
Karakterek:

Frodo                  1
Ha megtámadják, 
oldalirányban 
menekülhet a csata előtt

Balrog                    5
Azonnal legyőzi a 
barlangot használó 
ellenséget, ha Móriában 
áll (Boromirt is)

Sam                     2 
Ereje 5, ha Frodo helyett 
harcol

Kankra                  5
Győztes csata után 
visszatér Gondorba

Pippin                 1
Ha ő támad, hátrafelé 
menekülhet a csata előtt

Hexenkönig           5
Oldalra is tud támadni

Merry                 2
Azonnal legyőzi a 
Hexenkönig-et

Flieg. Nazgul         3
Bárhová odarepülhet a 
táblán, ahol 1 ellenséges 
karakter van

Aragorn             4
Bármelyik irányba 
támadhat

Sch. Reiter             3
Bármennyit léphet előre, 
ha ezzel támad

Boromir             0
Ha csatázik, meghal ő is 
és a sötét karakter is

Saruman                4
Dönthet úgy, hogy a 
csatában nem lehet 
kártyát használni

Legolas              3
Azonnal legyőzi a 
Fliegenden Nazgul-t

Ork                         2 
Minden támadásukkal 
azonnal legyőzik az első 
megtámadottat

Gimli                  3
Azonnal legyőzi az 
Orkokat

Warg                       2
Ellene nem számítanak a 
karakterek képességei

Gandalf              5
Megnézi, milyen kártyát 
játszott ki a sötét játékos, 
ő azután választ lapot

Troll                        9
Csatában nem számít a 
saját kijátszott kártyája



A Jó oldal kártyái:
Zauberkraft Egy már elhasznált kártyát használhatunk újra
Beide figuren 
sind besiegt

Mindkét fél elvész a csatában

Ohne wirkung A sötét játékos pontkártyája nem számít
Rückzug 
Rückwarts

A karakter hátrafelé elmenekülhet a csatából

Schattenfell

(Haladó 
változat)

Mielőtt lépnénk, egy karaktert mozgathatunk előre, 
de csak ha nem kerül csatába

Gandalf der 
weise

(Haladó 
változat)

A teljes körből kimaradva újraéleszti Gandalfot 
Fangornban, ha az még nincs elfoglalva

A Gonosz oldal kártyái:

Zauberkraft Egy már elhasznált kártyát használhatunk újra
Ohne wirkung Az ellenfél szövegkártyája nem számít
Rückzug 
seitwarts

A karakter oldalirányban elmenekülhet a csatából

Palantir

(Haladó 
változat)

Felfed minden karaktert egy területen (kivéve 
Auenland), ezeket azután nem szabad összekeverni 

Ringgeist

(Haladó 
változat)

A teljes körből kimaradva visszarendelhetünk egy 
még élő karaktert Mordorba, ha az még nincs 
elfoglalva



Starpozíció:
4-4 karakter Auenlandba, illetve Mordorba, a saját térfélen lévő 5 területre 

pedig 1-1 karaktert helyezünk.

Kezdés:
A Gonosz oldal kezd.

Mozgás:
 Csak előrelehet lépni egy lépést, kivéve, ha a karakter képes máshogyan.

 A hegyekben soha nem lehet oldalra lépni, ez alól nincs kivétel.

 A Jó oldal karakterei mozoghatnak a nyilak által jelölt irányokban:

 HulstenFangorn  (Mória bányái)

 DüsterwaldFangorn (Andúin folyó)

 FangornRohan (Andúin folyó)

Maximális karakterek száma területenként:
Hegyek: 1

Mordor és Auenland: 4

A többi terület: 2

Csata:
1) Felfedjük a karaktereket és felolvassuk szövegeiket

2) Ha nem dőlt el, akkor mindkét játékos titokban választ egy kártyát, és ez 

alapján dől el a csata, a szövegkártyák a számozott kártyák előtt számítanak.

Győzelmi kondíciók:
A jó oldal győz, ha:

 Frodó belép Mordorba, vagy

 A Gonosz oldal már nem tud lépni

A gonosz oldal győz, ha:
 Frodó elvész, vagy

 3 gonosz karakter eljut Auenlandba, vagy

 A Jó oldal már nem tud lépni


