkép mellé tegyétek le a R.I.P. táblát, a 
kockákat, a szív-, halál- és pénz jelölőket.  Sorsoljátok ki, melyik játékos melyik kezdőterületet kapja meg (3 fős játéknál a 
4.; 2 fős játéknál a 3. és a 4. kezdőterület nem használható), majd a játékosok helyezzék fel a kezdőterületre hőseiket, 
betartva a mezőkorlátozást (azaz 1 mezőre maximum 2 figura kerülhet). 
 
Játéktábla: Árkádia minden térképlapkája egy-egy 3x3-as négyzet, azaz összesen 9 mezőt tartalmaz, melyek Árkádia 
utcáit, helyszíneit jelképezik. Minden mezőn egyszerre maximum két figura lehet. A mezők között szürke sávú falak 
húzódhatnak, illetve ajtók lehetnek (nyitottak vagy csukottak), valamint szabad mozgású, nyitott tereket is találhatunk. 
 
Néhány megjegyzés: A játék „Character” megnevezése egyszerre jelent egy szörnyet vagy egy hőst, azaz karakter=figura. 
Az „Ally” társat jelez; ugyanahhoz a céhhez tartozó minden hős társnak számít, illetve minden szörny is egymás társának 
számít. „Enemy”: mindenki, aki nem a társunk, azaz más céhhez tartozó hős, vagy szörny, a szörnynek pedig minden hős. 



A Close megértése lényeges: minden olyan mező close-nak, azaz közelinek számít, ami szomszédos (azaz a mező oldalával 
találkozó, tehát a diagonálisan elhelyezkedő mezők kiestek) az aktuális helyünkkel, illetve nem fallal vagy csukott ajtóval 
elszeparált az aktuális helyünktől, illetve ahol jelenleg állunk (így mindig 1-5 közötti „close” mezeje lehet egy figurának).  
 
Játékos köre: A játékosok óra járása szerint váltogatják majd egymást, amíg valamelyik játékos nem teljesít 3 küldetést 
(vagy 2 játékos esetén kettőt), melyek közül legalább az egyik az aktuális pályához tartozik (PvE). Az első pályán 
véletlenszerű, ki kezd, a második pályától viszont mindig az előző pálya nyertesének bal oldali szomszédja a kezdőjátékos. 
Amikor egy játékos következik, két nagyobb dolog közül kell, hogy egyet válasszon: Aktivál 1 hőst vagy Pihen. 
 AKTIVÁL 1 HŐST: A játékos kiválasztja egyik hősét, majd egyszer mozoghat vele (maximum 3 mezőt), egyszer pedig 
támadhat, tetszőleges sorrendben, majd befejezi a körét. Mozgás: minden hősnek 3 mozgáspontja van, ennyit használhat 
fel aktivációnként. 1 mozgáspont felhasználható arra, hogy 1 szomszédos mezőre lépjen (a diagonális nem szomszédos!), 
1 ajtót kinyisson szomszédos területen vagy becsukjon (a térképre tett jelölőt csak meg kell fordítani), 1 teleportba 
belépjen saját mezőjéről (így egyből a teleport színével megegyező másik mezőre kerüljön). Nem kötelező minden pontot 
elkölteni, de a megmaradt pontok elvesznek. (Nem lehetséges a mozgás-támadás-mozgás sorozat egy körön belül). 
Támadás: A hősével kiválaszt egy ellenfelet, egy fegyvert, majd támad. Egy támadás pontos menete: a) Támadó kártya 
kiválasztása b) Célpont kiválasztása c) Támadó kártya kimerítése d) Támadás dobása e) Védekezés dobása. 

a) Csak olyan kártya választható, mely nincs kimerülve. 
b) Csak olyan célpont választható, mely a támadókártya típusának megfelelő távolságra található. Közelharci 

(Melee) esetén az ellenféllel egy mezőn, vagy azzal szomszédosan (diagonális nem számít szomszédosnak!) 
kell állni [azaz a close szabályainak kell megfelelni]. Távolsági (Ranged) esetén bármilyen távolságra lehet 
lenni az ellenféltől. Utóbbi esetében azonban rálátás kell a célra: ha az ellenfél és a saját figura mezejének 
közepén lévő pontot egyenes vonallal összekötve nem ütközünk blokkolt (blocked)* mezőbe, falba vagy 
zárt ajtóba, akkor a támadás végrehajtható (sarkon lévő grafikán áthaladhat a lövés).  

c) Ha a támadás végrehajtható, a kiválasztott támadókártyára egy saját céhjelzőt kell tenni, jelezve, hogy 
kimerült (máskülönben a játékos visszatérhet az a) ponthoz). 

d) A támadókártya és minden egyéb módosító hatást figyelembe véve a hős dob a támadókockákkal (fekete) 
és megszámolja, hány találatot ért el.  

e) Amennyiben az ellenfélnek van védekező értéke, ő is dob (fehér kockák), megszámolja hány kivédést ért 
el, és a különbözet értékével megegyező sérülést szenved el (ezt a szív jelölőkkel jelöljük). 

 PIHEN: Egyik hőst sem választja ekkor a játékos, helyette minden hőse frissül. Azaz minden kártya a céhtábláján 
kimerült állapotból frissé változik (vegyük le róla a céh jelölőket); a meghalt hősei visszakerülnek a kezdőhelyekre, vagy 
egy olyan saját hős mellé, mely a pihenés előtt is a táblán volt; a céhtáblán lévő tárgyakat, kártyákat, felfedezés jelölőket 
átcsoportosíthatjuk, szabadon átpakolhatjuk. Ha mindezzel készen van a játékos, a köre befejeződött.  
 
Kockák: Fekete. A kard ikon közelharci (melee) támadásnál 1 találatnak számít. Az íj ikon távolsági (ranged) támadásnál 1 
találatnak számít. A „csillag” ikon 1-1 találatnak számít közelharci és távolsági támadásnál is, ráadásul 1 újabb kockadobást 
tesz lehetővé (és ha az is csillag ikont eredményez, ismét dobhatunk újabb kockával). Fehér. A pajzs ikon 1 találat 
kivédésének számít (függetlenül a támadás típusától). A „csillag” ikon 1 találat kivédésének számít, ráadásul 1 újabb 
kockadobást tesz lehetővé (és ha az is csillag ikont eredményez, ismét dobhatunk újabb kockával). Az üres eredmény 
sikertelen kivédést jelent. Csillag ikon. Egyes esetekben a csillag további képességeket is bekapcsol, melyeket azonnal 
végre kell hajtani. Két egyszerre történő eseménynél az aktuális játékos dönt a sorrendről. Minden támadásnál egyetlen 
d) pontot hajtunk végre (így pl. a Nova Boltnál a különleges képesség hatására mindkét ellenség ugyanannyi sebzést kap).  
 
Ölések és jutalom: Ha egy figura eléri sebzésben életerejét, meghal (a célszámnál több sebzést is kaphat, de a halált 
követően ez a túlsebzés elvész). Ha a megölt figura egy hős volt, az visszakerül a céhtáblájára, a nála lévő felfedezés 
jelölőket halála helyén hagyja a táblán, illetve kap egy halál jelölőt (koponya). Pihenésnél majd visszakerülhet a játékba, a 
pálya végén pedig a halál jelölőinek függvényében kap átok kártyákat (melyekből minden esetben csak egyet kell majd 
megtartania). Ha egy másik hős ölte meg, akkor az a játékos teljesített egy PvP (játékos elleni) küldetést és azonnal kap 1 
pénzt, valamint megkapja a megölt hős egyik felfedezés jelölőjét (ha volt neki) és is. Ha egy szörny vagy egyéb játékhatás 
(pl. csapda) ölte meg, akkor minden más játékos kap 1-1 pénzt. Ha a megölt figura egy szörny volt, az rákerül a R.I.P. tábla 
következő üres helyére, az azt megölő játékos pedig begyűjti a szörny kártyáján látható pénzt.  
 
*Néhány megjegyzés: A mezők a figurák elhelyezkedésétől függően lehetnek full (tele) vagy blocked (blokkolt) állapotban. 
Mindkét esetben van a mezőn két figura, de full esetén van ezen a mezőn legalább egy társ-figura, míg blocked esetén 
mindkét figura ellenségesnek számít. Ha ez utóbbi áll fenn, akkor a két ellenséges figura blokkolja a rálátást és nem 
engedélyezi az áthaladást sem. Ha viszont a mezőn a két figura közül legalább az egyik baráti (tehát a mező full-nak számít), 
akkor az épp aktivált figurának ez sem a rálátását, sem a mozgását nem zavarja. Természetesen ez esetben csak az 
átmozgást teszi lehetővé, harmadik figura sohasem fejezheti be mozgását ott, ahol már ketten állnak. 



Szörnyek: A szörnyeknek nincs saját körük. Csupán különböző reakciókkal nehezítik meg a hősök életét. Létfontosságú, 
hogy ezeket a reakciókat jól megértsük: a) Védelmi reakció b) Visszacsapás reakció. A szörny támadását és mozgását az 
aktuális játékostól jobbra ülő hajtja végre. A szörny támadására és mozgására (közelharci/távolsági) ugyanazok a szabályok 
érvényesek, mint a hősökre. Az ellenfél (az aktuális játékos) természetesen dobhat védekező kockákkal. 

a) Védelmi reakció: Ha egy szörny közelében (close) egy hős támadást vagy mozgást kezdeményez, a szörny azonnal 
megtámadja ezt az ellenséget (e szörny azonban ekkor nem mozoghat). Ha egy hős egy szörny „close” területén 
mozgást akar végrehajtani, MIELŐTT azt megtenné, bekapcsol e reakció, a szörny támad. Egy hős mozgása során 
minden szörnyet figyelembe kell venni, és egy szörnynek többször is bekapcsolhatja a védelmi reakcióját, ha a 
szörny close-zónájában történik a mozgás. Ha egy hős egy szörny „close” területén támadást akar végrehajtani 
egy másik figura ellen (!), MIUTÁN ezt megtette, bekapcsol e reakció, a szörny támad. Így egyszerre akár több 
szörny védelmi reakciója is bekapcsolhat. Fontos, hogy a hős close-ba történő támadása esetén NEM KAPCSOLJA 
BE a védelmi reakciót! Szintén fontos, hogy a teleport használata nem kapcsolja be a szörnyek védelmi reakcióját. 

b) Visszacsapás reakció: Miután egy hős megtámadott egy szörnyet és nem sikerült az overkill (nem kapott annyi 
sebzést, hogy az elérje szörnykártyájának koponya értékét), a szörny visszacsapása életbe lép. Ekkor a szörny 
először mozoghat (ennek maximális mennyisége a szörnylapon látható, ajtókat is nyithat-zárhat, teleportot is 
használhat), majd támadhat. A támadásnak elsődlegesen az őt megtámadó hősre kell irányulnia, csak akkor lehet 
másik hőst megtámadni, ha az őt megtámadót nem lenne képes megtámadni. Fontos, hogy ha a hős a támadásával 
több szörnyet is sebzett, akkor ezek közül CSAK AZ EGYIK kapja meg a visszacsapás reakciót (szintén a jobb oldali 
játékos dönt erről). 

 
Szörnykártya: Név. Szörnytípus. Életerő (ennyit kell belesebezni, hogy meghaljon). Overkill** érték (ennyit kell 
belesebezni, hogy azonnal meghaljon, és ne legyen képes visszacsapás reakcióra). Jutalom (a megölésért kapott 
pénzösszeg). Támadás típusa (távolsági/közelharci). Támadókockák száma. Támadás neve. Mozgás (visszacsapás 
reakciónál a maximális lépés). Szint (hányadik pályánál járunk). Védekezőkockák száma. Egyéb képesség.  
** FONTOS, hogy mindegy, hogy szenvedett-e el korábbi sérülést a szörny, az overkill csak akkor számít, ha egyetlen 
támadás során sikerül elérni ezt az értéket! (Pl. ha a szörnynek 3-as az életereje és 4-es az overkillje és előzőleg volt 2 
sebzése, hiába sebeztem bele még kettőt, attól még mielőtt meghalna, életbe lép a visszacsapás reakciója.) 
 
Szörnytípusok: 4 szörnytípus van, erősség szerint növekvő sorrendben: Minor Minion, Major Minion, Minor Villain, Major 
Villain. A Villain szörnyek legyőzésük után egyből kikerülnek a játékból, a Minionok viszont a R.I.P. táblára kerülnek. 
 
R.I.P. tábla: Ha a tábla betelik, az aktuális játékosnak a köre legvégén minden itt lévő szörnynek egyesével dobnia kell. 
Minden dobáshoz 2-2 fekete kockát használ. A kidobott szimbólumoknak megfelelően a szörnyek visszakerülhetnek a 
pályára, a táblán lévő megjelenés jelölőket figyelembe véve. Ha a kidobott szimbólum-párosnak nincs a táblán megjelenés 
jelölője, vagy az adott mezőn már van 2 figura, akkor a szörny kikerül a játékból. Ellenkező esetben a szörny azonnal 
felkerül az adott megjelenés jelölőhöz. Megjegyzés: Ha a játékos az aktuális körben több szörnyet is megölt, miután már 
betelt a tábla, az így megölt plusz szörnyek azonnal kikerülnek a játékból. 
 
Küldetések: PvE és PvP küldetéseket különböztetünk meg. PvE: az adott pályához tartozik (a pálya leírásában szerepel) és 
a játék megnyeréséhez legalább egy ilyet teljesíteni kell. PvP: akkor sikerülnek, ha megölünk más céhhez tartozó hőst. 
Minden küldetést teljesíthetünk többször is, de minden küldetéskártyára csak egyszer tehetjük fel saját céh jelölőnket. 
Minden küldetés első teljesítője bónuszt kap, illetve egyes küldetések azonnali jutalmat is adnak, melyet azonnal 
megkapja céhünk egyik hőse. Az adott pályát az a játékos nyeri, aki legelőször teljesít 3 (2 játékosnál csak 2) különböző (!) 
küldetést (minimum 1 PvE küldetéssel). Ha ez a feltétel is teljesül, a játék azonnal véget ér. 
 
Pénzjutalmak: 1) Ha egy hős megöl egy szörnyet, a szörnykártyának megfelelő pénzt kap. 2) Ha egy hős megöl egy másik 
hőst, 1 pénzt kap. 3) Ha egy hőst megöl egy szörny (vagy egyéb neutrális játékhatás), minden más céh kap 1 pénzt. 4) Egy 
küldetés első teljesítője kap 1 pénzt. 5) A játék végén minden teljesített küldetésért 1 pénzt kap az adott céh. 6) A pályán 
begyűjtött kincsesláda jelölők a játék végén beválthatóak a jelölőn látható pénzre. 
 
Fejlesztés fázis: A pálya végén játékosok beváltják kincsesládáikat, majd minden felfedezés jelölőjüket, sérülésüket 
eldobják. Minden adott pályán használatban lévő átokkártyát visszaadnak hőseikről, így az összes átokkártyát 
összekeverjük. Minden hősnek annyi átokkártyát húzunk, ahány koponyát szerzett az aktuális pályán (azaz ahányszor 
meghalt). A húzott lapok közül a legmagasabb értékűt kell megtartania és hőséhez tenni. Ez csak a következő pályán lesz 
befolyással az adott hősre, azt csak gyógyital felfedezés jelölővel lehet korábban eltávolítani. Ezután a hősökről eltávolítjuk 
a koponyákat is. Ezt követően a kampány aktuális pályájának sorszámával megegyező fejlesztéslapokat is összekeverjük 
(tehát ha most játszottuk a kampány 4. pályáját, a Level 4-es paklit vesszük elő) és minden játékosnak osztunk hatot. 
Minden játékos választ belőle 2-t képpel lefelé maga előtt hagyva, a többit továbbadja balra. Ezt még egyszer meg kell 



tenni, így a végén mindenki előtt 6 lap lesz. Minden játékos az így szerzett 6 lapjából kiválaszthat maximum hármat, 
melyeket megvásárol (amennyiben ki tudja őket fizetni). A szerzett lapokat azonnal a céhtáblára kell tenni, ha nem fér, 
korábbi kártyákat kell eldobni. (Amikor egy átokkártya elfoglal egy helyet a leltárban, akkor is tarthatunk az átokkártya 
alatt 1 fejlesztés lapot, amit azonban a körök során nem használhatunk, de pihenésnél átrendezhetünk.) Amennyiben 
maradt pénzünk, hiába: csupán minden céh 1-1 pénzt tarthat meg minden pálya végén, az ezen felüli pénztöbblet elvész. 
 
Felfedezés jelölők: Akkor juthatunk hozzájuk, ha a hős olyan mezőn áll, ahol nincs ellenség, viszont van(nak) a mezőn 
felfedezés jelölő(k). Ekkor egyből, akció elköltése nélkül felveheti és egyből képpel felfelé fordítva hőslapjára teszi azt. A 
felfedezés jelölők típusai: Küldetésjelölők (a pályák egyedi jellemzői vonatkoznak rájuk). Gyógyital (a hős saját körében 
támadáson kívül bármikor elhasználhatja, hogy teljesen felgyógyuljon és eldobhassa átokkártyáját is). Frissítő ital (a hős 
saját körében bármikor elhasználhatja, hogy teljesen frissítse minden kimerült kártyáját). Extra kör ital (a hős saját köre 
végén elhasználhatja, hogy azonnal végrehajthasson ugyanezzel a hőssel még egy teljes kört). Kincsesláda (a céh ennyi 
pénzt kap a pálya végén, ha még mindig a birtokában van egyik hőse e jelölőnek). Csapda (a hős azonnal elszenved 1 
sebződést, majd a jelölő kikerül a játékból). 
 
Fejlesztés kártyák: Három típusuk van. 1) Támadó kártya – Attack (hasonlóak a kezdéshez kapott kártyákhoz). 2) Turbó 
kártya - Boost (támadó kártyával egyszerre lehet használni, illetve kimeríteni, hogy így turbózza fel a támadást). 3) Állandó 
képességű kártya – Permanent (állandó képességű kártya, amit sosem kell kimeríteni). 
Speciális ikonok: Van 3 ikon, mely nem csak az adott kártya használatakor aktiválódik, hanem folyamatosan adják 
tulajdonságukat a hősnek, melynek leltárában van, még akkor is, ha a kártyát már kimerítette a hős. 1) Extra védekezés 
(ennyi plusz fehér kockával dobhat védekezéskor). 2) Extra élet (ennyivel megnövelődik a hős eredeti életereje). 3) 
Újradobás (ennyi kockát dobhat újra minden támadásnál és védekezésnél a hős).  
Különleges hatások: Kábulat (Daze) – ha egy figurát ez a hatás ér, mindaddig nem dobhat védekező kockákkal, amíg 
pihenést nem hajt végre (addig a figurát fektessük el, így jelezve a hatást). Bombák (Bombs) – A bombák nagyon 
veszélyesek, ezért minden céhnél egyszerre csak egy lehet belőlük. Egy ilyen találatot elérő támadásnál a támadott mezőre 
és minden ahhoz close-ban lévő mezőre tenni kell egy saját céh jelölőt. Ha egy ellenséges figura belép bármelyik ilyen 
területre, támadást szenved el, majd a jelölő lekerül a tábláról. Hős kimerítése (Exhaust hero) – Tégy egy saját céh jelölőt 
a hős kártyájára. Addig nem használhatja különleges képességét, amíg nem hajt végre egy pihenést. Önsebzés (Self 
Sacrifice) – Egyes képességekkel sebezhetjük magunkat, de sosem sebezhetünk magunkba annyit, amitől meghalna a 
hősünk. Emiatt lehet, hogy az adott képességet sem tudjuk aktiválni. 
 
Kampány: A különböző pályákon különböző címek gyűjthetők be egyes küldetések első teljesítéséért. A címek birtokosai 
egyes későbbi pályákon kisebb előnyökben részesülhetnek (ez a logbook ikonjain és a kampányfüzetben a pályák 
leírásánál is megtalálható). A logbookban folyamatosan lehet vezetni a kampány haladását: melyik pálya melyik után 
következett, melyiket ki nyerte meg, ki nyerte el a pálya címét, stb. A lap hátulján a céhek hősei és azok tárgyai, valamint 
átok kártyái vezetéséhez van minimális hely. (Személyes megjegyzés: a hátoldal elég bénácska lett, igen apró betűvel 
írjunk és csak a kártya alsó részén lévő sorszámot jegyezzük fel!) Amennyiben valamely helyezésben döntetlen következne 
be (pl. kinek volt a pálya végén a legtöbb pénze), akkor minden, döntetlenben résztvevő játékos nevét írjuk fel. Ha a 6. 
pályát is lejátszottuk, Árkádia felszabadult! Aki ezt a pályát megnyerte, lett a végső győztes. A felszabadítás során tett 
erőfeszítések medálok formájában is kiosztásra kerülnek (lásd a logbookban), ezek alapján is megítélésre kerülnek tetteid. 
A 0-1 medál nem valami jó. 2-3 medál közepes eredménynek számít, a 4-5 medál pedig a már-már hihetetlen kategória. 
 
Epizodikus játékmód: Ha nem akartok kampányt játszani, hanem önálló játékra vágytok, ezeket a szabályokat kövessétek. 
Miután megvan céhtáblátok és hőseitek, válasszatok játékszintet (1-6). Minden játékosnak osszatok ki az aktuális szint 
előtti minden szint fejlesztéskártyái közül véletlenszerűen 6-6 lapot majd ezek közül 2-2-t lehet szintenként megtartani. 
Bármely pályát játszhatjátok, de figyeljetek rá, hogy megfelelő legyen a szörnyek szintje. Akár saját pályát is kitalálhattok. 
A játék győztese az lesz, akinek a legtöbb pénze van! A játék végén a szokásos szabályoknak megfelelően minden céh 
megkapja az extra pénzeket, azonban minden begyűjtött koponyája (ahányszor meghaltak hősei) után veszít egy pénzt és 
az a játékos, aki 3 küldetést is teljesített (így kiváltva a játék végét), 5 extra pénzhez jut. 
 
Egyebek: A játékszabály végén van még egy kis kerettörténet a hősökről, szörnyekről, illetve az utolsó oldalon találhatunk 
egy kis áttekintőt. Bár van a játéknak már megjelent FAQ gyűjteménye is, általában elmondható, hogy az Árkádia küldetés 
egy fungame, nem érdemes leragadni az apró részleteknél, csináljatok mindent úgy, ahogy a logika tartja, utólag majd 
kikeresitek, pontosan hogyan is kellett volna csinálni. 
 
Jó játékot, remélem e kis szabályösszefoglalóm segíteni fogja e remek játék megértését, hasznosnak találjátok majd! 
Csibu 
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