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SZABÁLYKIVONAT – Készült a 2016-02.15. v1.1-es, javításokkal ellátott hivatalos szabály alapján 
Szűcs Sándor / boresit 
 
 
 
A JÁTÉK LÉNYEGE 
 
A B-Sieged egy kooperatív társasjáték 1-6 fő részére. A játékosok hősöket alakítanak, akiknek meg kell 
védeniük az erődöt a folyamatos alvilági támadásokkal szemben, míg a Messenger el nem végzi a Kitörés 
Nagy Rituáléját, amely Modhelm egyetlen reménysége az Abyss elleni végeláthatatlan harcban. 
 
GYŐZELEM VAGY BUKÁS! 
 
A játékosok győznek, ha a Messenger el tudja hagyni a játéktáblát, majd vissza is tud érni a 12. kör előtt, és 
legalább egy hős még életben van az erődben, mikor visszatér. 
 
Abyss hordái a következő feltételek bármelyikének teljesülésekor azonnal győznek: 

 A Messenger nem ér vissza a játék végét jelentő 12. kör befejezéséig 

 Egy Assault vagy Avatar betör az erődbe 

 A második Messenger meghal 

 Az összes hős meghal 

 Öt vagy több épület összeomlik az erődben 
 
A JÁTÉKERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA 
 
KEZDŐ / GYALOGOS SZINT 

 Ha szakadás (Distruption) történik, az Avatar nem jelenik meg 

 Az ellenség nem üldözi a Messengert az erődbe történő visszatérése közben (lásd 8. oldal) 

 Opcionális szabály, további könnyítésként: csak az 1-3 szintű Esemény kártyákat használjuk 
 
HALADÓ / LOVAG SZINT 

 Ha szakadás (Distruption) történik, az Avatar a rendes szabályok szerint jelenik meg 

 Az ellenség nem üldözi a Messengert az erődbe történő visszatérése közben (lásd 8. oldal) 

 Opcionális szabály, további könnyítésként: csak az 1-5 szintű Esemény kártyákat használjuk 
 
NEHÉZ / VÁRVÉDŐ SZINT 

 Ha szakadás (Distruption) történik, az Avatar a rendes szabályok szerint jelenik meg 

 Az ellenség a rendes szabáélyok szerint üldözi a Messengert az erődbe történő visszatérése közben 
(lásd 8. oldal) 

 Valamennyi Esemény kártyát használjuk (1-10 szintűeket) 

 Opcionális szabály, nehezítésként: a hősök a játék elején nem kapnak Isteni kegyelem / Divine 
Grace tokent! 
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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
1.) Az erődöt tegyük az asztal közepére, és építsük fel a játékteret a szabálykönyvben található kép alapján. 
Döntsük el, hogy a támadás mezők tábláinak melyik oldalával akarunk játszani, s azok legyenek képpel 
felfelé. Az oldalak közötti különbség a megjelenési helyek (Spawning Points) számában van, amik azt 
mutatják, hogy a játékban résztvevő hősökre fejenként hány szörny jelenik meg egyidőben. A normál módú 
játékhoz használjuk az egy megjelenési hely / hős oldalait a tábláknak, aztán ha már tapasztaltabbak 
lettünk, akkor emelhetjük a Spawning Pointok számát. 
 
PÉLDA: 4 hős esetén mind a négy táblát az 1 pontos oldalával felfelé használjuk. Ha hat hőssel játszunk, 
akkor két táblát az 1 pontos, 2 táblát pedig a 2 pontos felével felfelé helyezzünk le, így összesen hat 
megjelenési hely lesz, ami megegyezik a hősök számával. 
 
2.) A Katapultot az erőd közepén forgassuk az Északi (N) irányba. 
 
3.) Válogassuk szét a 120 erőforrás kártyát (Resources) a típusuk és hátlapjuk szerinti négy pakliba 
(páncélzat, piac, kocsma és varázslás), és keverjük meg a szétválogatott kártyákat. Ezután tegyük a paklikat 
képpel lefelé fordítva a játéktáblán megjelölt helyükre. 
 
4.) Keverjük meg a 30 Esemény kártyát (Events), és képpellefelé tegyük a saját helyére. 
 
5.) Keverjük meg a 48 Ellenség kártyát (Enemy), és képpel lefelé tegyük a saját helyére. 
 
6.) Tegyük a tábla mellé a következő játékelemeket: 

 Compass cards / Iránytű kártyák 

 Cursed Ground tokens / Átkozott hely jelzők 

 Damaged/Destroyed Building tokens / Támadott és lerombolt épületjelzők 

 Special Ability tokens / Speciális képességek jelzői 

 Reinforced tokens / Megerősítés jelzők 

 Vinculum token 
 
A Special Ability tokenekből képezzünk négy oszlopot a hátlapjukon lévő I-IV szintjelzések alapján, a 
nevükkel lefelé fordítva. 
 
7.) Húzzunk három kártyát az Enemy pakliból, és tegyük fel őket képpel felfelé fordítva az egyik támadás 
mező tábla három kártyahelyére (Spawning slot). Ezután haladjunk sorban, és a másik három táblánál 
tegyünk ugyanígy. 
 
8.) Húzzunk valamennyi Resource kártya típusból annyi kártyát, ahány játékos (hős) játszik, és tegyük őket 
képpel lefelé fordítva a tábla „Seasonal Resources” kártyamezőire. 
 
9.) A Time tokent tegyük a körjelző Tavasz szekciójának 1-es mezőjére. 
 
10.) Minden játékos magához veszi a hőség (vagy hőseit) az alábbiak alapján: 
 

Játékosok száma 1 2 3 4 5 6 

Hősök száma 4 4 (2/fő) 6 (2/fő) 4 5 6 

Spawning pointok száma 4 4 6 4 5 6 

 
Amennyiben egy játékos két vagy több hőst kezel, a játék elején el kell döntenie, hogy azokkal milyen 
sorrendben cselekszik, és ez az egész játékra érvényes. 
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11.) Minden hős számára vegyünk el a készletből egy morál, egy élelem és egy arany jelzőt. 
Ezekkel a jelzőkkel a hősök játékostábláján állítsuk be a kezdőértékeket: 

 Morál:  5 

 Élelem:  3 

 Arany:  1 
 
12.) Minden hősnek adjunk 3 Divine Grace tokent.  
Ha nehezíteni akarunk a játékon, akkor kevesebbet, vagy egyáltalán nem adjunk a játék elején ilyen jelzőket 
a hősöknek! 
 
13. Válasszunk egy kezdőjátékost – aki ezt a szerepét a Tavasz első köre alatt végig megtartja. 
 
ARANYSZABÁLY: Amennyiben egy kártya vagy jelző hatása ellentmondana az általános szabályoknak, 
akkor mindig azoknak van igazuk! 
 

A JÁTÉKMENET ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
A játék négy évszakból, minden évszak három körből – a játék így tehát 12 körből áll. Mindezeket az erre 
szolgáló körjelző táblán tartjuk nyilván. 
 
A körök három egymás után következő fázisból állnak, amelyeket minden évszak végén egy speciális plusz 
fázis egészít ki: 
 

1. Körkezdési (setup) fázis 
2. A hősök fázisa 
3. Az ellenség fázisa 
+ minden hármadik kör végén: Az Évszakok vége fázis 

 

I. A KÖRKEZDÉSI FÁZIS 
 
Ez a fázis három lépésből áll, amelyet sorrendben kell végrehajtani: 
1.) Események 
2.) A hírvivő köre 
3.) Az ellenség megjelenése 
 

1.) ESEMÉNYEK 
 
Toljuk eggyel előre az időjelzőt a körjelző sávon. 
Ezután dobjuk el az aktív Esemény kártyát, és húzzunk újat, és tegyük az Active Event kártyahelyre. 
 
AZ ELSŐ KÖRBEN természetesen nem toljuk előre a körjelzőt, és kivételesen nem húzunk esemény kártyát 
sem! 
 
OPCIONÁLIS SZABÁLY: ahogyan láttuk az előkészítés leírásában, a játék elején van lehetőségünk beállítani a 
nehézségi szintet azáltal, hogy az Event pakliba milyen értékű kártyákat válogatunk össze. Az alacsonyabb 
értékű kártyák könnyebb, a magasabbak nehezebb hatásokat tartalmaznak. Arra figyeljünk, hogy az Event 
Deck legalább 12 kártyát tartalmazzon! 
 

  



 
4 

 

2.) A HÍRVIVŐ KÖRE / THE MESSENGER’S TURN 
 
A játékosok az első körben válasszanak egy támadás mezőt, amelyen a Hírvivőnek keresztül kell majd 
verekednie magát, hogy a csatatéren kívülre kerülhessen. A messenger figuráját (bolti verzióban a tokenjét) 
tegyük ennek a táblának az 1-es zónájára. 
 
Ebben a fázisban a Hírvivő előre léphet egy zónányit, amennyiben teljesül az alábbi két feltétel: 

 nem állhat ellenség a Hírvivővel egy zónában 

 és nem állhat ellenség abban a zónában sem, amelyre a Hírvivő előre fog lépni. 
 
A játék első körében a Hírvivő nem halad előre. 
 
Amennyiben a támadók körében akár csak egyetlen ellenséges szörny belép abba a zónába, amelyen a 
Hírvivő áll, azonnal megöli a Hírvivőt. Ha ez megtörténik, az ebben a zónában lévő szörnyek a körben már 
nem hajthatnak végre semmilyen más akciót (mozgást vagy támadást). 
 
Amennyiben a Hírvivő nem tudja elhagyni a csatateret a 7. kör végéig, nem marad elég ideje arra, hogy a 
játék 12. köréig visszaérjen az erődbe – így a játékosok biztosan veszíteni fognak! 
 
A Hírvivő útjának két része van: először el kell hagynia a csatateret (Kirohanás) – majd ezután vissza kell 
térnie az erődbe. 
 
A kirohanás négy lépésből áll – tehát minimum négy kört vesz igénybe: 1-es / 2-es / 3-as zóna + kilépés a 
pályáról. 
 
Annak a körnek a legvégén, amelyben a Hírvivőnek sikerült kijutnia a csatatérről, húzzunk egy Compass 
(Iránytű) kártyát véletlenszerűen – ez fogja meghatározni, hogy a következő körben melyik irányból fog 
visszatérni a Hírvivő. Amennyiben abban az irányban az utolsó, 3-as zónán áll akár csak egyetlen szörny, a 
Hírvivő nem tud elindulni, így nem kerül fel a pályára abban a körben. Viszont a kör végén új iránytű kártyák 
kell húzni.* 
 
*HÁZISZABÁLY: mivel ez így teljesen randommá teszi a visszatérést, és a játékosok semmit nem tehetnek 
azért, hogy segítsék a Hírvivő visszatérését, ezért könnyítésként ne húzzunk új Compass kártyát, ha a 
szörnyek miatt nem tud elindulni a Hírvivő, inkább tisztítsuk meg az útját! 
 
Amikor a Hírvivőnek sikerül elhagynia a csatateret, minden hős kap +2 morált. 
 
A Hírvivőnek, ahogyan kifelé, úgy visszafelé is 4 lépésre, vagyis körre van szüksége: 3 / 2 / 1 zóna + Erőd. 
 
Abban a körben, amelyben a Hírvivő visszatér – tehát üres a zónája, és így behozhatjuk a figuráját – rögtön 
le kell tennünk mellé 2 standard szörnyet is. Ezek lesznek a Hírvivő miatt bekerülő, őt üldöző „bónusz” 
szörnyek. Ettől kezdve minden körben, amíg a Hírvivő életben van, és igyekszik vissza az erődbe, az 
irányának 3. zónájára folyamatosan felkerül +2 standard szörny – a spawner kártyák által megidézett 
szörnyeken kívül! 
 
Amikor a Hírvivő a saját fázisában belép az 1-es zónából az erődbe, még nem ér véget a játék azonnal! A 
Hírvivő figuráját tegyük az erőd falára, és ő innentől kezdve ugyanúgy részt vesz a további harcban, mint 
bármelyik hős. A Hírvivőnek 1 életereje van, de amennyiben egy hős mellette áll a falon, átvehetik az őt ért 
sebzéseket a Gargohs és Krohns szörnyek támadásaiból. A Mölen támadásait a hősök nem tudják átvenni, 
mivel az az erőd teljes oldalát érinti, így ha a Hírvivő ott tartózkodik, ő azonnal meghal (kivéve 
természetesen, ha valamilyen hatás, esemény vagy varázslat meg nem menti). 
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Ha egy Krohns az 1-es zónában van azon az oldalon, ahol a Hírvivő is áll a falon, és nincs mellette egyetlen  
hős sem, akkor a Krohns be tud hatolni az erődbe! 
 
A játékosoknak be kell fejezniük ezt a kört is az általános szabályok alapján. A kör legvégén, ha a Hírvivő, és 
legalább még egy hős életben maradt az erődben, akkor a játékosok megnyerték a játékot. 
 
Ha a Hírvivő meghal, valamennyi hős veszít 1 morált. Amennyiben ez a veszteség megölne egy hőst 
(lenullázná a morálját), akkor a morálja 1-es értéken marad! 
 
KI LESZ A KÖVETKEZŐ?! 
 
Amennyiben a Hírvivő túl gyorsan elhalálozik, a játékosok kiküldhetnek még egy önkéntest, vagyis egy 
másik Hírvivőt, hogy teljesítse a küldetést. Ehhez kaptunk a Kickstarter Stretch Goal-ok között a második 
Hírvivő figurát – ennek hiányában újból a jelzőt kell használni. A második Hírvivőre pontosan ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, mint az elsőre. 
 

3.) A SZÖRNYEK MEGJELENÉSE 
 
Válasszunk egy támadás mezőt, és dobjunk a spawn kockával minden egyes idézőhelyre a 3-as zónában. 
Ennek a kockának az oldalain a támadásmezők slotjainak a szimbólumai (A-B-C) láthatók, amelyekre 
szörnykártyákat húztunk a játék előkészítése során. Ellenőrizzük a dobott szimbólumnak megfelelő kártyát, 
és annak megfelelő szörny típusból tegyünk fel a tábla 3-as zónájára annyi darabot, ahányat a kártyán az 
aktuális évszaknak megfelelő oszlopban látunk. Amennyiben a támadásmezőn két spawner szimbólum 
látható, ismételjük meg ezt a lépést. 
 
Ezután folytassuk az alvilág lényeinek megidézését a másik három támadástáblán is ugyanígy. 
 
STANDARD ÉS ELIT 
 
A szörnykártyákon az évszakok szimbóluma alatti szám azt jelzi tehát, hány darab szörnyet kell feltennünk 
minden egyes spawner pontra. A Gargohs és Krohn típusú szörnykártyák fejlécében szerepel a Standard és 
Elite megkülönböztetés (a Mölennél nem). Az első két esetben a felkerülő szörnyek közül EGYNEK Elite 
szintűnek kell lennie, az összes többi standard. Tehát például a Krohn kártyán a tavasz szimbólum alatt 
látható 3-as szám azt jelenti, hogy a tábla 3-as zónájára kerül 1 db Elite és 2 db Standard Krohn szörny. 
 
HA KIFOGYUNK A SZÖRNYEKBŐL… 
 
Amennyiben egy szörnytípusból nem tudunk feltenni annyi figurát, amennyinek meg kellene jelennie ebben 
a fázisban, úgy minden hiányzó szörnyet, amit már nem tudunk a táblára feltenni, másik típusból kell 
pótolnunk, az alábbiak szerint: 

 minden hiányzó Krohn helyett: 2 db Gargoht kell feltennünk – 1 Elite és 1 Standard típust, 

 minden hiányzó Gargoh helyett: 1 db Mölent kell feltennünk, 

 minden hiányzó Mölen helyett: 3 db Krohnt kell feltennünk – 1 Elite és 2 Standard típust. 
 
Amennyiben nincs elegendő Standard vagy Elite egységünk, akkor ezeket pótolhatjuk egymással az adott 
típusból. 
 
Abban az esetben, ha már az összes szörny a táblán van, és újat kellene feltenni, bekövetkezik a Disruption 
fázis, és azonnal felkerül az Avatar. 
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II. A HŐSÖK FÁZISA 
 
A hősök a saját körükben három akciót hajthatnak végre. Az éppen soron lévő és cselekvő hőst nevezzük 
aktív hősnek. 
 
Amennyiben egy játékos több hőst is kezel, úgy előbb az első, majd azután a második hősének akcióit hajtja 
végre egymás után. 
 
Miután befejeződött egy teljes kör, a kezdőjátékos jelölőt adjuk tovább a tőlünk balra ülőnek. 
 
A hősök körében választható akciók: 

1. Támadás a falakról 
2. Egy lerombolt épület helyreállítása 
3. Erőforrás kártya cseréje egy másik hőssel 
4. Katapult használata 
5. Erőforrás szerzés az erődben 

 
Ezen kívül az aktív hősnek lehetősége van használni a nála lévő speciális kártyákat is. Ezek általában nem 
kerülnek akciópontba, kivéve, ha a kártya fejlécében egy kék kard látható, mert ezek csak támadási akcióval 
együtt használhatók. Erről részletesebben lásd az Erőforrás kártyákról szóló fejezetet! 
 

1. TÁMADÁS A FALAKRÓL 
 
A hősöknek meg kell állítaniuk Abyss hordáit, s ehhez meg kell semmisíteniük a falhoz elérkező szörnyeket. 
Mindegyik negyed (Quarter) az erőd egyik oldalát jelenti. A „Nyugati fal” például az erőd nyugati oldalát 
jelenti. 
 
Az erődben lévő épületekkel szemben a fal ugyanazon oldalán egyszerre több hős is állhat, hogy a saját 
körében ott hajthassa végre az akcióit. 
 
Amikor egy hős támadni akarja a fal előtti támadás mező 1-es zónájában álló szörnyeket, akkor fellép a 
falra, és a támadás kockát használva egy támadást intéz az ott tartózkodó ellenfelei ellen. 
 
PÉLDA: Az előző körében az Íjász (Archer) a kocsmában (Tavern) fejezte be a körét, az északi negyedben. 
Amikor ismét ő következik az új körben, a játékos úgy dönt, hogy hősével két akciót egészen biztosan a fal 
előtt lévő szörnyek támadására fog felhasználni. A figuráját felteszi a fal kiválasztott oldalára – ami nem 
kerül akcióba – és végrehajt két támadást, étszer dobva a támadás kockájával. A két támadás között ha 
akar, átmozoghat a falon egy másik oldalára, és a két támadását akár külön irányokba is végrehajthatja. 
Tehát az erődön belüli illetve a falon történő mozgás soha nem kerül külön akciópontba! 
 
A hősök akkor is képesek támadást végrehajtani a falakról, ha semmilyen fegyver kártyájuk (Armory Card) 
nincs a karaktertáblájukon! Alapértelmezetten minden hős támadásonként 1 vörös támadás kockával 
dobhat – kivéve természetesen, ha egy kezdőképesség (Starting Ability) ennél többet is lehetővé tesz. 
 
Minden támadás csak a hőssel szomszédos támadás mezőre érvényesíthető – kivéve néhány olyan 
speciális kártyahatást, ahol ez külön fel van oldva. A támadáshoz az Armory kártyán kell szerepelnie egy kék 
kard ikonnak. 
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A támadás során a játékos dob annyi vörös támadás kockával, amennyire a fegyverei és képességei 
feljogosítják. A sikeres támadáshoz – alapértelmezetten – az alábbi dobásokra van szükség: 

1. ZÓNÁBA: 4+ értékű dobás 
2. ZÓNÁBA: 5+ értékű dobás 
3. ZÓNÁBA:  csak a 6-os értékű dobás 

Természetesen erőforrás és fegyverzet (Resources & Armory) kártyákkal ezek az értékek módosulhatnak. 
 
Azonban a sikeres támadás még nem elég a boldogsághoz – illetve a támadott szörny megöléséhez! A 
hősnek megfelelő nagyságú sérülést kell mérnie az ellenfelére! Mindenhős rendelkezik egy alap támadási 
erővel – Strength / vörös csillaggal jelölve a karakterlapon. Az Íjász (Archer) például 1-es, a Zsoldos 
(Mercenary) 2-es erősséggel kezdi a játékot. Ez az erőérték Erőforrás kártyákkal és Speciális képesség 
bónuszlapkákkal növelhető. A hős támadó ereje a karaktere alaperejének és a nála lévő kártyákon és 
képességlapkákon lévő erőbónuszoknak az összege. 
 
Amennyiben egy támadott szörnynek van ellenállása (Resistance / kék pajzs szimbólum), annak értéke 
semlegesíti a hős támadóerejét. Ahhoz, hogy egy szörnyet a sikeres támadás után meg is lehessen ölni, és 
így le lehessen venni a tábláról, a hős támadóértékének legalább megegyezőnek vagy nagyobbnak kell 
lennie, mint a szörny ellenállásának. 
 
Minden sikeres támadás után, amelyben a támadott szörny meg is semmisül, az aktív hős 1 morál pontot 
kap jutalmul. Amennyiben az Avatart támadtuk sikeresen, ő veszít egy Vinculum pontot. 
 
MEGJEGYZÉS: Vannak olyan Armory kártyák, amelyeken „Massive Attack” felirat olvasható. Ezek lehetővé 
teszik, hogy egy akció alatt akár több szörnyet is támadjunk, akár úgy is, hogy azok nem is egy zónában 
állnak (de ugyanazon a támadásmezőn). Ezek a kártyák annyi morálpontot adnak a sikeres támadásért, 
amennyi a kártyára van nyomtatva. Erről egyébként a Massive Attack fejezetben olvashatsz részletesebben. 
 

2. EGY LEROMBOLT ÉPÜLET HELYREÁLLÍTÁSA 

 
Bizonyos támadások az ellenség részéről, vagy esemény kártya hatások megrongálhatják, vagy akár teljesen 
le is rombolhatják az erőd épületeit. Amikor ez ilyen támadás vagy hatás megtörténik, az épületre tegyünk 
egy Megrongálódott jelzőt vagy a KS változattal egy narancs színű tornyot. 
 
A megrongálódott épület nem használható, míg a játékosok ki nem javítják a sérülést. 
 
 Ha egy megrongálódott épületet még egy támadás ér, akkor az épület megsemmisül. A jelzőt fordítsuk át a 
másik oldalára, vagy cseréljük le a narancssárga sérült tornyot egy fekete torony romra. 
 
A lerombolt épület szintén nem használható – viszont az újjáépítéséhez már nem elegendő csupán egy 
akciópont felhasználása. Lerombolt épületet kizárólag erre a célra szolgáló Erőforrás kártya vagy Speciális 
képesség segítségével lehet újjáépíteni! 
 
MEGRONNGÁLÓDOTT ÉPÜLET KIJAVÍTÁSA 
 
Az aktív hősnek 1 akciópontba és 2 aranyba kerül egy sérült épület megjavítása. Tegyük a hős figuráját az 
épületre, és vegyük le róla a sérülésjelzőt. Ezzel a tettével a hős kiérdemel +2 morált. Ha van még 
felhasználható akció lehetősége a játékosnak, ugyanazzal a hősével akár azonnal használhatja is a kijavított 
épület képességét. 
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LEROMBOLT ÉPÜLET HELYREÁLLÍTÁSA 
 
Ugyanígy történik, azzal a kiegészítő szabállyal, hogy csak akkor hajtható végre az újjáépítés, ha az aktív hős 
rendelkezik erre szolgáló kártyával vagy képességgel. 
 
AZ ÉPÜLETEK MEGVÉDÉSE 
 
Amikor egy hős egy épületen áll, akkor automatikusan védi az épületet. Amennyiben egy épület sérülést 
kapna – például egy Mölen támadása révén – akkor minden esetben az épületen álló hős kapja a sérülést, 
nem maga az épület. 
 
Bizonyos Erőforrás kártyák lehetővé teszik, hogy a hősök megerősítsenek egy kiválasztott épületet. Ehhez 
tegyünk az épületre egy Reinforced / Megerősítés jelzőt – vagy KS verzió esetében egy kék színű bástyát. 
Egy épületre egyszerre akár több ilyen megerősítés jelző is felhelyezhető! Amikor egy ilyen épületet 
sérülés érne, a sérülés érvényesítése helyett dobjunk el egy megerősítés jelzőt az épületről, ezzel 
semlegesítve a sikeres támadást. Amennyiben egy hős egy megerősített épületen áll, s ezzel védi, a hőst 
irányító játékos eldöntheti, hogy a hőse kapja meg az épületre jutó sérülést, vagy inkább egy megerősítés 
jelző kerüljön le az épületről. 
 
Minden megerősítés jelző EGY sérülést képes semlegesíteni. 
 
Megerősíteni nem csak teljesen ép, hanem megrongálódott épületet is lehet, hogy a teljes lerombolását 
késleltessük. 
 
A megerősített épületek ugyanúgy javíthatók, mintha nem lenne rajtuk jelző. A megerősítés természetesen 
a helyreállításuk után is rajtuk marad. 
 

3. ERŐFORRÁS KÁRTYA CSERÉJE EGY MÁSIK HŐSSEL 
 
Egy akciópont elköltésével egy játékos cserét kezdeményezhet, átadhat egy Erőforrás kártyát egy 
játékostársának, és/vagy átvehet tőle egy másikat. 
 

4. KATAPULT HASZNÁLATA 
 
Az erőd közepén áll a katapult, a félelmetes gépezet, amely jelentős károkat tud okozni a támadási 
hullámok megtörésével. Ahhoz, hogy a katapultot működtethessük, egyrészt megfelelő képességre van 
szükség, másrészt hatásosan kell használnunk. 
 
A játékosok a katapult segítségével támadni tudják az ellenséges erőket annak a csatamezőnek a 3-as 
zónáján is, amelyik irányba a katapult éppen néz.  
 
A katapulton egyszerre mindig csak egy hős tartózkodhat – és ott kétféle akciót hajthat végre: 

 vagy forgatja a katapultot 

 vagy támadást hajt végre általa 
 
A KATAPULT FORGATÁSA 
 
Amennyiben a katapult nem abba az irányba néz, amelybe a játékos a támadását intézni szeretné, előbb a 
megfelelő irányba kell forgatnia a katapultot. A forgatás 1 akciópontba kerül. Dobjunk a kék színű katapult 
kockával. Amennyiben a dobás eredménye a két fogaskerékkel jelzett meghibásodás, akkor a katapult nem 
forgatható – az elköltött akció így elveszett. 
 



 
9 

 

A KATAPULT HASZNÁLATA – TÁMADÁS 
 
EZ ÚJ KOCKADOBÁS! Amennyiben a katapult kockával egy számot dobunk ki, a számérték azt jelzi, hány 
ellenséges egységet tudtunk megölni a katapult lövésével. Ha a katapulttal az Avatart támadjuk, akkor a 
dobott értéknek megfelelő számú Vinculum pontot veszítünk. A támadás során a kocka üres oldala, 
valamint a fogaskerekes meghibásodás oldal nem számít találatnak – akkor a támadást elvétettük. 
 
Amennyiben a Hírvivő is a támadott zónában tartózkodik, akkor számoljuk meg, hány ellenséges szörny 
tartózkodik az adott zónában. Amennyiben a katapult kockával kidobott érték magasabb, mint az ott lévő 
szörnyek száma, akkor a katapult sajnos a Hírvivőnket is elpusztította. Vagyis a katapult találatakor először 
mindig a szörnyeket szedjük le.  
 
A katapult támadási ereje fixen 4 – figyelmen kívül hagyva a katapultot használó hős saját erejét. A sikeres 
katapultos támadás után mindig 1 morált kap az azt használó hős, függetlenül attól, hogy a támadásával 
hány szörnyet sikerült megölnie. 
 
A katapultra bárhonnan rá lehet lépni az erődön belülre, valamint a katapult nem tartozik egyik negyed 
(Quarter) alá sem. Ez bizonyos kártyahatásoknál lehet fontos.  
 
A katapult nem számít épületnek. Vagyis egy Mölen támadásakor nem sérül, s mivel a katapult soha nem 
sérül meg vagy rombolható le, így megerősítés jelző sem tehető rá. Bármilyen kártyahatás, amely az 
épületeket érinti, a katapultra nem vonatkozik – kivéve, ha a kártya ezt külön nevesíti. 
 
A játékosok a körükben többször is használhatják a katapultot – ha rendelkeznek a többszöri használathoz 
elegendő akcióponttal. 
 
A CÉLPONTOK SORRENDJE 
 
Amennyiben egy hősök által támadott zónában (akár a falról, akár katapulttal) több különböző típusú 
szörny is tartózkodik, a sikeres támadásokat meghatározott sorrendben kell érvényesíteni: 

1. Avatar 
2. Mölen (Heavy Unit) 
3. Gargoh (Support Unit) 
4. Krohn (Assault Unit) 

 
Amennyiben egy típusból van Standard és Elite szintű egység is, akkor előbb mindig a Standard típusút kell 
támadni, csak azután lehet az Elitet is. 
 

5. ERŐFORRÁS SZERZÉS AZ ERŐDBEN 
 
Amennyiben egy erődben található épület képességeit akarja használni a játékos, a hősét helyezze a 
kiválasztott épületre, és egy akciópont elköltésével használhatja az épület által biztosított akciót. 
 
Egy épületen egyszerre csak egy hős tartózkodhat – valamint egy épületet egy hős körönként csak 
egyszer használhat! 
 
Ne felejtsük: az épületen álló hős egyúttal védi is az épületet. 
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III. A TÁMADÓK FÁZISA 
 
A támadók fázisa alatt minden egyes ellenséges egység végrehajt egy akciót: 

 vagy mozog 

 vagy támad 
 
Amennyiben akár csak egyetlen ellenséges egységnek is sikerül az 1-es zónából belépnie az erődbe, 
Modhelm elbukott, a játékosok pedig azonnal veszítettek. 
 
A CSATAMEZŐK JELÖLÉSEI 
 
Csatamezőknek nevezzük azt a négy darab kétoldalas táblát, amely körbeveszi négy oldalról Modhelm 
Erődjét. Ezek a táblák két részből állnak: Van egy megjelenési sáv három megjelölt kártyahellyel, ahová a 
szörnyek megjelenését meghatározó Enemy kártyákat tesszük – valamint maga a csatatér, három zónára 
osztva (Z1 / Z2 / Z3). A 3. zóna a tábla két oldalán eltér: az egyik oldalon egy, a másikon két spawner ikon 
látható. A megjelenő új szörnyek minden esetben itt, a 3. zónán kerülnek játékba. 
 
Minden zóna jobb szélén látható egy speciális kártyahely, ahová a játékosok olyan speciális erőforrás 
kártyákat helyezhetnek le, amelyeket egy „taktikai” szimbólum látható. 
 
A zónák bal szélén az ellenséges egységeket meghatározó szimbólumok találhatók: 

 a csillagok meghatározzák az egységek típusát 

 a célkereszt jelzi, hogy a meghatározott szörnytípus a körében mozgás nélkül támadást hajt végre 

 az előre mutató nyíl jelzi, hogy a meghatározott szörnytípus a körében egy zónával előre mozog a 
táblán 

 
A TÁMADÓK FÁZISA HÁROM EGYMÁST KÖVETŐ LÉPÉSBŐL ÁLL: 
 

1.) TAKTIKAI KÁRTYÁK AKTIVÁLÁSA 
 
Azokat az erőforrás kártyákat, amelyeken taktikai jelzés van, a játékosok az általuk választott tetszőleges 
sorrendben aktiválják. A kártyák kifejtik a hatásukat, azután el kell dobni őket a dobópakliba. 
 
A csatamezőkre tett taktika kártyák aktiválása kötelező ebben a fázisban. 
 

2.) TÁMADÁSOK VÉGREHAJTÁSA 
 
A játékosok kiválasztják az egyik csatamezőt, és mindig az 1-es zónától haladva a 3-as felé egymás után 
végrehajtják az összes ott tartózkodó, és a bal oldali szimbólumok alapján támadó szörny akcióját az erőd 
azon negyede ellen, amelyhez a csatamező csatlakozik. A hősök támadásával ellentétben a szörnyek nem 
dobnak kockával, az ő támadásaik automatikusan sikeresek. 
 
Miután a csatamezőn az összes ellenséges egység végrehajtotta a saját támadási akcióját, órajárással 
megegyező irányban, ehhez hasonlóan a többi csatamezőn is végrehajtjuk a támadásokat. 
 
A különböző szörnytípusok eltérő célpontokat támadnak – erről részletesen az Abyss hordáiról szóló 
fejezetben olvashatsz. 
 
ALAPÉRTELMEZETTEN: 

 a hősök minden elszenvedett sérülés után 1 morált veszítenek, 

 az épületet az első sérülés után megrongálódnak, a megrongálódott épületek pedig egy további 
sérülés után teljesen elpusztulnak. 
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HŐSIES ÖNFELÁLDOZÁS 
 
Amikor egy vagy több Krohn az 1-es zónában áll, és legalább egy hős azon a falrészen áll, a szörnyek 
mindenképpen megtámadják a hőst. Addig, amíg a hős él, nem léphetnek be az erődbe. 
 
Ez a szabály lehetővé teszi, hogy ha több hős is ugyanazon a falrészen áll, akkor egy vagy több hős 
feláldozza önmagát azzal, hogy a támadó szörnyek összes sebzését magára veszi, hogy legalább az egyikük 
megmeneküljön.  Ha ez sikerült, az utolsó életben maradt hős, akár csak egyetlen morállal is képes 
feltartóztatni akármennyi Krohnt, s ezzel képes megakadályozni, hogy belépjenek az erődbe, a játékosok 
vereségét okozva. 
 
Vagyis, ha egy támadott falrészen több hős is áll, a kapott sérüléseket tetszésük szerint oszthatják el 
egymás között. 
 

3.) MENETELÉS 
 
Válassz egy csatamezőt, és az 1-es zónától a 3-as felé haladva, a bal oldali szimbólumok alapján léptess 
előre minden megjelölt ellenséges egységet egy zónával az erőd felé. Ezután hajtsd végre ugyanezt a többi 
csatamezőn is. 
 
Az 1-es zónáról az erődbe csak két szörny léphet be: az Assault típusú Krohn és az Avatar. 
Amennyiben az 1-es zónán áll ilyentípusú szörny, amely (1) a támadási fázisban nem hajtott végre 
támadást, és (2) a vele szemben lévő falon már nincs egyetlen hős sem, (mert például a többi támadó 
szörny megölte) az ebben a fázisban áthatol a falon és belép az erődbe. Az Avatar esetében az sem akadály, 
ha áll a falon hős – ha mozoghat, ő a hős ellenében is áthatolhat a falon. 
 
Ha ez megtörténik, vagyis akár csak egyetlen Krohn vagy az Avatar belép az erődbe, a játékosok 
elveszítették a játékot. 
 

EGY ÉVSZAK VÉGE 
 
Minden harmadik kör után végre kell hajtanunk az ÉVSZAK VÉGE fázist is. Ez három egymást követő 
lépésből áll. Abban az esetben, ha a kör végére a Hírvivő visszatér az erődbe – vagy elértünk az utolsó, téli 
évszakot lezáró körhöz, csak az első, Tápolás fázist hajtjuk végre, a továbbiakat már nem! 
 

1.) ÉLELEM BEFIZETÉS 
 
Minden hősnek be kell fizetnie 2 ételt. Aki ezt nem tudja megtenni, azonnal meghal. 
 

2.) AZ ÚJ TÁMADÓ HULLÁM MEGHATÁROZÁSA 
 
Minden évszak végén le kell cserélnünk a csatatáblák megjelenési sávján lévő Enemy kártyákat. A lent lévő 
kártyákat gyűjtsük össze, és tegyük a dobópakliba, majd egymás után húzzunk minden csatatábla 
mindhárom helyére új ellenség kártyákat. 
 

3.) AZ ERŐFORRÁSOK MEGÚJÍTÁSA 
 
Minden erőforrás kártyát szedjünk össze és dobjuk el, amely az évszakok erőforrásai kártyahelyeken 
megmaradtak. Ezután minden kártyahelyre a megfelelő pakliból húzzunk fel egy új lapot. Amennyiben 
kifogyna valamelyik pakli, keverjük meg az eldobott lapokat, képezzünk belőlük egy új húzópaklit, és abból 
húzzunk fel oda tartozó kártyát. 
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! --- Inenntől kezdve minden színesítő szöveg és példa kimarad, csak a lényeg lesz itt a továbbiakban --- ! 
 

AZ ERŐD ÉPÜLETEINEK HATÁSAI 
 

KOCSMA / TAVERN 
 
Egy akció elköltésével húzz egy Tavern kártyát az évszakpakliból. 
 

CSEMPÉSZEK REJTEKHELYE / SMUGGLER’S HIDEOUT 
 
Egy akció elköltése után dobjunk egy vörös kockával, és hajtsuk végre a dobott értéknek megfelelő akciót: 

1. Húzz egy Tavern kártyát 
2. Dobj a sárga kockával: annyi aranyat kapsz 
3. Húzz egy Sorcery kártyát 
4. Húzz egy Market kártyát 
5. Húzz egy Armory kártyát 
6. Dobj a sárga kockával: annyi ételt kapsz 

 
Az itt nyerhető kártyákat nem a felfordított évszak-kártyákból vesszük el, hanem a húzópaklik tetejéről! 
 

ISTÁLLÓ / BARN 
 
Dobj a sárga kockával: annyi ételt kapsz. 
 

FEGYVERKOVÁCS / ARMORY 
 
Egy akció elköltésével húzz egy Armory kártyát az évszakpakliból. 
 

SZENTÉLY / SANCTUARY 
 
Egy akció elköltésével választhatsz az épület két funkciója között: 
 
A.) vagy kapsz 1 ételt és 1 isteni kegyelem jelzőt 
 
B.) vagy felhúzol egy speciális képesség lapkát a következő szintnek megfelelő pakliból. A 
képességlapkákat kétféle módon használhatod: vagy a képesség oldalát használod, vagy eggyel megnöveled 
a hősöd erejét. A képességek közül először csak az 1-es szintűek közül választhatsz, majd azután a 2-es és 
így tovább. A választott oldalával felfelé helyezd a lapkát a karaktertábládra. 
 
Minden karakter szintenként is eltérő étel befizetésével megteheti, hogy két lapkát húz fel egyszerre, és a 
kettő közül választ magának egyet. 
 

PIAC / MARKET 
 
Egy akció elköltésével húzz egy Market kártyát az évszakpakliból. 
 

VARÁZSLÓ TORONY / SORCERY TOWER 
 
Egy akció elköltésével húzz egy Sorcery kártyát az évszakpakliból. 
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PALOTA / PALACE 
 
Dobj a sárga kockával: annyi aranyat kapsz. 
 

 
ERŐFORRÁS / RESOURCES KÁRTYÁK 
 
Az erőforrás kártyák jobb felső sarkában található egy színes kártyaszimbólum, amely meghatározza, hogy 
az adott erőforrás hogyan s mikor használható fel: 

 KÉK: folyamatosan használható 

 VÖRÖS ÉS NARANCS: egyszer használható fel, a használat után el kell dobni 

 FEKETE: a felhúzás után azonnal fel kell használni, nem kerül a hős karakterlapjára. A használat 
után dobjuk el. 

 
A bal felső sarokban a kártya típusának szimbólumát láthatjuk. 
 
Minden erőforrás kártyát kizárólag a saját szimbólumainak megfelelő slotba lehet tenni a karakterlapon! 
Amennyiben egy karakter megfelelő slotjai megteltek, a játékos nem vehet fel újabb erőforrás kártyát! 
Viszont ha új egyszer használatos kártyát húzunk fel, megtehetjük, hogy azonnal felhasználjuk a meglévőt, 
és az így felszabaduló helyre tesszük az újonnan húzottat. Az aktív hős a köre során bármikor eldobhat 
kártyákat, hogy felszabadítson kártyahelyet a karakterlapján az új kártyának. Ez nem kerül akcióba. 
 
További eligazítás a kártya szimbólumokkal kapcsolatban: 
 
1.) A kártyák közepén látható morál / arany / erő (vörös csillag) ikonokban lévő számok lehetnek negatív és 
pozitív előjelűek. Előbbi esetben ennyit veszít, utóbbiban nyer a kártyát használó játékos. 
 
2.) A TAKTIKAI IKONNAL rendelkező kártyák egyszer használatosak, és a csatamezők taktikai kártyahelyeire 
tehetők le. A kártyákat lehelyezni a hősök fázisában kell, viszont a hatásukat a támadási fázisban fejtik ki.  
 
Néhány taktikai kártya meghatározza, hogy az adott hatás hány körön keresztül érvényesíthető – ezt egy 
óra ikon jelzi, benne a körök számával. 
 
Amennyiben a támadási fázis elején nincsen egyetlen ellenséges egység sem azon a zónán, amelyen 
taktikai kártya van, a kártyát el kell dobni! 
 
3.) A lila csillag ideiglenes támadóerőt biztosít a hősnek, csak addig, amíg a kártyát használja. 
 
4.) A vörös körben lévő zóna ikonok (Z1 / Z2 / Z3) jelzik, hogy a kártya melyik zónákra fejt ki hatást. 
 
5.) A MASSIVE ATTACK kártyák egyfajta lavinahatást jelentenek több különböző ellenséges egységre is. 
Ezeknél a kártyáknál általában dobni kell egy vörös támadás kockával, és a hatás a kártya által kifejtett 
hatást a dobott érték határozza meg. Amennyiben a Massive Attack kártyát az Avatarra érvényesítjük, 
minden sikeres támadás hatására az Avatar elveszít egy Vinculum pontot. A használatuk általában morál 
pontokat is ad a kártyát felhasználó aktív hős számára. Mivel az a támadás elég nagy hatóerejű, a 
kijátszásakor fokozottan figyelnünk kell a Hírvivőre, mert ha ő is a célzónában tartózkodik, és a kiosztott 
sérülésekre már nem jut ellenség, akkor a támadás őt is megöli. 
 
6.) COURSED GROUND kártya (a Sorcery pakliban található) egy speciális taktikai kártya, amelynek bal 
oldalán három kör található. A kártya három körön keresztül fejti ki a hatását. Ahelyett, hogy eldobnánk a 



 
14 

 

kártyát, az első körben tegyünk fel az első körre egy Coursed Ground tokent. A következő körben 
csúsztassuk a tokent a második körre, majd azután a harmadikra, és csak azután dobjuk el a kártyát. 
 
HONNAN HÚZZUK A KÁRTYÁKAT? 
 
Ne felejtsük: az erőforrás kártyákat az évszakokhoz lerakott pakliból húzzuk – ha onnan elfogynak, akkor 
az adott típusból abban az évszakban nem húzható fel több kártya. Ez alól kivétel a SMUGGLER’S HIDEOUT 
épületben húzott kártyák, valamint azok a kártyák, amik egy másik erőforrás kártya hatására húzhatók. 
 

 
TOVÁBBI SZABÁLYOK 
 
A HIT EREJE: AZ ISTENI KEGYELEM / DIVINE GRACE JELZŐK 
 
Az aktív hős bármikor elkölthet egy isteni kegyelem jelzőt a saját készletéből arra, hogy bármely 
kockadobásának értékét +/- 1 értékkel módosítsa.  
 
Az isteni kegyelem NEM használható fel: 

 taktikai dobások módosítására 

 a katapult kocka dobásánál a meghibásodás és az üres oldal esetén – VISZONT, ha számértéket 
dobtunk, akkor igen! 

 

FELTÁMADÁS / RESURRECTION 
 
Ha bármely kör legelején a várvédőknek van egy vagy több halott hősük, még az eseménykártya felhúzása 
előtt dönthetnek úgy, hogy feltámasztják őket. Körönként csak egy hős támasztható fel ilyen módon! A 
feltámasztott hőst helyezzük a Szentélyre, valamennyi erőforráskártyáját, speciális képesség lapkáját és 
isteni kegyelem jelzőjét dobjuk el, végül a tulajdonságértékeit állítsuk a kezdőértékekre. A kezdőjátékos 
jelző átkerül az éppen feltámasztott hőshöz, a feltámasztása körében ő fog kezdeni, és a játék tőle 
folytatódik tovább. 
 
FONTOS: ha a kör elején a Szentélyen áll egy másik (élő) hős, akkor nem lehet abban a körben halott hőst 
feltámasztani! Ha tehát erre készülünk, mindenképpen gondoskodjunk arról, hogy a Szentély szabad 
legyen! 
 
Mivel egy halott feltámasztása mindig felszabadítja a sötétség erejét, miután feltámasztottunk egy hőst, 
azonnal hajtsunk végre minden egyes csatamezőn egy extra szörny megjelenési kört! 
 
 

ABYSS HORDÁI 
 
Ismétlésképp a lényeg:  

 Valamennyi ellenséges egység a csatamezők 3-as zónáján jelenik meg, 

 minden körben annyi számban, amennyi a felhúzott kártyákon az aktuális évszaknál jelölve van a 
spawner ikonok számával szorozva, 

 méghozzá a Körkezdési fázis / Szörnyek megjelenése fázisban. 

 A csatamezőkön lévő spawner ikonok minimális számának meg kell egyeznie a játékosok számával. 

 A szörnyek a Támadók fázisában hajtják végre az akcióikat: vagy menetelnek, vagy támadnak, vagy 
mindkettőt csinálják. 
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A szörnykártyák szimbólumainak rövid összefoglalása: 

 A bal felső sarokban csillagokkal jelölve a szörnyek típusa: Assault / Support / Heavy 

 Standard / Elite – ha mindkét kulcsszó szerepel a kártyán, akkor spawner pontonként 1 db Elite 
szörnyet kell feltennünk, a többi pedig Standard lesz. 

 Vörös körben szám: hány automatikus sérülést oszt ki a szörny 

 Kék pajzsban szám: mekkora az ellenállása a szörnynek – legalább ennyi sikeres találatot kell 
bevinnie a hősöknek, hogy a szörny elpusztuljon 

 Alul az évszak szimbólumok alatti számok azt jelzik, hogy hány darabot kell feltenni spawner 
pontonként a kártyán jelzett szörnyből. 

 

KROHN 
 Assault típusú szörny (egy csillagos) 

 Bármikor Krohnok jelennek meg egy spawner ponton, egy közülük mindig Elite lesz, az összes többi 
Standard 

 Minden körben egy zónával előbbre lépnek az erőd felé (hacsak egy kártyahatás ezt nem írja felül) 

 A Krohnok csak a velük azonos oldalon falon álló hősöket támadják – sem az épületeket, sem a 
katapultot, sem a Hírvivőt nem! 

 Ha egy Krohn az 1-es zónába ér, és ott a falon van egy vagy több hős, automatikusan azokat 
támadja 

 Ha nincs több hős (vagy akik voltak, meghaltak) a falon, a Krohn a következő Támadás fázisban – 
vagy ha még van olyan Krohn az 1-es zónában, aki a hősök halála előtt még nem hajtott végre 
akciót, akkor az azonnal belép az erődbe. Ha ez megtörténik, a játékosok veszítettek. 

 

GARGOH 
 Support típusú szörny (két csillagos) 

 Bármikor Gargohok jelennek meg egy spawner ponton, egy közülük mindig Elite lesz, az összes 
többi Standard 

 Ha a Gargoh eléri a 2-es zónát, onnan támad. Gargohok nem haladnak tovább a 2-es zónán túl az 
erőd felé! 

 A Gargohok az erőd velük azonos oldalon lévő negyedében tartózkodó hősöket támadják – 
álljanak azok a falon vagy a negyed bármelyik épületén. AZ épületeket és a katapultot nem 
támadják. 

 Ha a Hírvivő a falon tartózkodik, akkor a Gargohok őt ugyanúgy támadják, mintha hős lenne. 
 

MÖLEN 

 Heavy típusú szörny (három csillagos) 

 Nincs belőle külön Standard és Elite verzió 

 A Mölen nem menetel az erőd felé, mindig a 3-as zónán marad, onnan támadja az erődöt 

 Minden egyes Mölen támadás 1 morált von le az összes vele szemben lévő negyedben álló hőstől – 
álljanak a falon, a negyed épületein vagy a katapulton. 

 A Mölen támadása a Hírvivőt is sebzi. 

 A Mölen támadása minden épületet rombol, amely a támadot negyedben áll, és nem védi hős vagy 
megerősítés jelző/bástya. 

 A katapultot nem sebzi a Mölen támadása. 
 

DISRUPTION: AZ AVATAR MEGJELENÉSE 
 
Amennyiben a Körkezdési fázisban háromszor egymás után ugyanazt a szimbólumot dobjuk ki az ellenséges 
szörnyek megjelenésekor (például háromszor a B szimbólumot), akkor azon túl, hogy mindenhová, majd a 
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negyedik mezőre is feltesszük az összes kidobott egységet, megjelenik a feneketlen mélység rettentő 
Avatarja is, és ő is csatlakozik a csatához. 
 
Ha ez megtörténik, húzzunk egy Iránytű / Compass kártyát, hogy eldőljön, melyik irányból fog az Avatar 
támadni. A kihúzott kártya által megjelölt csatamező 3-as zónájára tegyük fel az Avatar figuráját. 
 

AVATAR 

 Nem tekintendő normál egységnek vagy szörnytípusnak – ezért az azokra vonatkozó esetleges 
taktikai kártyák az Avatarra nem vonatkoznak! 

 Az ellenállása 4-es 

 Az Avatar minden körben egy zónányit halad az erőd felé 

 A megjelenése utáni 4. körben – vagyis ha eljutott az 1-es zónáig, és ott sem sikerült megölni – 
belép az erődbe, a játékosok azonnal elveszítették a játékot. 

 
A többi szörnnyel ellentétben az Avatar legyőzéséhez nem elég egyetlen sikeres támadás. Amikor 
megjelenik az Avatar, a tábla jobb alsó sarkában lévő spirál 10-es értékére tegyük fel a Vinculum jelzőt. A 
Vinculum az Avatar életereje – ami azt jelenti, hogy az Avatart tíz sikeres, vagyis legalább 4 pontos 
támadással lehet csak megölni – és erre mindösszesen három kör áll rendelkezésre. 
 
Az Avatar egy játékban csak egy alkalommal idéződik meg – ha sikerült legyőzni, akkor többé nem kerül 
játékba, akkor sem, ha ismét háromszor ugyanazt a spawner szimbólumot dobnánk ki. 
 
Az a hős, aki az utolsó sikeres támadással megöli az Avatart, +2 morált kap bónuszként. 
 
 


