
Az átjárók a Sárkányvár alatt, a Birodalom legveszélyesebb területei. Csak a legnagyobb betörők tudnak besurranni, 
lopni a sárkánytól és elmenekülni, hogy elmondhassák az élményeiket. Így természetese te és a többi tolvaj versenyeztek 
egymással, hogy ki tudja ezt megtenni.

Az út során, szövetségeseke fogsz toborozni és egyre több zsákmányra teszel szert. De egy rossz lépés, és-Clank! Az 
óvatlan zaj felhívja a sárkány figyelmét, és minden ellopott Ereklye növeli a dühét. Jobb lenne, ha a barátaid
hangosabbak lennének, mint te, ha élve szeretnél kikerülni a mélyből.…

Tartozékok

Két-Oldalú Játék Tábla

Kazamata Pakli 
100 kártya

Tartalák Kártyák
15 Zsoldos, 15 Felfedezes,
12 Titkos Könyv, 1 Goblin

Négy 10-kártyából álló Kezdő Pakli
Mindegyikben:

6 Betör, 2 Botlás, 1 Kikerülés, 
1 Tülekedés

120 Clank! Kocka
30 minden játékos 

színéből

Négy Játékos Figura

7 Ereklye 11 Nagyobb Titok 18 Kisebb Titok

2 Mester Kulcs 3 Korona2 Hátizsák

3 Majom Szobor 4 Mester jelző    Arany

Sárkány Jelző

24 Sárkány Kocka

Sárkány Zsák



A Minden játékos elvesz 30 Clank! ckockát, melyekből 
kialakítja a személyes készletét, maga elé helyezve.

A fentinek megfelelő színben mindenki elvesz egy-egy 
játékos figurát, és egy a köcetkező 10-lapból álló paklit:

• 6 Betörő
• 2 Botlás
• 1 Kikerülés
• 1 Tülekedés

A következők szerint helyezzétek ezeket a jelzőket a tábla köré:

B Helyezzetek hét Ereklyét (5-30 értékű) képpel 
felfele fordítva, a megfelelő számokkal jelölt 
mezőkre.

Ha kevesebb, mint 4 játékos játszik, mielőtt elhelyezitek az 
Ereklyéket, keverjétek meg őket képpel lefele fordítva és 
válasszatok ki közülök néhányat, melyet eltávolítotok a játékból.

• 3 játékossal, tegyetek vissza egy Ereklyét a dobozba. 

• 2 játékossal, tegyetek vissza két Ereklyét.

C Keverjétek meg a Nagyobb Tikokat képpel lefele 
fordítva, majd helyezzetek véletlenszerűen 
egyet-egyet minden Nagyobb Titok mezőre.

Maradni fog néhány Nagyobb Titok. Ezeket tegyétek vissza a 
dobozba, anélkül hogy megnéznétek őket.

D Keverjétek meg a Kisebb Tikokat képpel lefele 
fordítva, majd helyezzetek véletlenszerűen 
kettőt minden Kisebb Titok mezőre.

E Helyezzétek a Piac tárgyakat a Piac Területre:

Két Mester Kulcs

Két Hátizsák

Három Korona ( 10, 9, és 8 értékű)

F Helyezzétek a három Majom Szobrot a 
Majom Oltár szobába.

G Helyezzétek a Mester jelzőket a tábla bal-felső 
sarkához közel, egyet minden játékosnak.

H Helyezzétek az Arany jelzőket (1 és 5 értékűek) egy 
gyűjtőbe, a játéktábla mellé.

I Helyezzétek a Sárkány jelzőt (fekete) a Düh Sávra.

• 4-játékos játékban, helyezzétek az első mezőre.

• 3-játékos játékban, helyezzétek a második mezőre.

• 2-játékos játékban, helyezzétek a harmadik mezőre.

J Helyezzétek a 24 Sárkány kockát (fekete) a Sárkány 
Zsákba, és tegyétek a zsákot a tábla mellé.

K Helyezzétek a Goblin szörny kártyát a Tartalékba, a 
játéktábla mellé, a Zsoldosok, Felfedezés és Titkos 
Könyv kártyák kupacai mellé.

L Keverjétek meg a Sárkány Paklit és rakjatok hat kártyát a táblára, 
képpel felfele fordítva, megalkotva ezzel a Sárkány Sort. 

Ha ezek közül a kártyák közül bármelyiken szerepel a Sárkány Tá-            
madás szimbólum, a jobb oldaluk mellett, cseréljétek ki egy másik        
kártyával addig, amíg semmelyiken sem lesz látható a szimbólum,          ezután 
a kicserélt kártyákat keverjétek vissza a Kazamata Pakliba.

Hagyjatok helyet a Kazamata Pakli mellett a játék során eldobott         
Kazamata lapok kupacának.

M Minden játékos elhelyezi a figuráját a kazamata mellett, a 
játéktábla fölött, majd megkeveri a saját 10 lapos pakliját 
és felhúz belőle öt kártyát.

N
A legcsendesebb játékos kezdi a játékot (vagy válasz- 
szatok véletlenszerűen). A játék az óramutató járásával 
megegyező sorrendben halad tovább. Az első játékos 
elhelyez 3 Clank! kockát a Clank! Területen. A második 
játékos elhelyez 2 Clank!-t. A harmadik és negyedik 
játékosok (ha vannak) elhelyeznek 1 Clank! és 0 Clank!-t.

A jobbra levő példa bemutatja az előkészületeket a tábla 
“első” oldalán, mely az első játék alkalmával javasolt. A 
másik oldalán eltérő Kazamata vár!

Előkészítés
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CLANK! egy pakliépítő játék. Minden játékosnak saját paklija van, melynek kialakítása a jáék része.

Minden körödet öt kártyával a kezedben kezded, melyeket az általad választott sorrendben játszod ki. E legtöbb kártya 
erőforrásokat biztosít, melyeknek három különböző tipusa van:

TAPASZTALAT, mely új kártyák szerzésére használható a paklidhoz.

KARDOK, melyek a kazamatát benépesítő szörnyek elleni harchoz használhatók.

CSIZMÁK, melyek a táblán történő mozgáshoz használhatók.

Minden alkalommal, amikor új kártyát szerzel, helyezd képpel felfele az eldobott lapjaid kupacára. Bármely esetben, amikor 
kártyát kellene húznod, de a húzópaklid üres, keverd meg az eldobott lapjaid kupacát és fordítsd képpel lefele, ezzel 
megalkotva az új paklid. Minden egyes keveréssel, az új kártyáid, egy nagyobb és jobb pakli részét fogják képezni!

Minden játékos ugyanazokkal a kártyákkal kezd a paklijában, de a körök során különböző kártyákat fog szerezni. Mivel a 
kártyák sok, különféle dolgokat tudnak csinálni, minden játékos paklija (és stratégiája) egyre jobban különbözővé válik, 
ahogy a játék kibontakozik.

Tehát, Tolvaj szeretnél lenni?



A meghatározása ennek a lopási versengésnek egyértelműek: mindenkinek le kell mennie a kazamatába, és el kell 
lopni egy Ereklyét. Az életed megmentése techikailag nem nem kötelező, bár mérhetetlenül előnyös

A játék során két célod van:

• Visszahozni egy Ereklye jjelzőt és elmenekülni a sárkánytól, azzal, hogy visszatérsz a helyre, ahonnan indultál, a 
kazamatán kívülről.

Általában csak egy Ereklyét tudsz magaddal vinni, és 
amint felvetted, nálad marad. Válassz megfontoltan!

• Gyűjts össze elég pontot az Ereklyéddel és a többi zsákmánnyal, hogy legyőzd az ellenfeleid és elnyerd a Birodalom 
Legnagyobb Tolvaja címet!

Ez az Ereklye nem ér sok pontot, de 
legalább könnyű eljutni hozzá. Győződj 

meg róla, hogy több zsákmányt gyűjtöttél, 
hogy lépést tarts az ellenfeleiddel.

Ez az Ereklye sokkal több pontot ér, de az út 
hozzá hosszú és veszélyes.

Győződj meg róla, hogy el tudsz menekülni 
a kazamatából, miután megszerezted!

1. Lépés: A Cél



Lopni a sárkánytól, messze nem a legegyszerűbb feladat. Romokon keresztül kell mozognod, szörnyekkel találkozol                   és 
értékes kincseket kell szerezned.

A köröd során, az általad létrehozott erőforásokat - Tapasztalat, Kardok, és Csizmák - használhatod, hogy végrehajtsd a következő akciók közül bár-
melyiket. Bármely akciót többször is végrehajthatod amennyiszer csak szeretnéd, amíg a rendelkezésedre áll a szükséges erőforrás, hogy így tegyél.
Várhatsz, vele és vérehajthatod az akcióid, miután kijátszottad minden kártyád, vagy végrehajthatod az akciókat a kártyák között, ha szeretnéd.

2. Lépés: A Terv

Új Kártya Szerzése a Paklidba
A Tapasztalatot használhatod a kék zászlós kártyák szerzéséhez a 
Kazamata Sorról (amely változik a játék folyamán) vagy sárga zászlós 
kártyákat a Tartalékból (amely ugyanaz minden játékban).

Egy Kártya Tapasztalat Költsége a jobb alsó sarkában van 
feltüntetve. Miután kifizetted a költséget, helyezd a 
kártyát az eldobott lapjaid kupacára, ez mostmár része a 
paklidnak.

Eszköz Használata
Az Eszközök a Kazamata Soron található lila zászlós kártyák.

Az Eszközök Tapasztalattal szerezhetők, de nem válnak a 
paklid részévé. Ehelyett, hajtsd végre a kártyán feltüntetett 
HASZNÁLAT szöveget, majd ezután helyezd a Kazamata 
eldobott lapok kupacára (a Kazamata Pakli mellé).

Az Eszköz Tapasztalat Költsége a jobb alsó sarkában van feltüntetve.

Harc egy Szörnnyel

A Szörnyek a piros zászlós kártyák a Kazamata Soron. A Tapasztalattal 
történő szörnyszerzés helyett, a kardok használatával harcolsz velük.

Egy Szörny legyőzéséhez szükséges Kardok, a jobb 
alsó sarkukban találhatók.

Amikor a Kazamata Soron egy Szörnnyel harcolsz, megkapod a  
LEGYŐZÉS szövege alatt szereplő jutalmat. Ezután a kártyát a Kazamata 
pakli eldobot lapjai közé kell tenni. (nem a saját eldobot lapjaid kupacára).

A Tartalékban található Goblinnal is harcolhatsz. Ezt nem kell eldobni, 
ha legyőzted; minden játékos többször is megküzdhet vele minden 
körben, megszerezve a jutalmát minden alkalommal.

Vásárlás a Piacról
A Piac mezők sorozata, ahol a kereskedők kiszol 
gálják azokat, akik felfedezik a kazamatát. Ha egy 
Pia szobában vagy, egyszer vásárolhatsz.

Minden tárgy ára a piacon 7 arany. Helyezd minden 
vásárolt tárgyat magad elé, a játék területedre

A Piacon megvásárolható tárgyak a szabálykönyv 
végén vannak felsorolva.

Mozgás a Járatokon Keresztül
A Csizmák segítségével közlekedsz a Kazamata 
járataiban. Minden Csizma egy-egy járaton keresztül 
történő mozgást tesz lehetővé egy új szobába.

Néhány járathoz különleges szabályok tartoznak:

• Az olyan járatokon történő áthaladáshoz, amelyeken 
lábnyom ikon van, két csizma szükséges, egy helyett. 

• A Szörny ikonos járatok, az ikonok számával mege 
gyező sebesülést okoznak, amikor áthaladsz rajtuk.
Minden felhasznált Kard után egyel kevesebb sebe 
sülést szenvedsz el (de nem kötelező Kardokat hasz 
nálnod a Szörnyes járatokon történő áthaladáshoz.)

• Nem tudod használni a zár ikonnal megjelölt
járatokat, hacsak nincs a birtokodban egy Mester 
Kulcs jelző (Piacon vásárolható).

• A nyíl alakú járatokat csak a nyíl irányából lehet használni 
—általában nem tudsz átmenni rajtuk az ellenkező irányból.

Amikor belépsz egy szobába, elvehetsz egyet az ott levő jelzők 
közül (Kisebb Titok, Nagyobb Titok, Majom Szobor, vagy 
Ereklye) és helyezd azt magad elé.

• Amikor elveszel egy Ereklye jelzőt, mozgasd a Sárkány 
jelzőt egy mezővel fentebb a Düh Sávon.

• Amikor belépsz egy szobába, csak egy jelzőt vehetsz fel.
(Ha a szobában egynél több jelző van, ki kell lépned, majd 
újra belépned egy másik felvételéhez.)

• Nem vehetsz el Ereklye jelzőt, ha már van nálad egy.

• Nem szükséges felvenned jelzőt, ha nem akarod. (Célszerű 
lehet lemondani egy Ereklyéről, hogy egy másik másol levő 
jóval értékesebb után menj.)

• Amikor elveszel egy Kisebb, vagy Nagyobb Titok jelzőt, 
fedd fel azt. A Titok jelzők részletes meghatározása a 
szabálykönyv hátulján van.

Bármikor, ha egy Kristály Barlang szobába 
lépsz be, kimerülsz, amíg a labirintus-szerű 
átjáróiban bolyongsz, ezért nemhasználhatsz 
további Csizmákat ebben a körben.
Teleportálásal viszont továbbra is képes vagy 
mozogni (lásd a Fejlettebb Mozgások-nál), 
de a következő körödig nem vagy képes 
Csizmák használatára.



A kártyáidnak két további gyakori hatása lehet:

Miután kijátszottad minden kártyádat és felhasználtad az összes erőforrást, amelyet szerettél volna, a köröd véget ér. 
Minden felhasznált kártyád dobd a saját eldobott lapok kupacára és húzz öt új kártyát a következő körre történő 
felkészüléshez. A fel nem használt Képesség, Kardok, vagy Csizmák elvesznek, szóval így számolj velük!

Arany Szerzése
Amikor Aranyat kapsz, vedd el a Készletből és helyezd 
magad elé. Minden Arany 1 pontot ér, amikor a játék 
véget ér, de más okból is felhasználhatod őket a játék 
során, mint például a tárgyk vásárlása a Piacról.

Clank!
Néhány kártya hatása Clank! elszenvedését okoz. Amikor ez 
történik, addj annyi kockát a személyes tartalékodból a 
játéktáblán található Clank! Területhez.

Egyes nagyon trükkös kártyák hatására eltávolíthatsz Clank!-
et. Minden egyes kapott negatív Clank! után, távolíts el egyet a 
Clank!-odból a Clank! Területről. Ha nincs elegendő Clank!-ed
ott, akkor ehelyett elkerülheted a Clank! hozzáadását később a 
körben, ha egy hatás által ezt kellene tenned. Bármely meg-
maradt negatív Clank! elvesződik, amikor a köröd véget ér.

A zöld játékos köre a következő kártyák kijátszásával kezdődik:

A zöld játékos végrehajtja a kártyáin feltüntetett szövegeket, azonnal 
ahogy kijátszotta őket, ezzel 1 Clank!-ot hozzáadva a Clank! Területhez a 
Megbotlás-a után, majd eltávolítja amikor kijátssza a Csendes Mozgást.
(Egy másik -1 Clank! megmaradt neki a Csendes Mozgásból, melyet 
felhasználhat később a körben, ha több Clank!-et gyűjtene be.)

Összesen két Csizmája van, melyeket két különbőző járaton történő 
áthaladásra használ. Végül egy Kristály Barlang szobában köt ki; ebben a 
körben nem mozoghatna tovább, még ha lenne több Csizmája, akkor sem. 
Felhasználja a két Kardját, hogy megküzdjön egy Ork Grunt-al a 
Kazamata Sorról. 3 Aranyat kap (az Orc Grunt-LEGYŐZÉS szöveg) és a 
szörnyet a Kazamata eldobott lapok kupacára helyezi.

Az összesen, 3 Képességét egy Kobold Kereskedő megszerzésére használja 
a Kazamata Sorról, melyet a saját eldobott lapjainak kupacára helyez. 
(Mivel az imént szerezte meg a kártyát; nem kap aranyat, vagy Képességet 
miatta, amíg újra nem keveri a saját eldobott lapok kupacát, fel nem 
húzza a kártyát és ki nem játssza azt.)

Mivel kijátszotta az összes kártyát a kezéből, és az összes erőforrást elhasználta, 
amit csak lehetett, a zöld játékos befejezte a körét.



A Kazamatába történő leereszkedés nem minden veszélytől mentes. A mestertolvajnak oda kell figyelnie a fizikai állapotára, hogy 
maximalizálja mind a profitot, mind a túlélését. Ne feledjétek, a két legnagyobb akadálya a pénz elköltésének a leégés és a meghalás.

Minden játékos egészsége az Egészség Mérőjén követhető nyomon, a tábla alsó részén. Amikor a játék során sérülést szenvedsz -
márpedig fogsz- helyezd a kockáidat a színednek megfelelő Egészség Mérőre, balról kezdve.

• Ha a sérülés sárkány támadásból származik, használd a Sárkány Zsákból,kihúzott,kockákat.

• Ha úgy döntesz, hogy sebesülést szenvedsz el egy Szörny járaton történô áthaladáson, Kard nélkül, a kockákat a saját 
készletedből vedd el. Nem választhatod a sebesülés szerzésének ezt a módját, ha ez teljesen feltöltené az Egészség Mérőd!

Néhány hatás meg tudja gyógyítani a kapott sérüléseket. Amikor gyógyulsz, vedd vissza egy saját színű kockád az 
Egészség Mérődről és helyezd a készletedbe. Később újra felhasználhatod további Clank!-ekhez. 

Ha az Egészség Mérőd teljesen tele van, kiütöttek. Hogy mi történik 
ezután, az attól függ, hogy mennyire voltál eddig sikeres:

• Ha megszereztél egy Ereklyét, és elmenekültél a Kazamata Mély 
területéről, akkor a városiak megmentenek és megkapod a pontokat, 
amelyeket megérdemeltél.

• Ha még nem szereztél Ereklyét, vagy ha a Mélyben rekedtél, akkor 
nem tudnak megmenteni. Elvesztetted a versenyt, amely miatt 
ezen a ponton a legkevésbé kell aggódnod.

Amint felvettél,egy Ereklyét, vissza kell jutnod a kazamatán 
kívüli kiindulási pontodra. Ha teljesen visszaérsz, még mielőtt 
kiütnének, megkapsz egy Mester jelzőt, amely további 
20 pontot ér! 

Emlékeztetőül, ha nem szereztél még Ereklyét, nem hagyhatod el a 
kazamatát és nem is menthetnek meg!

}Mély

4. Lépés: A Szökés

Sárkányvár királynője Nictotraxian, de mindenki csak“Nikki-nek hívja. Nem fog tetszeni neki, hogy lopakodunk a 
barlangjában és elvesszük az értékeit.

Minden kör végén, ha a Kazamata Sor har mezőjén van üres kártyahely, töltsétek fel őket új kártyákkal a Kazamata Pakliból. 
Ha a húzott kártyák bármelyikén van Sárkány Támadás szimbólum, a sárkány támad! (De csak egyszer, nem számít, hogy hány 
Sárkány Támadás szimbólum került felfedésre.)

Egy támadás végrehajtásához, vegyétek el az öszes Clank!-et a Clank! Területről és tegyétek a Sárkány Zsákba. Rázzátok meg, 
majd húzzatok ki annyi kockát a zsákból, amennyit a Sárkány jelző mutat a Harag Sávon. A kihúzott fekete kockákat tegyétek 
félre, de minden színes kocka sebesülést jelent a játékosának. (A kihúzatlan kockák a zsákban maradnak—őket még ki lehet 
húzni a későbbiekben.) Minnél több Clank!-et okozol, annál inkább felhívod magadra a sárkány figyelmét, mely után 
megtámad. A zajszinted kordában tartása a túlélés kulcsa!

A sárkány haragja a játék folyamán folyamatosan nő. Minden alkalommal, amikor egy Ereklyét felvesztek, és amikor egy Sárkány Tojást 
(egy Kisebb Titok típus) felfedeztek, a Sárkány jelzőt egy mezővel helyezzétek előre a Harag Sávon. Ez azt okozhatja, hogy több kockát 
kell kihúzni a következő támadásnál. A több kihúzott kockával egyre halálosabbá válik a játék. Lépkedjetek ővatosan!

A sárga játékos körének végén, csak három kártya maradt a Kazamata Soron. A Kazamata Pakli felső három kártyája felfedésre 
kerül, az üres mezők feltöltésére. Kettőn közülük Sárkány Támadás szimbólum van, kivéltva ezzele gy támadást, ebben a 
körben. A Clank! Területen levő minden kockát a Sárkány Zsákba kell helyezni. A Sárkány jelző jelenleg a Harag Sáv ötödik 
mezőjén van, így négy kockát kell kihúzni a zsákból. Egy kocka fekete; ezt félre kell tenni, nincs hatása. A második kocka 
zöld, ezért a zöld játékos elszenved 1 sebesülést. Az utolsó két kocka sárga, így a sárga játékos elszenved 2 sebesülést.

 3. Lépés: A Jel



A jó időzítés kulcsfontosságú ebben rablásban-ha elkap a sárkány, az sokkal rosszabb, mintha a hatóságok szorongatnak! 
De mint minden rablásban, nincs abban semmi rossz, ha keresztbe teszel az ellenfeleidnek, ha az segít a szökésedben.

Amikor egy játékos elhagyja a kazamatát, vagy kiütik, nem a szokásos módon folytatja a köreit. Nem ad több Clank!-et a
Clank! Területhez. Azok a Kártyák, amelyek minden játékosra hatnak, nem hatnak rá. Ha az ő színének megfelelő kocka 
kerül kihúzásra a Sárkány Zsákból, nem okoznak sebesülést—fekete kockaként kell kezelni őket.

Továbbá, első alkalommal amint egy játékos elhagyja a kazamatát, vagy kiütésre kerül, az a játékos a figuráját az első (a legszélen 
balra) mezőre mozgatja a kazamata bejárata mellett található Visszaszámláló Sávon. A játékos következő körében, ahelyett, hogy a 
szokásos módon végrehajtaná azt, a figuráját egy mezőt előre mozgatja a Visszaszámlálás Sávon és végrehajtja a mező hatásait. (A 
további játékosok, akik később hagyják el a kazamatát, vagy később kerülnek kiütésre, nem használják a Visszaszámlálás Sávot).

• A másodiktól a negyedik mezőig, minden mező azonnali Sárkány Támadást eredményez. Továbbo kockákat kell húzni a Sárkány 
Zsákból minden ilyen támadásál: 1 extra kockát a második mezőn, 2 extrát a harmadikon, és 3 extrát a negyedikért.

• Az ötödik mezőn, a sárkány azonnal kiüt minden még a kazamatában levő játékost.

Miután minden játékos vagy kijutot a kazamatából, vagy kiütésre került, a játék véget ér. Minden játékos aki megmenekült a 
kazamatából (vagy legalább a Mélyből) összeadja a pontjait, a következőket beleszámolva:

• Az Ereklyéjének értékét.

• A többi megszerzett jelzőből származó pontokat.

• Az összegyűjtött Arany mennyiségével egyenelő számú pontot.

• A paklijában levő kártyák által biztosított pontokat. (Minden kártyán a jobb felső sarokban van jelezve az 
értékének mennyisége.

A legtöbb pontot összegyűjtő játékos nyeri a játékot és ő lesz a Legnagyobb Tolvaj a Birodalomban! Döntetlen esetén, az egyenlő 
játékosok közül az értékesebb Ereklyét begyűjtő játékos a nyertes.

5. Lépés: A Befejezés



Megszerzés — Egy kártya
Megszerzés szövegét egy 
alkalommal kell végrehajtani,
 amikor megszerzed a Kazamata Sorról (nem amikor később 
kijátszod a kezedből).

Megérkezés — Egy kártya megér 
kezés szövegét akkor kell végre
hajtani, amikor a kártya felfedés
re kerül (a Sárkány Támadások
előtt, ami akár a Kazamata Sor újra feltöltése esetén, a kör 
végén is lehet).

Veszély — Minden a Kazamata So
ron levő Veszély kártya után húzz
egy további kockát a Sárkány
Zsákból minden Sárkány Támadásnál. 

Eldobás — Néhány kártya arra utasít, hogy dobj el egy kártyát.
Csak olyan kártyákat dobhatsz el, amelyek a kezedben vannak, 
amelyeket még nem játszottál ki. A kártyának nincs rendes 
hatása, ami azt jelenti, hogy az eldobás hasznos módja, hogy 
megszabadulj azoktól a kártyáktól, amelyek Clank!-et okoznak. 
Ha azt kéri, hogy dobj el egy kártyát, hogy magkapj valamit, 
ténylegesen el kell dobnod, hogy megkapd azt.

Példa: A Bűvészmutatvány azt mondja, hogy Dobj el egy 
kártyát, hogy húzz két kártyát. Ha nincs kártya a kezedben, 
amit eldobhatnál, akkor nem húzhatsz két kártyát.

Gyógyító Kút — Amikor belépsz egy olyan szobába, 
amelyben Gyógyító Kút van, gyógyulsz 1 sebesülést.

Piac — A tábla másik oldalán, a Piac nem a mezők 
egy különálló csoportja, a kazamata közepének közelében. 
Ehelyett, utazó kereskedők találhatók a kazamatában szétszórt 
mezőkön. 

Kártyák Kijátszásának Sorrendje — Néhány kártyának olyan 
hatása van, amely nálad levő, vagy a körödben végrehajtandó 
dolgoktól függenek. Megkapod ezeket a hatásokat, függetlenül 
attól, hogy milyen sorrendben játszottad ki a kártyáidat.

Példák: A Lázadó Felderítő azt mondja, Ha van egy másik társad a 
játék területeden, húzz egy kártyát. Húzd fel a káryát, akár a Lázadó 
Felderítő előtt, akár utána játszottad ki a másik társat.

A Hegyi Király azt mondja, Ha van egy koronád, +        és +       .” 
Ha kijátszod őt és később eszel egy koronát a Piacról, akkor is 
megkapod a plussz Kardot és Csizmát.

A Hencegés azt mondja, Minden ebben a körben általad okozott 
Clank! után, +  .” Megkapod a Képességet akkor is ha a Clank!-et 
a Hencegés kijátszása előtt okoztad.

Játék Terület — Amikor a körödben kártyákat játszol ki, az előtted levő, 
ún. játék területre kerülnek. Ez segít nyomon követni a kárytákat, 
melyekt már felhasználtál ebben a körben. Megjegyezzük, hogy ha a 
körödben újra kell keverned az eldobott lakpok kupacát, ezeket a 
kártyákat nem kell bekeverni.

Tartalék — A Tartalék Zsoldos, Felfedezés és Titkos Könyv kártyáinak 
száma korlátozott. A tartalék kifogyhat ezekből a kártyákól, ha a 
játékosok eleget szereztek be ezekből.

Ha Elfogy a Clank! — Ha bármikor kifogynak a kockák a személyes 
készletedből, azután nem választhatod a sérülés elszenvedését, 
miközben a járatokon át mozogsz. De arra sem lehet kényszeríteni, 
hogy további Clank!-et adj be. —ingyenes némaság! (Legalábbis addig, 
amíg vissa nem kapsz kockákat a gyógyulás miatt. Semmi sem ingyenes 
örökké.)

Teleportálás — A Teleportálás egy olyan speciális mozgásforma, amely 
lehetővé teszi a mozgást a jelenlegi szobádból bármely hozzá 
kapcsolódó szobába. Nem kell Csizmákat felhasználnod, vagy harcolnod 
a járatban. Használhatsz ilyen módon lezárt, vagy egyirányú átjárókat is, 
amelyeket egyébként nem tudnál. Emlékeztetőül, amelyik körben 
belépsz egy Kristály Barlang Szobába, (bármilyen eszközzel), nem 
használhatsz Csizmákat a kör hátralevő részében.

Végleges Eldobás — Néhány kártya és hatás okozhatja, hogy véglegesen 
eldobj egy kártyát. Ez véglegesen eltávolítja a kiválasztott kártyát a 
paklidból, mely remekül használható a kezdő paklid relatív gyenge 
kárytáinak eltávolítására. Amikor véglegesen eltávolítasz egy kárytát, 
válassz egyet az eldobott lapjaid kupacából (vagy a játék területedről) és 
tedd vissza a dobozbaa kör végén.

Körbefutó Járatok — Azok a járatok, melyek a kifutnak a játéktábla 
szélére, a tábla ellentétes oldalához kapcsolódnak. Ezekhez is csak egy 
Csizma szükséges, mint a többi rendes járathoz.

Soha ne félj, a szakma új fortélyait megtanulni-soha nem lehet tudni, mikor menti meg az egyik az életed.
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Elnevézés Útmutató

Nagyobb Titkok
Nagyob Gyógyítás Itala
Használd a körödben, hogy gyógyulj 2 sérülést.
(Tartsd meg, amíg felahsználod, utána tedd vissza a dobozba.)

Nagyobb Képesség Gyorsítás
Azonnal kapsz 5 Képességet, azután tedd vissza a 
jelzőt a dobozba.

Nagyobb Kincs
Ez a jelző 5 Aranynak számít. Megtarthatod a játék 
végéig, vagy elköltheted a szokásos módon.

Felvillanó Ragyogás
Azonnal húzz három kártyát, majd tedd vissza a 
jelzőt a dobozba.

Kehely
Tartsd meg ezt a jelzőt— 7 pontot ér, a játék végén.
Ez nem Ereklye.

Piaci Tárgyak
Mester Kulcs
Lehetővé teszi a zár ikonos járatok használatát.
(Továbbá 5 pontot ér, a játék végén.)

Hátizsák
Lehetővé teszi, hogy egy további Ereklyét vigyél 
magaddal. (Továbbá 5 pontot ér, a játék végén.)

Korona
A rajta feltüntetett pontot éri.
(Minden játékos a legértékesebb rendelkezésre álló 
Koronát kapja, amikor vásárol egyet.)

Kisebb Titkok
Gyógyítás Itala
Használd a körödben, hogy gyógyulj 1 sérülést.
(Tartsd meg, amíg felahsználod, utána tedd vissza a dobozba.)

Gyorsaság Itala
Használd a körödben, hogy kapj 1 Csizmát.
(Tartsd meg, amíg felahsználod, utána tedd vissza a dobozba.)

Erő Itala
Használd a körödben, hogy kapj 2 Kardot.
(Tartsd meg, amíg felahsználod, utána tedd vissza a dobozba.)

Képesség Gyorsítás
Azonnal kapsz 2 Képességet, azután tedd vissza a 
jelzőt a dobozba.

Kincs
Ez a jelző 2 Aranynak számít. Megtarthatod a játék 
végéig, vagy elköltheted a szokásos módon.

Mágikus Forrás
Ennek a körnek a végén, dobj el egy kártyát véglege 
sen az eldobott lapjaid közül, vagy a játék területed 
ről. Tedd vissza a kárytát és ezt a jelzőt a dobozba.

Sárkány Tojás
Tartsd meg ezt a jelzőt— 3 pontot ér, a játék végén.
Mozgasd a Sárkány jelzőt egy mezőt előre a Harag 
Sávon.


