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     A mi Urunk 1634. esztendeje, 
       Nyárelő havának 10. napja

Dicsőség a mennyekben! Új Jeruzsálem elöljárói úgy 
döntöttek, hogy a város alatti katakombákat fel kell tárni. Nem 
tudtam kiverni fejemből e furcsa alagutakat, már csak szokatlan 
szerkezetük és a bennük rejtező veszély miatt sem. Hamarosan 
feltárulkoznak előttünk. Mily gonosz rejtezhet odalent, a föld 
alatt...a pokolban? Egy barátomért küldettem, a Léleklátó papért, 
kinek képességei egyedülállóak. Remélem elvezeti majd az 
elöljárók által kijelölt csapatunkat. Csupa fogoly és halálraítélt. 
Gyilkosok és tolvajok a legrosszabb fajtából, de ez jutott osztályrészül. 
Én felelek e marcona zsoldosok kiválogatásáért, miközben várom 
barátom válaszát.

      Nyárelő havának 19. napja

   Felkészültünk, hogy találkozzunk az Ördög odalent 
búvó szolgáival. Az indulás rettenetes volt. Most, mikor ezen 
sorokat írom, még semmi hír a Léleklátóról és embereiről, akiket 
ő csak a “nyájának” nevez. Nagyon gyorsan összeszoktak. 
Négyszemközt megvallotta, hogy szívesebben dolgozik olyanokkal, 
akiknek nincs vesztenivalója. Csak Isten a megmondhatója 
mivel találkoztak a város gyomrában. Már órák óta nincs róluk 
hír. Ráadásul a vezető kötelüket, mely összekötötte őket velünk, 
üresen és szakadtan húztuk vissza. A vége vértől volt itatott. Az 
Úr vigyázza lépteiket!

      Nyárhó havának 7. napja

   A démoni teremtmények serege végtelennek és sosem 
apadónak tetszik. Nem túl terebélyes szörnyegetek, de nagyon 
agresszívek - főleg nagyobb csapatban - és majd minden nap 
támadják erőinket. Eddig sikerült őket visszatartanunk, de ó Uram, 
kétlem, hogy sokáig kitartanánk. A járatok felszíni végénél járőrözni 
szinte lehetetlen. Lépésről lépésre szorítanak bennünket hátra, 
egyenesen a kijárat felé. Ha még tovább kell hátrálnunk félő, 
hogy a város utcáit kell megvédenünk. De a Léleklátó, ha mégoly 
gondterhelten is, elvonult cellájába az elöljárók hírnökével. 
Vajon akad megoldás erre a helyzetre? A foglyok egy kútról 
pletykálnak, egy üregről, ahonnan ördögi hangok szólanak. Mi 
van, ha nem csak szóbeszéd?
                       Uram, adj nekünk erőt, hogy kitartsunk!

    Nyárhó havának 31. napja

  Törekvésünk nem volt hiábavaló, bár az eredmény nem pont 
az, mit reméltünk. Végtelen a mély, és a Trogloditák még támadják 
állásainkat, bár jóval ritkábban mint annakelőtte. Veszteségeink 
csökkentek, de a teremtmények még mindig itt vannak. A suttogás 
kikezdte embereink morálját. A szüntelen mormogás, ahogy 
embereink mondják, megnyugtatja és irányítja a Trogloditákat. A 
Léleklátó megannyi öreg könyvet hozatott. Fóliánsokat, melyeket a 
Szent Inkvizíció használt. Szinte falja lapjaikat mielőtt újabb 
expedícióra indulna. Csak addig mutatkozik, míg megáldja embereit, 
és felfegyverkezik, majd eltűnnek a katakombák bejáratában. 
Olvasópolcán nyitva hagyott egy könyvet, melynek lapjain ez a cím 
állt: A Lelkek Ura. Kérlek, Istenem, irgalmazz neki!

     Nyárutó havának 2. napja

  Buzgalma éppoly nagy mint keményszívűsége. Barátom 
ismét nekiveselkedett a bűzös labirintusnak, eltökéltebben mint 
valaha. Sikere új erővel töltötte meg embereit, és önmagát is 
ádázabb harcra ingerelte. Újra csak azokat a furcsa könyveket 
bújta és meggyőződésévé vált, hogy képes megtisztítani azon 
alagutakat. Bár tisztában vagyunk vele a Troglodita légiók élén 
még számos oly szörnyű démon áll, mint a Lelkek Ura, mégis 
reménnyel és hittel teli szívvel vág neki a feladatnak. Ámen!

    Nyárutó havának 8. napja

  Mintha a páratlan tisztaság dicslángja lengené őt körül. Most 
kaptuk a híreket, hogy újra a mélybe készül. Egyik kezében 
megszentelt pörölye, másikban pedig szent szövegei. Ismét csak 
az inkvizíciós könyveket tanulmányozta új útja előtt. 
Buzgalma fényesebben sugárzik mint valaha. Olyan ő, mint egy 
világítótorony a Pokolban, egy láng a sötétségben. Kiszabadítani 
készül a múlt hónapban foglyul eset embereit - kikről már azt 
hittük elpusztultak. Visszatér a pokol bugyraiba, kiköszörülni a 
csorbát, és megszabadítani az emberi testeket démoni béklyóiktól. 
Szent Mihály adjon néki erőt!

   Nyárutó havának 15. napja

  Uram, szabadíts meg a gonosztól! Minden elveszett...

BEVEZETÉS



A Claustrophobia egy kalandjáték, mely Hell 
Dorado világában játszódik. Két játékosa 
újraélheti az Új Jeruzsálem alatti járatokban 
lezajlott csatákat. Egyikük irányítja majd az 
elszánt Embereket, másikuk pedig a 
szinte végtelen démoni teremtmények
ura lesz.

Mi van a dobozban?

A játék tartozékai:

36 járat és szoba lap

Járat

Szoba

E tereplapok reprezentálják Új Jeruzsálem
katakombáit, és szolgálnak csatatérül a két játékos
számára.

1 Léleklátó figura

A Léleklátó vezeti az Új Jeruzsálem
      nevében indított expedíciót.
         Fegyvere mindössze egy
           kalapács, egy lámpás és a hit.
           E szent ember a Pokol szívébe
               vezeti “nyáját”. Buzgalma
                  lehetővé teszi, hogy óvja
                  és gyógyítsa elítéltjeit és
                  megacélozza karját. Ő az
                        Ember-játékos vezető
                         harcosa, aki speciális
                              mágikus erővel is
                                 rendelkezik.

2 Elítélt Drabál figura

2 Elítélt Bérpenge figura

11 Troglodita figura

1 Démon figura

Megtámogatva a Léleklátóval, ez a
   harcos még pusztítóbb, mint

 önmagában. Ha méretes termete
 feltűnik a földalatti járatokban, egy

ellenfele sem veheti őt félvállról.
Fegyvereit hétköznapi szer-

számokból eszkábálta, melyek-
kel kiválóan bánik a Trogloditák

 hordáival szemben. A Drabál
 mindig kész megküzdeni velük.

 Erős és szívós harcos, aki a 
Léleklátó és a Bérpenge védelmére is

jól használható.    

A Bérpenge úgy használja a Drabált mint egy 
sziklát, mely mögül szélvészként tör elő. 
Mivel fürge és jól használható az öldöklő pár-
bajokban, ez a torokmetsző az első a földalatti 
járatok felderítésében. Akár csak elítélt társa, ő 
is páncélkesztyűt és némi altesti vértezetet 
visel. Épp ezért kiváló a nálánál kisebb 
teremtmények lekaszabolásában. Fő képes-
sége azonban a katakombák feltérképezése.

        Ezek a kisebb teremtmények
             egyedül nem bocsátkoznak

 harcba. Csapatban szeretnek
támadni. Egy méretes horda pillanatok alatt darabokra 

szed egy jól felkészült embert is. A mélysötétben a
Trogloditák a terror megtestesítői. A Sötétség a 

birodalmuk. E harcosok képezik a Démon-játékos fő 
ütőerejét.

Amikor csak teheti, a 
Troglodita csőcseléket
használja fegyverként.
Haragvó vadállat és harcos egyben,
Démon a Troglodita légiók 
mögött, kinek egyetlen célja
Új Jeruzsálem városának 
elpusztítása. A Léleklátó 
legfőbb célja az ő megölése, 
de egyetlen Démon sem adja
könnyen magát. A Démon a 
lekeményebb ellenfél az Ember 
csapat számára. Minden küldetésben különbözőekkel 
találkoznak majd.



5 Tulajdonság lap az Embereknek 25 Műanyag sérülésjelző

5 Kártyatartó

6 Képesség kártya

6 Tárgy kártya

Adottság(ok)

Az adott kör
Akciókockájának helye Akciókocka értéke

Védelem

Harci erő

Mozgás

Sérüléshely

Harcos neve

Akciókocka 
értéke

Előlap

Hátlap

Képesség neve

Képesség 
hatásának
leírása

Hátlap

Előlap Tárgy neve

Tárgy 
hatásának
leírása

A harcos 
neve, aki 

használhatja

A kártyán megtalálod az Emberi harcosok 
összes adatát és képességeit. A játék során 
külön tartójukban használjuk őket.

                    E tartók az Emberi harcosok
        játék során elszenvedett sérüléseinek 
regisztrálására szolgálnak.

E kártyák jelzik, mely mágikus energiákat 
birtokolja a Léleklátó a játék során.

Arra szolgálnak, hogy az Ember-játékos 
nyomon követhesse harcosai sérüléseit. 
Ha szükséges, a Tulajdonság kártya 
sérüléshelyeibe szúrhatók. 

E kártyák olyan tárgyakat jelölnek, mely az 
Emberi harcosok számára plusz képességeket 
adnak.



15 Előny kártya

1 Végzet tábla 16 Esemény kártya

7 Démon kártya

20 Fenyegetés pont jelző

10 Sérülésjelző (démon)

Előlap

Hátlap

Előlap

Hátlap

Adottság
neve

Adottság
hatásának
leírása

Démon neve

Életerő

Mozgás

Harci érték

Védekezés

Speciális
képesség

Előlap

Hátlap

Végzet mező
Trogloditák alap 
tulajdonságai

Védekezés

Harci érték

Mozgás Esemény
neve

Hatás leírása
Kockaérték, mely
aktiválja a hatást

Hatás neve

Kisebb tárgyakat és parancsokat megtestesítő
kártyák, melyek időleges előnyökkel ruházzák fel 
az Emberi harcosokat.

A Démon-játékos használhatja ezt a táblát, hogy 
folyamatosan figyelemmel kísérhesse a Troglodita 
harcosok adatait és különleges képességeit.

A Trogloditák és Démonok játékba 
hozásához használhatja őket a 
Démon-játékos.

Ha egy démon megsebesül, egy 
ilyen jelzőt helyezünk kártyájára.

A játék során a Démon-játékos vethet be esemény 
lapokat, hogy a maga javára fordítsa a dolgok 
alakulását.

Minden küldetés egy újfajta Démon ellen folyik. 
E kártyák mutatják adataikat. Ha a Démon 
megsebesül, sérülésjelzőket teszünk a kártyára 
(lásd lentebb).

Esemény
hatásának
leírása





Minden játék számos körből áll, melyek 
mindegyike négy, sorrendben ismétlődő fázisra 
oszlik.

Játékmenet

Előkészületi fázis

Ember-játékos akció fázisa

Fenyegetés fázis

Démon-játékos akció fázisa

A Lélek-                               látó rendelkezik az 
“Aura of                              Precognition” képes-
séggel. A                              lap megmutatja 
milyen értékű kockával aktiválható a képesség 
(bal felső sarok). Ha a játékos az 5. kockát 
rendeli a harcoshoz, az használhatja a 
képességet. Ezen felül az 5. Akciósor adatai 
vonatkoznak majd a harcosra (MVT:1, CBT:1, 
DEF:5).

Előkészületi fázis

E fázis során az Ember-játékos meghatározza 
harcosai alap adatait.

Ezen fázisban az Ember-játékos harcosai 
mozognak, felfedezik a járatokat és megküzdenek 
a Troglodítákkal és Démonokkal.

E fázisban a Démon-játékos játékba hívja a 
Démonokat és Trogloditákat, növeli 
képességeiket, és Esemény kártyát húz.

Ezen fázis alatt a Démon-játékos mozgatja és 
harcol Trogloditáival és Démonaival.

E fázis során az Ember-játékos meghatározza 
harcosai statisztikai adatait az aktuális körre. Ehhez 
annyi akció kockával (6-oldalúval) dob, ahány aktív 
harcosa van. A játékosnak választania kell egy-egy 
kockát minden harcosához, majd azt a harcos 
tulajdonságlapjára helyeznie, az erre kijelölt 
helyre. A választott kocka jelzi, melyik Akciósor 
vonatkozik a harcosra a következő Előkészületi 
fázisig. Egy körön át csak ez az Akciósor 
határozza meg a harcos tulajdonságait.

Ha egy harcosra olyan kockaérték jut, mely egy 
lezárt Akciósora értékével egyezik (lásd a Harc 
szabályainál a 13. oldalon), az ezt követő Akciós 
fázis során nem cselekedhet, védő értéke pedig 3 
lesz (DEF:3) a következő Előkészületi fázisig. 
Ez esetben a harcos túl kábultnak, sebesültnek 
számít ahhoz, hogy normálisan cselekedjék, ezért 
az MVT és CBT értéke is 0. Alap adottságai
(ábrájuk alatt) sem számítanak, és nem vehetjük 
figyelembe a tárgyai által adott képességeket 
sem (kivéve a Scepter of Commandét). A harcos 
kimerültnek számít ugyan, de a speciális szabályok 
vagy Előny kártyák által biztosított képességeik 
megmaradnak. Ha a Léleklátó válik kimerültté és 
a lezárt Akciósora adná mágikus képességét, ez 
a képesség nem használható.

 E harcoshoz a 2-es értékű kockát választották. 
A kocka a kivágott, üres helyre kerül a lapon. 
Így a harcos adatai: MVT: 1 (a Mozgás 
rövidítése), CBT: 2 (a Harci érték rövidítése), 
és DEF: 4 (a Védekező érték rövidítése).

E harcosra a 2-es értékű kocka jutott. 
Sajnos ez az Akciósor le van zárva, ezért a
harcos nem mozoghat vagy küzdhet, és 
könnyű prédát jelent ellenségei számára 
(DEF:3).

A Léleklátónak általában két képessége van, 
melyeket az adott Küldetés leírása  sorol fel. A 
Képességek referencia kártyáján fel van tüntetve, 
hogy melyik számú Akciósorhoz tartozik.



Ha a játékos több kockával dob, mint ahány 
Emberi harcosa játékban maradt, minden 
kockát, melyet nem rendel harcosaihoz, félre 
kell tennie, és e körben már nem használhatja.

Némely kártya hatására meggyógyulhat az 
előzőleg lezárt Akciósor. Ez esetben a 
sérülésjelzőt le kell róla venni. Ha ez a sor 
ugyanolyan számú, mint az Előkészületi fázisban
a harcoshoz rendelt kocka, a harcos már nem
     számít kábultnak és a szokott módon csele-
      kedhet.

Ezen fázis során, az összes Ember harcos 
cselekedhet. Egyszerre csak egy harcos 
aktiválható. Az előzőnek be kell fejeznie 
cselekvését, mielőtt a következőt aktiváljuk. Az 
aktiválás során először mozoghat, majd harcolhat, 
vagy előbb harcol és azután mozog. Sem a 
mozgás, sem a harc nem kötelező. A mozgást 
megszakíthatja harc, de ekkor a megmaradt 
mozgáspontok már nem érvényesek. A mozgás 
és a harc részletes szabályai a 11. és 13. oldalon 
olvashatók.

Általában minden küldetés leírásában szerepel, 
hogy az Ember-játékos mennyi és milyen Előny 
kártyát használhat. A kártyák a leírásukon szereplő 
helyzetben használhatók (majd eldobandók). Az 
Ember-játékos csak a játék kezdetén húzhat 
Előny kártyákat, később erre nincs lehetősége.

A harcos Tárgyakat is magával vihet és 
használhat, melyek rendszerint alap képességeit 
javítják. A tárgy nem cserélhető, nem tehető le, 
nem vehetők fel, nem pusztítható el. Csak úgy 
távolítható el a játékból, ha tulajdonosa meghal, 
vagy kilép a játékból.

A Démon-játékos 3 Végzetkockával (6-oldalú) 
dob, majd tetszés szerint elhelyezi őket egy 
vagy több Végzetmezőn, azonnal végrehajtva 
ezek utasításait. Ha egy tereplap, vagy kártya 
lehetővé teszi számára, hogy több Végzetkockával 
dobjonl, úgy ezek mindegyikét elhelyezheti a 
Végzettáblán.

Fenyegetés fázis

Ember-játékos akció fázisa

Az Ember-játékos 3 kockával dob, holott csak 
egy Léleklátója (egy Scepter of Command 
fegyverrel) és egy Bérpengéje van játékban. A 
Léleklátó a 3. értékűt kapja, a Bérpenge pedig 
a 4-es kockát. A harmadik kockát félreteszi és 
nem használhatja már a körben.

Előny kártyák

Gyógyítás

Tárgyak

The Calm Before the Storm: a Démon-játékos 
még egy Végzetkockával dobhat a következő 
Fenyegetés fázisban.
Sounds from the Deep: a Démon-játékos növelheti 
Fenyegetés pontjai (FP) számát, melyeket eltehet 
későbbre, vagy harcosokat aktiválhat velük.
Supernatural Speed, They Are Legion, Sharpened 
Claws: Aa Démon-játékos növelheti Trogloditái 
alap adatait.
Dark Destiny: a Démon-játékos húzhat egy vagy 
két Esemény kártyát.
A Taste for Blood és Burrowing Monsters: a 
Démon-játékos harcosai még mozgékonyabbak és 
észrevétlenebbek lehetnek. Megj: Ha kombinálod a 
két eseményt a Trogloditák és Démonok az összes 
játékban lévő tereplapon megjelenhetnek.
Resistance is Futile: hátráltatja az Emberi harcosok 
mozgását, míg a Trogloditákét javítja.
Trap: sérülést okoz egy Emberi harcosnak.

A pirossal jelzett képességek Fenyegetés fázisonként 
egyszer használhatók; a feketék bármennyiszer.



Aktiválásához két kockát kell 
ide helyezni: egy páros és 

egy páratlan értékűt.

Dobj egy extra Végzet kockával
a következő Fenyegetés fázisban.

VVVIIIHHHAAARRR EEELLLŐŐŐTTTTTTIII CCCSSSEEENNNDDD

Bármilyen 
kockadobás

Minden Végzetkockát fel kell helyezni a Végzettáblára mielőtt végrehajtod hatásukat.

Aktiválásához, két páros 
értékű kockát kell helyezni 

e helyre.

Aktiválásához bármennyi 
kockát letehetsz ide, ha 
értékük több mint 12.

Aktiválásához bármennyi 
kockát letehetsz ide, ha 

értékük pont 9.

Aktiválásához bármennyi 
kockát letehetsz ide, ha 

értékük pont 11.

Aktiválásához bármennyi 
kockát letehetsz ide, ha 

értékük pont 7.

Aktiválásához két páratlan 
értékű kockát kell ide 

helyezni.

Aktiválásához egy 3, vagy 
afölötti értékű kockát kell 

ide tenned.

Minden ide helyezett 
kockának vagy párosnak, 

vagy páratlannak kell lennie.

Aktiválásához egy kockát kell 
ide helyezni.

Páros v páratlan 
értékű kocka

Két kocka
páratlan
értékkel

Egy páros és
egy páratlan 

kocka

Két kocka
páros

értékkel

Egy kocka 
3 fölötti
értékkel

7

11

9

12+
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Kockánként +2 FP
(fenyegetés pont).

A Trogloditák +1 MVT-t 
(mozgás pont) kapnak a köv. 
Akció fázisra.

Minden Troglodita +1 DEF-t (védelmi
pont) kap a köv. Fenyegetés fázisig. És
+2 FP-t kapsz, ha min. 1 Trogloditát 
megölnek az Ember köv. Akció 
fázisában.

A Trogloditák Vérszomjasak
(Frantic) lesznek a következő 
Akció fázisban.

Következő Fenyegetés fázisod 
kezdetéig egy Emberi harcos sem 
Lopakodhat (Elusive), ellenben 

Trogloditáid lopakodhatnak.

Egy választott Emberi harcos 1 
sérülést szenved. Az Ember-játékos 
választja ki a lezárandó Akciósort.

A köv. Fenyegetés fázisban a 
Trogloditák és Démonok olyan 
tereplapon is megjelenhetnek, 
melynek nincs bejárata, feltéve ha 
nincsenek ott Emberi harcosok.

A köv. Fenyegetés fázisban
olyan lapon is megjelenhetnek 
Trogloditák és Démonok, ahol 
Emberi harcosok állnak (de csak 
felfedezetlen kijáratú lap lehet)

Kockánként egy Esemény
lapot húzhatsz.



A Démon-játékos magára hagyja az Ember-játékost egy 
körre. Arra használja körét, hogy megerősítse csapatait.
Végzetkockáinak értékei: 2, 3 és 4.

Épp ezért ide helyez egy
kockát, melynek értéke 
3. Húzhat egy Esemény 
kártyát és kézbe veheti.

Ezután két páros értékű 
kockát tesz ide. Ezért 4 
FP-t kap, melyért egy 
későbbi körben 4 
Trogloditát küldhet majd 
harcba (akár e körben is 
játékba hozhatná őket, 
de erőt gyűjt egy későbbi 
nagyobb támadáshoz).

A Démon-játékos megpróbálja elkapni és lemészárolni a 
menekülő Ember harcosokat. 
Mivel az előző körben a “The Calm Before The Storm” 
mezőt választotta, most 4 kockával dobhat 3 helyett. A 
végzetkockák értékei: 1, 1, 4 és 6.

A Démon-játékos két 
páratlan kockát tesz ide. 
A Trogloditák +1 MVT 
(Mozgás) bónuszt kapnak.

Azután két páros kockát 
tesz ide. A Trogloditák 
mostantól Dühöngők! 
Ez értékes előny lesz a 

következőkben.

Ha a Végzetkockákat felhasználták, hatásaikat 
pedig elvégezték, a Démon-játékos játékba hozhatja 
harcosait. Minden Troglodita 1 FP-be kerül, egy 
Démonért pedig 5 FP-t kell fizetnie (a Démon 
részletes adatai a küldetés leírásában találhatók).Egy 
vagy több tereplapra is lehelyezhetők, de figyelembe 
kell venni a Járat méret szabályt (Lásd: Mozgás, 
11.old), valamint a következő megkötéseket:

- A tereplapnak legalább egy felfedezetlen 
kijárata legyen. 
Felfedezetlennek számít minden nyitott oldal, 
ami nem feltárt katakomba rész felé mutat).

- A tereplapon nem lehet Ember harcos
A Fenyegetés fázis során játékba hozott harcosok 
a normál szabályok szerint viselkednek a 
következő Akciós fázis alatt.

Nem hozható játékba harcos az (A) lapon, mivel nincs felfedezetlen kijárata.
Nem helyezhető harcos a (B) lapra sem, mivel egy Drabál elítélt áll rajta.
A (C) lapra viszont egy és több harcos is lehelyezhető.



A Léleklátó nem mehet át az (A) lapról a (B)-re, mivel 
nincs összeköttetésük.

A Troglodita nem mehet át az (A) lapról a (B)-re, 
mivel ott már 2 Troglodita és egy Démon tartózkodik.

Ha az első átlép, a második már nem hagyhatja el a 
lapot, hiszen így már egyedül maradt.

A Troglodita elhagyhatja az (A) lapot, 
mivel azon csak egy Bérpenge elítélt van.

Két Drabál 
elítélt szeretné 
elhagyni az (A) 
lapot. Az első 
átléphet, mivel a 
lapon 2 
Troglodita van.

A mozgás mindig opcionális. Ha egy harcos mozog, 
felhasználhatja az összes, vagy csak néhány 
pontját (MVT). Egy összeköttetéssel rendelkező 
szomszédos tereplapra 1 MVT-ért léphetünk, de két 
fontos szabályt kell figyelembe vennünk:
- Járat méret szabály: egy tereplapon csak max. 
3-3 (Démon-Ember) harcos tartózkodhat.
- Akadály szabály: egy harcos csak akkor hagyhatja
el a lapot, amin ellenség is tartózkodik, ha sajátjai közül 
legalább annyi harcos áll a lapon, mint ellenség.

A Démon-játékos akció fázisa

Esemény kártyák

Mozgás

A Démon-játékos akciós fázisa nagyon hasonló az 
Ember-játékos akciós fázisához, kivéve egy 
dolgot: a Démon-játékos harcosai nem fedezhetik 
fel a barlangot (Lásd: Felfedezés, 12. old)

A Végzettábla Dark Destiny mezője lehetővé teszi, 
hogy a Démon-játékos egy Esemény kártyát húzzon. 
Ezt a kártyát kézben tarthatja, vagy felhasználhatja 
a leírásában megjelölt időpontban (majd ezután el 
kell dobnia). A Démon-játékos annyi esemény lapot 
tarthat a kezében, amennyit csak akar.



Felfedezés
Mozgáskor egy ember harcos 1 MVT-ért (mozgás 
pont) felfedezheti bármelyik közeli tereplap kijáratot, 
és húzhat egy új tereplapot. Eközben figyelembe
kell vennie az Akadály szabályt (lásd: Mozgás, 
11.old). A felfedezés szabályai a következők:

- Az Ember-játékos felhúzza a terep pakli legfelső 
lapját, és a Démon-játékosnak adja.
- A Démon-játékos tetszése szerinti állásban 
lehelyezi az új lapot úgy, hogy kapcsolódjon az 
Ember-játékos által megszabott kijárattal.
- Az Ember-játékos áthelyezi harcosát az új 
tereplapra.
- Ezt követően végrehajtjuk a tereplap esetleges 
hatását (lásd: Speciális tereplapok, 16. old).
- Az ember harcos folytathatja mozgását, ha 
maradt még MVT pontja.

Ez a Drabál nem fedezheti fel az (A) oldalt, 
mivel az nem nyitott, de felfedezheti a (B) és 
(C) oldalakat.

Az új tereplap többféle módon is letehető.

Ha a felfedezés után a táblán nem marad 
felfedezhető kijárat, az utolsóként húzott lapot 
vegyük le és húzzunk újat, amíg tovább 
folytatható járatot kapunk.

Zsákutca

Tilos!

Tilos!

Szabad

Szabad



E körben a Drabálnak 3 CBT pontja van. Az Ember-
játékos ezért úgy dönt célba veszi az ugyanazon lapon 
lévő Trogloditákat. Három kockával dob: 2, 3 és 6-ot. 
Egy Troglodita DEF értéke 3, így kettőt eltalál.

A Démon megtámadja ellenfelét. CBT értéke 4, tehát 
a Démon-játékos 4 kockával dob. Az eredmény 1, 2, 4 
és 5, ami 2 találat, hiszen a Drabál DEF értéke 4. Az 
Ember-játékos úgy dönt, hogy a sérülésjelzőkkel a 
Drabál táblájának 4 és 6. sorát zárolja.

FONTOS
Nem számít mennyi bónusszal rendelkezik, 

egy harcos DEF értéke akkor sem haladhatja 
meg a 6-ot.

Két Troglodita lekerül a tábláról.

Csata
Ha egy harcos csatába bonyolódik, a következő 
a teendő:
- A támadást kezdeményező játékos választja 
ki, hogy egy tereplapon belül mely ellenfelek 
válnak célponttá. Kivétel: egy lapon lévő 
összes Troglodita egy célpontnak számít.
- A játékos annyi Csata kockával dob, 
amennyi harcosa CBT pontja. Minden kocka 
talál, melynek értéke egyenlő vagy nagyobb a 
választott célpont DEF pontjánál.
- A játékos, aki a találatot szenvedett harcos(oka)t 
irányítja, az alábbiak szerint jár el:

Trogloditáknál egyszerű a dolog, mivel egy találat elegendő a 
megölésükhöz. A figurát eltávolítja a játékból. Több találat 
esetén már az első megöli a Trogloditát.

Démon esetén helyezzünk egy Sérülés tokent a Referencia 
kártyájára. Ha a kártyán lévő Sérülés tokenek száma eléri, 
vagy meghaladja az Egészség pontjai számát, a Démon kikerül 
a játékból.

Ember harcost eltalálva játékosának le kell zárnia egy Akciósort 
a tábláján. Ehhez egy vörös sérülésjelzőt illeszt a sor elején 
lévő lyukba (Sérüléshelyre). Ha mind a 6 helyre jelző került 
az ember harcos meghal, figurája pedig kikerül a játékból.

Ha a harcos egy olyan értékű kockát kap, 
mely azonos egy lezárt Akciósora értékével, 
még nem számít kábultnak. Ha viszont 
épp azután kapja az azonos kockát (az 
Előkészületi fázisban), hogy megsebesült, 
kábultnak tekinthető > MVT: 0, CBT: 0, 
DEF: 3 (ebben a körben).

Kábultság



FONTOS
Az ember harcos nem használhatja 
adottságait, ha kábultnak minősül.

A Démon 
megtámadta a 
Léleklátót és 2 
találatot ért el. 
A bátor Drabál 
ugyanazon a 
lapon áll mint a 
Léleklátó, és 
úgy dönt, hogy 
magára vállalja 
az egyik sérülés 
hatását. Az 
Ember játékos 
ezért egy 
sérülésjelzőt 
helyez a 
Léleklátó, és 
egyet a Drabál 
valamelyik 
akciósorára.

Lopakodás 
adottságával ez 
a Bérpenge 
elhagyhatja az 
(A) lapot, pedig 
3 Troglodita 
tartózkodik 
rajta.

A Bérpenge megtámadhatja az (A) lapon lévő Trogloditákat a nála lévő mordállyal, de a (B) lapon lévő 
Démont már nem, mivel a (B) és (C) lapok között nincs átjáró.

Ezen adottsággal a harcos mozgásakor figyelmen 
kívül hagyhatja a tereplapon lévő ellenség 
számát (vagyis nem vonatkozik rá az Akadály 
szabály).

Némely harcos Adottságokkal rendelkezik, melyek  
plusz előnyhöz juttathatják a játék során.

Némely fegyver (gránát, mordály), lehetővé 
teszi a szomszédos lapon lévő egy, vagy több 
célpont megtámadását. Ehhez a támadó és a 
célpont lapja között átjárásnak kell lennie.

Ezen adottsággal a harcos egyszer újradobhatja 
minden Harci kockáját ha elsőre nem mutat találatot 
(értéke kevesebb, mint az ellenfél DEF pontjai).

Ha az azonos lapon tartózkodó szövetséges harcos 
sérülést szenved, ezen adottsággal átvállalhatjuk 
tőle a sérülés elszenvedését.

Adottságok

Lopakodás

Testőr

Távolsági harc Vérszomj



Megbabonázás

Áldás

A Démon-harcos hátrányai

Az Ember-harcos hátrányai

Küldetések gyakorlott
játékosoknak

Hátrányok

A harcos megakadályozhatja, hogy egy vagy több 
ellensége elhagyja a lapot, melyen állnak (kivéve 
a “Lyuk a földben” lapon). Ha egy Lopakodó és 
egy vagy több Megbabonázó harcos áll a lapon, 
a két adottság kioltja egymást és a normál 
Akadály szabály érvényes mindenkire.

Ezen adottságot az Előkészületi fázisban, az 
Akció kockák dobása után aktiválhatjuk. A 
harcos kiválaszthat egy másikat, akit megáld. A 
választott harcos tetszése szerint +1 MVT, vagy 
+2 CBT pontot kap a soron következő Akciós 
fázis végéig. Helyezzük az Áldás jelzőt - megfelelő 
oldalával - az érintett harcos táblájára.

Ezen felül, ha a megáldott harcos Akciósora 
zárolva van, azonnal meggyógyul.

Ez az adottság küldetésenként egyszer használható. 
Az Akció fázis végén távolítsátok el el a játékból 
az Áldás jelzőt.

MOST MÁR ELKEZDHETED A JÁTÉKOT!

Ha a két játékos nincs egy szinten (pl. egy 
zöldfülű egy öreg Claustrophobiás ellen), 
megállapodhatnak bizonyos hátrányokban, hogy 
kiegyenlítsék a játékot és a küldetéseket.

Ezek a lehetőségek könnyebbé teszik a Démon-
játékos dolgát:
- A játék kezdetén a Démon-játékos eltávolít
1 db “Lost” és 2 db “Panic” lapot az

Esemény pakliból. A nehezebb kártyák 
eltávolításával megnő az esélye, hogy számára 
sokkal hasznosabb lapokat húzzon.
- A Démon-játékos +3 FP-vel kezdi a játékot.

Ezek a lehetőségek könnyebbé teszik az Ember-
játékos dolgát:
- Az Ember-játékos húz még egy Előny kártyát.
- Az Ember-játékos választhat még egy 
(varázs)képességet a Léleklátó számára.

Ha többször lejátszottátok már a küldetéseket
és kezditek unni, néhány változtatással
érdekesebbé tehetitek a játékmenetet:
A játék normál módon folyik, de a felkészülés 
során egy fordított aukciót tartunk. A kezdő 
ár 21 pont. A licitben következő játékosnak 
mindig kisebb árat kell mondania. Aki a 
legkisebb árat kínálja (a másik passzol), megnyeri 
az aukciót és az Ember harcosokat. Kezdő 
csapatát az utolsó licit értékéből állíthatja 
össze. Az árak a következők:

- Léleklátó (max. 1 db): ingyenes és kötelező
- Varázs képességek (max. 4 db): 2 pont/képesség
- Drabál és Bérpenge harcosok (max. 2-2): 3 
pont/harcos
- Tárgyak: 2 pont/kártya (mindből választhat)
- Előny kártyák: 1 pont/kártya (véletlenszerűen 
húz a teljes pakliból). 

A tárgyakat ki kell osztani a harcosoknak 
mielőtt belekezdünk a játékba. Az Ember-
játékos vegye figyelembe a tárgykártyákon lévő 
korlátozásokat (pl. a Mordályt csak a Bárpenge 
és a Léleklátó használhatja).

Megnyerted az aukciót 17 
ponttal, és egy masszív kis 
csapatot szeretnél létrehozni, 
mely inkább a védelemre 
mintsem a támadásra 
összpontosít. A választásaid 
épp ezért a következők: a 
Léleklátó, “Aura of 
Courege” és “Aura of 
Healing” képességgel (4 
pont), két Drabál Shield of 
Steel tárggyal (darabja 5 
pont), és végül húzol 3 
Előny kártyát.

A Démonnak Megbabo-
názó adottsága van, és 
egy Trogloditájával áll 
a lapon. A Bérpenge el 
szeretné hagyni a lapot, 
de Lopakodás adottsága 
így törlődik, és a meg-
szokott Akadály szabály 
lép érvénybe. Legalább 
egy ellenségét meg kell 
ölnie, hogy elhagyhassa 
a tereplapot. 



Speciális tereplapok

Láda

Éhes járatok

Szűk folyosó

Magyarázat

Elárasztott járat

Robbanó csapda

Ördögi szerkezet

 Pentagramma szoba

Kijárat

Fészek

Lyuk a földben

Készítők

Némely tereplapra speciális szabályok vonatkoznak, melyekkel 
nem árt tisztában lenni mielőtt a harcos beteszi oda a lábát.

Ezen lap hatásai a játszott küldetéstől 
függnek. Ha nem rendelkezik róla 
a küldetés, a lapnak nincs hatása.

Ha egy harcos találatot kap ezen a 
lapon, a találat megduplázódik, 
mivel a járatban élő csápok 
mohón szívják a vérét. Épp ezért a
következők történnek e lapon: egy
találattól 2 Troglodita hal meg; 2
sérülés jelzőt kell tenni a Démon
lapjára; Ember játékos sérülésénél
pedig 2 sérüléshelyre kerül jelző.
Az itt eldobott Gránát hatása nem
duplázódik.

Mindkét félnek csak 1-1 figurája
tartózkodhat itt, a szokásos 3 helyett.

Ha egy harcos ide lép, azonnal meg
kell állnia (akkor is ha van még
MP-ja). Elhagyni csak az összes
MP elköltésével lehet.

Ezen lapon 3 helyett 5 figura
tartózkodhat.

Ha egy Ember harcos elsőként ide
lép, a Démon-játékos dob egy
kockával és a következő történik:

Ezen lapon 3 helyett 5 figura
tartózkodhat.

A Démon játékos minden esetben
tehet Trogloditát erre a lapra.

Ha ez a lap játékba kerül a Démon
játékosnak egy “Hole in the Ground”
jelzőt kell tennie egy másik lapra. A
Trogloditáknak 1 MP-ban kerül,
hogy átjárjanak e lap és (bármelyik)
ugyanilyen jelzős lap között. Bár ez
is mozgásnak számít, az Akadály-
szabály és a Megbabonázás  nem
érvényesül ezen a lapon.

A következő Fenyegetés fázis során
a Démon-játékos egy extra Végzet
kockával dob. Ez a hatás csak
akkor lép érvényre, ha egy Ember
harcos először lép a lapra.

1         Nem történik semmi
2-3     A harcos 1 sérülést szenved
4         A harcos azonnal megszakítja 
           Mozgását
5         Helyezz egy Trogloditát a lapra
6         A harcos 2 sérülést szenved

Sérüléshely: műanyag sérülésjelzőt 
szúrhatunk ide, ezzel lezárva egy 
Akciósort.
CBT: Harci érték rövidítése. A
harcosok egyik alap képessége.
Akciókocka: Az Előkészületi 
fázisban az Ember játékos által 
dobott 6-oldalú kocka. Ez határozza 
meg harcosa aktuális értékeit.
Harci kocka: A Csata fázisban 
bármely játékos által dobott 6-
oldalú kocka. A támadás hatását 
határozza meg.
Végzetkocka: A Fenyegetés 
fázisban a Démon játékos által 
dobott 6-oldalú kocka. Egyéb 
jellemzőin túl ez határozza meg a

Lopakodás: bizonyos harcosokra 
jellemző Adottság (lásd. 14. old).
Megbabonázás: némely harcosra 
jellemző Adottság (lásd. 15. old).
FP: a Fenyegetés pont rövidítése. 
A Démon játékos harci erejét 
szimbolizálja. Bármely harcosa 
(Troglodita vagy Démon) csatába 
bocsátása bizonyos számú FP-be 
kerül. 
Akadály szabály: a harcosok 
mozgását korlátozó egyik szabály.
Járat méret szabály: a harcosok 
mozgását korlátozó egyik szabály.
Áldás: bizonyos harcosokra 
jellemző Adottság (lásd. 15. old).

Trogloditák képességeit, adatait.
DEF: Védekező érték rövidítése. 
A harcosok egyik alap képessége.
MVT: Mozgási érték rövidítése. 
A harcosok egyik alap képessége.
Kimerültség: az Ember harcos 
akkor bekövetkező állapota, ha 
Akció kockájának értéke azonos 
az egyik zárolt Akciósoráéval.A
kimerült harcos lényegében védtelen 
(lásd. Előkészületi fázis, 7. old) 
Vérszomj: bizonyos harcosokra 
jellemző Adottság (lásd. 14. old).
Testőr: bizonyos harcosokra 
jellemző Adottság (lásd. 14. old).


