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 Quest Guide (Küldetésfüzet) 

 

Ez a füzet a Descent: Journeys in the Dark 20 játszható küldetését tartalmazza. A küldetések 

egyenként is lejátszhatók, de akár a The Shadow Rune (Az árnyék rúna) kampány részeként, többet 

összekötve is végigvihetjük őket. E küldetésfüzetben minden fontos információ megtalálható a 

küldetések előkészületeiről. 

 

Hogy játsszuk a küldetéseket? 
A  Descent: Journeys in the Dark Second Edition küldetés leírásainak magyarázatát az alábbi 7 

részben vesszük sorra. A küldetések többsége két különálló összecsapásból (Encounter) áll, 

melyeket egymás után kell lejátszani. Ha leírásában nem szerepel az "Encounter 1" és "Encounter 2" 

jelölés, akkor csupán egy összecsapást kell végigjátszani. Az alábbiakban egy küldetés főbb elemeit 

taglaljuk: 

 

Bevezetés 
Minden küldetés elején egy dőlt betűs bevezető szöveg olvasható, mely elmagyarázza, hogy miért is 

teszik kockára életüket a kalandozók, és felvázolja hogyan nyerhetik meg a játékot. A Mesélő játékos 

a küldetés megkezdése előtt olvassa fel hangosan ezt a szöveget. 

 

Szörnyek 
Ebben a részben soroljuk fel a küldetés során használható szörnyfigura fajtákat. Bizonyos szörny 

fajtákat név szerint említ majd a küldetés, Required Monster Groups (Szükséges Szörny Csoport) 

néven, de néha Open Monster Groups, vagyis Szabad Szörny Csoportokat is említ. 

 

Szabad Szörny Csoport esetén a mesélő szabadon választhat azon szörnyfajták közül, melyek a 

küldetés leírás oldalának tetején sorolt legalább egy szörny jellemző ikonnal megegyeznek (a listát 

lásd lentebb). 

 

A mesélő elveszi az adott Fejezetnek (I-II.) és felsorolt  a "szükséges" vagy "szabad" szörnyeknek 

megfelelő szörnykártyákat, és maga elé helyezi őket. A szörnykártyák hátulján olvashatja le, hogy 

adott számú kalandozóhoz mennyi egyforma szörnyet kell beválogatnia egy csoportba. A sárga 

részen a térképre feltehető szolga szintű szörnyek maximális száma, a piros rubrikában pedig a 

mester szintűeké látható.  

 

Az előkészület során a mesélő a kártyán olvasható limit szerint pakolja a szörnyeket a térképre. 

 

Előkészület 
Ez a rész a küldetés előkészületeinek leírását tartalmazza, például, hogy hová kerüljenek a szörny 

figurák, a keresés jelzők, a feladat jelzők és egyéb játékelemek. Ez a rész gyakran hivatkozik 

meghatározott nevű térképlapokra, de utalhat a térképen lévő bizonyos ikonokra vagy játékelemekre 

is. Az előkészületek lebonyolítása többnyire a mesélő feladata, és ő dönt az előkészületi szabályok 

értelmezésében is. 

 

Ha egyéb szabály nem rendeli másképp a Kalandozók a Bejárat (Entrance) térképlap bármelyik 

mezőjére letehetik figurájukat.  



A szörny figurák az instrukciókban megjelölt térképlap (vagy lapok) bármelyik mezőjére letehetők, 

feltéve ha azok üres mezők. Ha egy adott lapon nincs elég hely a teljes szörny csoport 

lehelyezéséhez a fennmaradó figurák a legközelebbi üres mezőkre is letehetők.  

 

A mesélő elhelyezi a térképen a kalandozók számának megfelelő keresés jelzőket. Ha például két 

kalandozó játszik, akkor csak a térkép "2"-vel jelölt helyeire kerülnek keresés jelzők, ha viszont 

három kalandozó van, akkor a "2" és "3" helyekre. Értelemszerűen négy kalandozó esetén minden 

"2", "3" és "4"-es helyre tennie kell egy ilyen jelzőt.  

 

Néhány küldetésben egyedi keresés jelzőt is használnunk kell. Ez többnyire valami küldetéssel 

összefüggő tárgyat jelöl, melyet a kalandozóknak meg kell találniuk. Helyét a térképvázlaton egy "*" 

(csillag) jelöli. Ha ilyen jelzőt helyez le, a mesélő elveszi az egyedi jelzőt és a jelölt számú normál 

keresés jelzőt, melyekkel elrejtheti pontos helyét a térképen. Ezután titokban, lefelé fordítva elhelyezi 

mindet a térképvázlaton jelölt helyeken. Ha más szabály nem tiltja a mesélő szabadon eldöntheti, 

hogy melyik helyre kerüljön az egyedi jelző.  

 

SPECIÁLIS SZABÁLYOK 
A Speciális szabályok szekcióban a küldetésre vonatkozó különleges szabályokat soroljuk fel. Itt 

találhatók például a feladat jelzőkre vagy a nem játékos karakterekre (továbbiakban: NJK) vonatkozó 

kikötések. Mindig figyelmesen olvassátok át ezeket a szabályokat, hiszen megértésük lényeges a 

játék megnyerése szempontjából.  

 

Publikus információ 
A küldetéseket azzal a tudattal állítottuk össze, hogy játékosaik számára minden szabály és 

győzelmi feltétel világos - vagyis, ha más szabály nem rendeli, semmilyen információ nem titkos a 

játékosok előtt.  

 

ERŐSÍTÉS 
Ebben a részben magyarázzuk el, hogyan juthat a mesélő erősítéshez (többnyire szörnyek 

formájában). Ha csak külön szabály nem engedi a mesélő nem tehet fel több szörnyet a táblára egy 

csoportból, mint amennyi a szörnylimit (ennek mérete és összetétele a kalandozók számától függ és 

a Szörny kártya hátoldalán olvasható). Ez többnyire azt jelenti, hogy a mesélő nem tehet fel új 

szörnyet a térképre addig, míg a kalandozók le nem gyűrtek legalább egyet. Erre "vonatkozó szörny 

limitként" hivatkozik a füzet. Ha egy erősítésként felhelyezhető szörny nem fér el a jelölt lapon, mert 

az például  tele van, akkor a legközelebbi üres mezők egyikére tehető.  

 

Győzelem 
A győzelmi szekció vázolja fel a küldetés végét és győzelmi feltételeit. Ne feledjétek, hogy az 1. 

Összecsapás rész többnyire kihat a 2. Összecsapásra (Encounter), de az 1. Összecsapás alapján 

még nem hirdethető győztes. Az 1. Összecsapást megnyerő nem nyeri meg a teljes küldetést, de 

általában valami előnyhöz jut a 2. Összecsapásban. A játékosok a Speciális szabályok közt is 

kaphatnak egyedi feladatokat.  

 

 

 

 



Jutalmak 
A küldetés végső összecsapásának konklúziójaként a Jutalmak részben soroljuk fel a mesélőnek 

vagy a kalandozóknak szánt előnyöket, illetve a győztes külön jutalmát. Ezek a jutalmak csak 

kampány játék esetén fontosak. Ha csak egyes küldetést játszunk, figyelmen kívül hagyhatók. 

 

 

Térkép jelölések 

Door - Ajtó 

Locked door - Zárt ajtó 

Objective token – Feladat, Küldetés jelző 

Search token - Keresés jelző 

Villager token - NJK jelző, Falusi jelző 

Unique space - Különleges mező (lásd a küldetés leírásánál) 

 

Monster traits 

Civilized - Civilizált 

Cold - Fagyos 

Dark - Gonosz 

Hot - Tüzes 

Building - Benti 

Water - Vízi 

Mountain - Hegyi 

Wilderness - Vad 

Cursed - Megátkozott 

Cave - Barlangi 

 

 
 

 

 

  



First Blood – Első vér 

Ahogy Arhynn felé utaztok, egy még parázsló 

utazó szekér maradványaira bukkantok. A 

karaván egyik őre, aki Greigory báró libériáját 

viseli, súlyosan megsebesülve fekszik a 

közelben.“Rajtunk ütöttek” zihálja. “Az az 

Ettin a csatlósait egy titkos úton keresztül küldi 

Arhynn-be. Honnan ismerhette?” 

Előttetek egy csoszogó, kétfejű Ettin alakját 

látjátok meg. “Azt mondta a neve Manler. Meg 

kell állítanotok!” 

Mauler goblin csatlósai egy titkos úton 

haladnak, hogy megtámadják Arhynn-t, 

Greigory báró székhelyét. Ha túl sok goblin jut 

ki az ösvény túloldalára, Mauler győzelmet arat 

rajtatok. Az a cél, hogy megöljétek, mielőtt ez 

bekövetkezne. 

Szörnyek 

Goblin íjászok.  Lapajok (Ettinek). 

Előkészületek 

Helyezd a Goblin íjászokat a „Wild 

Garden”-ra. Helyezd az Ettineket a 

„Fire Pit”-re.  

A mesélő választ egy Ettint. Ezt az Ettin-

t Mauler-nek hívják. Maulernek 

kalandozóként további 2 Életereje van. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. 

Speciális szabályok 

A goblin íjászok lemozoghatnak a 

térképről a kijáraton keresztül. Mindig, 

mikor egy goblin íjász (mester vagy 

szolga) lemozog a térképről, a mesélő 

egy fáradság jelzőt helyez maga elé. 

Csapatfrissítés 

A mesélő minden köre végén 

felhelyezhet 1 goblin íjászt a „Wild 

Garden”-ra, a csapat méretet 

figyelembe véve. 

Győzelem 

Ha legyőzik Maulert, olvasd fel ezt: 

Az ettin a térdére rogyik, egyik feje morogva 

siránkozik. A másik feje erőlködve megszólal: 

“Bár mi meghalunk, de mi csak a mindenható 

Nagymesterünk szolgái vagyunk. A mesterünk 

diadalmat fog aratni a végén. Arhynn el fog 

veszni!” Mind két feje elhallgat, és a szörny 

elesik. 

Kalandozók nyerték ezt az 

összecsapást! 

Ha a mesélőnek megszerez 5 

fáradságjelzőt, olvasd fel ezt: 

Mauler legyőz titeket, és indulni készül. A két 

feje kórusként szólal meg. “Elég volt kis 

barátaim. Az üzenetünket elküldtük. Arhynn 

szánalmas lakói már tudják, hogy félniük kell 

a Nagymester hatalmától!” Az ettin és a 

goblinok eltűnnek a vadonban, otthagyva 

titeket, hogy ápoljátok sebeiteket. 

A mesélő nyerte ezt az összecsapást! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t. A további küldetések 

bónusz aranyat vagy XP-t, vagy esetleg 

egyéb jutalmakat adhat a küldetés 

győztesének. 
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A Fat Goblin  

Egy kövér Goblin 

Első összecsapás 

A goblinok, Arhynn északi farmjai 

ostromának híre hozott ide titeket és levegőben 

érezhető füstből ítélve sajnos túl későn. 

Fegyvereiteket előkészítve sietősen előre 

rohantok, de csak egyetlen egyszerű ruházatú, 

vérrel borított emberrel találkoztok. 

„Goblinok” üvölti „elvittek mindent, ami 

mozgatható és leégettek mindent, ami nem. 

Magukkal vitték a testvérem. Náluk van 

Frederick!” 

Meg kell mentenetek a termésből amennyit csak 

tudtok vagy Arhynn éhen marad a télre. De mi 

tette a goblinokat ilyen falánkká? 

Szörnyek 

Goblin íjászok.  1 szabad szörny 

csoport. 

Előkészületek 

Helyezd a Goblin íjászokat a Kijáratra. 

Helyezd a nyitó csapatot a 

„Grasslands”-ra.  

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. 

Helyezz 4 piros feladat jelzőt képpel 

felfele a „Farm” lapkán megjelölt 

helyre. Ezek az összekötegelt termések, 

búzakévék. 

Speciális szabályok 

Minden feladat jelző egy kéve, amit a 

goblinok el akarnak lopni és a 

barlangjukba vinni. 

Termés begyűjtése 

Egy akció, hogy a kévével szomszédos 

kalandozó vagy goblin íjász felvegye 

azt. Egy figura egyszerre csak 1 kévét 

cipelhet. 

A termés ellopása 

Ha egy goblin íjász kévét cipelve 

lemozog a térképről a kijáraton 

keresztül, a mesélő megtartja a feladat 

jelzőt, hogy nyomon követhesse hány 

kévét lopott el az összecsapásban.  Ez 

fontos lesz a II. összecsapásban. 

A termés elraktározása 

Egy akció, hogy a farmon egy egyedi 

mező mellet, kévét cipelő kalandozó az 

elraktározását válassza. Ha ezt teszi, a 

kéve jelzőt vedd le a térképről és tedd 

vissza a dobozba. A mesélő nem 

tarthatja meg, amit nem tudott 

sikeresen ellopni.  

Csapatfrissítés 

A mesélő minden köre elején 

felhelyezhet 1 goblin íjászt a kijáratra 

és 1 szörnyet a nyitócsapatából a 

bejáratra, a csapat méretet figyelembe 

véve. Ezek a szörnyek aktiválhatóak a 

lehelyezésük körében. 

Győzelem 

Miután az összes kévét ellopták 

és/vagy elraktározták, olvasd fel ezt: 

A vérben úszó farmer ismét elétek tántorog „a 

testvérem” – mondja sírva „Érte jöttek, 

elragadták sok mással együtt. Ő nem mindig 

volt farmer, mint én, uraim. Frederick 

Árnyvadász volt, csak úgy mint az a szegény 

ember, akit a múlt héten öltek meg a 

karavánjában Arhynn előtt. Barátok voltak. 

Miért ölik meg és rabolják ki a testvérem 

barátait a goblinok?” 

Világos, hogy a Nagymestert érdekli ez a férfi. 

Jobb, ha biztonságos helyre viszitek! 

Az első összecsapás befejezve. 

Jegyezzétek fel a II. összecsapáshoz, 

hogy mennyi feladatjelzőt rabolt el a 

mesélő.  
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A Fat Goblin 

Egy kövér Goblin 

Második összecsapás 

A goblinokat nem volt nehéz követni, és most 

óvatosan egy a Caedwyn erdőben található 

barlangban haladtok. Egy mély nevetést 

hallotok és rekedt hang szólal meg előttetek 

„Hozzátok ide a foglyokat! Az egyik az 

Árnyvadász! Szólt a goblinok királya Splig!” 

Jobb lesz sietni és kiiktatni Spling-et, akárki is 

ő, mielőtt kideríti melyik farmer Frederick! 

Szörnyek 

Spling, Goblin íjászok, Barlangi pókok,1 

szabad szörny csoport.  

Előkészületek 

Helyezd Spling-et és a Goblin íjászokat 

a „Torture Chamber”. Helyezda 

barlangi pókokat a „Sider Den”-re. 

Helyezd a nyitó csapatot a „Cave”-ra. 

Vegyél el 3 piros feladat jelzőt és 1 kék 

feladat jelzőt. Keverd meg a feladat 

jelzőket képpel lefele és helyezd mind a 

4 feladatjelzőt képpel lefele a „Prison”-

on megjelölt helyre. Mindegyik jelző 

egy fogoly, amit a Goblinok ki akarnak 

hallgatni, és a kék feladat jelző 

Frederick. Semelyik játékos sem 

tudhatja melyik jelző piros és melyik a 

kék. 

Spling további 1 Életerőt kap 

kalandozóként minden egyes 

összekötegelt termésért, amit a mesélő 

ellopott az I. összecsapásban. 

Speciális szabályok 

Egy akció, hogy egy goblin íjász 

szomszédos mezőről  felvehessen egy 

foglyot , ami maradjon képpel lefele. 

Egy akció, hogy a „Torture Chamber”-

on a goblin íjász lehelyezze a cipelt 

foglyát egy szomszédos mezőre. 

Körönként egyszer, egy akcióért Spling 

kihallgathat egy foglyot a „Torture 

Chamber”-ben. Hogy kihallgasson egy 

foglyot, Splingnek egy  próbát kell 

tennie, mikor egy feladatjelző mellett 

van. Ha sikeres, a fogoly kihallgatása 

sikeres volt és a mesélő megfordítja a 

jelzőt. 

Ha a jelző piros, a fogoly nem Frederick 

és a jelzőt dobjátok el. Ha a jelző kék, 

Spling megtalálta Fredericket. Helyezd 

a kék feladatjelzőt Spling jelzője alá, 

ezzel jelezve, hogy épp hurcolja kifelé. 

Spling most lemozoghat a térképről a 

bejáraton keresztül. 

Csapatfrissítés 

Nincs 

Győzelem 

Ha Splinget legyőzik, olvasd fel ezt: 

Az önmagát királynak nevező a foglyot a földre 

hajítja. „Legyen a tietek” mondja fújtatva „De 

ti sose győzitek le Spling-et, a Goblinok 

Királyát!” Aztán hirtelen a pocakos Spling a 

Goblinoktól meglepő sebességgel kirohan az 

ajtón. 

Egy ősz hajú nagydarab ember rémült arccal 

előrelép, és azt mondja nektek „Köszönöm 

hősök, emlékeztettek a fiatal önmagamra. 

Vigyetek el a Bárókhoz, még mindig dolgom 

van ott.” 

Kalandozók nyertek! 

Ha Spling lemozog a térképről a 

kijáraton keresztül Fredericket cipelve, 

olvasd fel ezt: 

„És megint, Daqan báróinak szánalmas 

csatlósait megállítja a goblinok Királya!” A 

goblin megáll egy kicsit, hogy rengő hájjal 

győzelmi táncot lejtsen. Aztán amint 

megpillantja, hogy közeledtek, a fejére csapja a 

lopott sisakját és elillan. 

A Mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, 

kalandozóként további 25 aranyat 

kapnak. 

Ha a mesélő nyer, további 1 XP-t kap. 
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Castle Daerion 

Daerion Kastély 

Első összecsapás 

Greigory Báró tanácsára lefelé utaztatok a 

folyón, hogy megkeressétek Sir Palamont – az 

egyik Árnyvadászt. Estefele éritek el Dearion 

városát, amikor egy elfojtott segélykiáltásra 

lesztek figyelmesek. – A nagymester csatlósai 

már itt vannak! A város egy rajtaütéses 

támadás áldozata lett és a vár lesz a következő. 

Tudjátok, hogy 4 jelzőtűz van szerteszét a 

falukülönböző részein, melyeket meggyújthattok, 

és így figyelmeztethetitek Daerion várát a 

veszélyre. Ha képesek vagytok meggyújtani 

mind a négy jelzőtüzet, a Nagymester éjszakai 

rajtaütése meghiúsul és a vár megmenekül! 

Amennyiben a Nagymester seregei megölik a 

túlélő falusiakat, mielőtt sikerrel járnátok, 

utána biztosan egyenesen a várhoz mennek, és 

akkor már nem tudjátok megállítni őket…  

Szörnyek 

2 szabad szörny csoport.  

Előkészületek 

Helyezz 1 szörny csapatot a „River’s 

Edge”-re. Helyezd a második szabad 

szörny csapatot a „Cabin”-ra. 

Helyezd le a kalandozókkal 

megegyező számú keresés jelzőket. 

Helyezz 4 karakter jelzőt a térképen 

megjelölt helyekre. 

Helyezz 4 piros feladat jelzőt képpel 

felfele a térképen megjelölt helyekre. 

Ezek a jelzőtüzek. 

 

 

Speciális szabályok 

A piros feladatjelzők a jelzőtüzek, és a 

kalandozóknak meg kell gyújtaniuk 

mind a 4 jelzőtüzet a nyeréshez. Egy 

akció, hogy egy szomszédos kalandozó 

meggyújtson egy jelzőtüzet. Miután 

egy jelzőtűz felgyullad, vegyétek le a 

jelzőt a térképről. A szomszédos 

kalandozónak, hogy megkísérelje 

gyorsan meggyújtani a jelzőtüzet a 

körében,  vagy  próbát kell 

tennie akció elköltése nélkül. Ha 

sikeres, a jelzőtűz meggyulladt. Egy 

kalandozó körönként csak egyszer 

kísérelheti meg ezt a próbát. 

A Falusiak akadályozzák a mozgást és a 

rálátást. Úgy kell venni, mint egy 

kalandozó figura, a következő 

eltérésekkel. Semmilyen hatástól sem 

kaphat vissza -et, immunisak az 

állapot hatásokra, és minden képesség 

próbát sikeresen végrehajtanak. Mikor 

egy Falusi meghal, helyezd a jelzőjét a 

mesélő elé. Ezek fontosak lesznek a II. 

Összecsapásnál. 

 

A Falusiak aktiválása mindig az utolsó 

kalandozó köre után jön, az a hős 

irányítja, aki utoljára fejezte be körét. 

Minden egyes falusi, amikor aktiválódik 

egy mozgás akciót hajthat végre és 

becsukhat vagy kinyithat egy 

szomszédos ajtót. A Falusiak nem 

hajthatnak végre más akciót. 

Csapatfrissítés 

A mesélő a köre végén felhelyezhet 1 

szörnyet az egyik nyitó csapatából a 

bejáratra vagy a kijáratra, a csoport 

méreteket figyelembe véve.  

Győzelem 

Ha a kalandozók meggyújtják mind a 4 

jelzőtüzet, olvasd fel ezt: 

Ahogy a jelzőfények sercegve életre kelnek, egy 

válaszfény jelenik meg a Daerion vár magas, 

sötét falán. Egy harci kürt éles hangja tölti meg 

a levegőt és a Nagymester katonái szinte 

egyszerre fordulnak meg. A falusiakat 

hátrahagyva rohannak a vár felé. A legjobb 

lenne, követni őket, és bebiztosítani, hogy Sir 

Palamon túlélje ezt az éjszakát!  

Kalandozók nyerték ezt az 

összecsapást! Tegyétek félre a túlélő 

falusiakat a II. Összecsapáshoz. 

Ha a mesélő megöli az összes falusit, 

olvasd fel ezt: 

Az utolsó falusi megbotlik és elesik. Vérző 

sebeivel küszködik. “Miért nem volt itt Sir 

Palamon, hogy megvédjen minket?” Zihálja, 

majd végleg elhallgat. Szörnyű munkájukat 

végeztével, a Nagymester csatosai az árnyékban 

rejtőzködve rohannak  Daerion vára felé. – 

Nincs elég idő, hogy riadóztassatok; 

magatoknak kell megvédenetek a várat. 

A mesélő nyerte ezt az összecsapást! 

Falusi 
Élet:8   Sebesség:3       

Védekezés:   
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Castle Daerion 

Daerion Kastély 

Második összecsapás 

Mikor elértek Daerion kastélyához, 

szétzúzott kapukat találtok. Lehet, hogy egy 

Ettin volt? A kastély őrei bátran küzdöttek, 

de nem voltak esélyük a Nagymester csapatai 

ellen. “A fekete lovag” zihálja az egyik, a 

lábatok előtt fekve. “ Sir Alric itt van!” 

Halljátok, ahogy kastélyban, az öreg Sir 

Palamon védekezik, hogy összeszedhesse erejét! 

A Daerion városi milícia és a ti érkezésetek 

elvágja az erősítésük útját. Az idős lovagnak 

újra van esélye, ha elég időt szereztek neki… 

Szörnyek 

Sir Alric Farrow, Lapajok (Ettinek), 

Zombik, 1 szabad szörny csoport. 

Előkészületek 

Helyezd Sir Alric Farrow-ot a 

„Laboratory”-ra a jelölt helyre. Helyezd 

az Ettineket a „Hallway”-re. Helyezd a 

szörny csapatot a „Stairs”-ra. Helyezz 

annyi zombit a „Throne Room”-ra, 

amennyi Falusi jelző van a mesélő 

előtt (csapat méretet figyelmen kívül 

hagyva). 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket.  

Helyezd a fehér feladat jelzőt képpel 

felfele a megjelölt helyre. Ez lesz Sir 

Palamon.  

Amennyi túlélő falusi van az I. 

Összecsapásból, helyezd fel a bejáratra 

vagy a legközelebbi szabad mezőre az 

első kör utolsó kalandozójának a köre 

befejeztével. Ezek lesznek a polgárőrök. 

Speciális szabályok 

A polgárőrök akadályozzák a mozgást és 

a rálátást. Úgy kell venni, mint egy 

kalandozó figura, a következő 

eltérésekkel.Semmilyen hatástól sem 

kaphat vissza -et, immunisak az 

állapot hatásokra, és minden képesség 

próbát automatikusan elbukják. 

A Polgárőrök aktiválása mindig az 

utolsó kalandozó köre után jön, az a hős 

irányítja, aki utoljára fejezte be körét. 

Minden egyes Polgárőr, amikor 

aktiválódik, végrehajthat 1 mozgás 

akciót és 1 támadás akciót. A 

Polgárőrök nem hajthatnak végre más 

akciót. 

Sir Palamon szintén akadályozza a 

mozgást és a rálátást. Úgy kell venni, 

mint egy kalandozó figura kivéve azt, 

hogy csak 1 mozgás akciót hajthat végre 

és semmilyen hatástól sem kaphat 

vissza -et. 

A Sir Palamon aktiválása mindig az 

utolsó kalandozó köre után jön, miután 

minden polgárőrt aktiváltak. Sir 

Palamon  képesség próbát tesz, hogy 

a tábornagy tovább védekezzen. Ha a 

próba sikeres, helyezz mellé egy 

fáradságjelzőt és helyezz fel egy 

polgárőrt a bejárat lapkára. Ha elbukja, 

nem történik semmi és nem hajthat 

végre semmilyen akciót.  

De a teszt után Sir Palamon 

végrehajthat egy mozgási akciót. (FAQ) 

Csapatfrissítés 

A mesélő minden köre elején 

felhelyezhet egy szörnyet az egyik 

szörny csapatából vagy Sir Alric 

Farrowot a „Laboratory”-ra, a csoport 

méreteket figyelembe véve. 

Győzelem 

Mikor Sir Palamon mellet 5 

fáradságjelző van vagy az összes 

mester szörnyet (beleértve Alric-ot) 

megölték, olvasd fel ezt: 

Hirtelen csattanás, és tucat páncélos katona 

rohan befele, a Nagymester erőit 

elkergetve.“Köszönöm nektek, Hősök” mondta 

Sir Palamon, a kardjára támaszkodva. “Attól 

tartok, hogy a gonosz, aki már régen legyőztem 

újra mocorog kezdett. Nem engedhetjük meg, 

hogy Gryvon sárkányúr visszatérjen!” Az 

öregember felemeli kardját és sóhajt egyet 

hamuszürke bajuszán keresztül. “A kardom 

nem volt elég ehhez. Gyerünk, vissza kell 

mennünk Arhynn-ba a báróhoz!” 

Kalandozók nyertek! 

Ha Sir Palamont legyőzték, olvasd fel 

ezt: 

Ahogy az öreg lovag földre rogy, a nagymester 

talpnyalói megfordulnak és elvonulnak. 

“Munkánk itt véget ért” 

A mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, 

kalandozóként további 25 aranyat 

kapnak. 

Ha a mesélő nyer, további 1 XP-t kap. 

  

Polgárőr 

Élet:6  Sebesség:4  

Védekezés:  Támadás:  

 

Sir Palamon 
Élet:25   Sebesség:4       
Védekezés: Szürke Véd. Kocka. 

:3 :2 :2   :4 
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The Cardinal’s Plight 

A Bíboros Veszélyben 

Első összecsapás 

“Ezek az ügyek a Nagymesterrel nyamvadt 

rosszak.” mondja Greigory fehér bajuszán 

keresztül. “Az a fickót, akit megöltek, mikor 

először jöttetek a városba, ő nem volt akárki. Ő 

volt Viceroy Pellin. Fiatalabb korában ő is 

hasonló hős volt, mint ti. Ő, és követői, 

árnyékvadászoknak hívták magukat.” 

„Nem hisszük, hogy halála véletlen volt!” 

mondja Zachareth báró rendezett szakállát 

simogatva.” Ez a Nagymester okos, akárki 

legyen is. Azt kell feltételezzük, hogy  ő 

mégiscsak egy árnyvadász..” 

“Koth együtt utazott Pellinnel” mondja Greigory. 

“Ő egy bíboros; most már. Kinevezte magát 

Kellos katedrálisánál, a Carth-hegységben. 

Legjobb lesz odasietni, és meggyőződni róla, hogy 

még él. Nála van a Fény Varázsbotja, nagy 

szükségünk lehet rá.” 

Ahogy közeledtek a katedrális felé, már 

sötétedik. Gyanakodtok. A előkészítitek 

fegyvereiteket, és majdnem megöltök egy fiatal 

beavatottat, aki egy szikla mögül szól hozzátok. 

“ Igazhitűek, kérlek! A katedrálist 

megostromolták. A bíboros megidézte a 

Tűzvilágot, de ez a Lord Merick már bejutott! 

Tudja, hogy Koth-ot csak igazhitű ember képes 

megebesíteni, -- Ezért most feléleszti a halottakat 

a saját temetőinkből és beküldi őket, hogy öljék 

meg.” Áttörve az őrségen meg kell találnotok a 

Hajnal Ereklyét és meg kell állítanotok Lord 

Merick-et mielőtt a zombijai legyőznék Koth 

bíborost. 

Szörnyek 

Lord Merick Farrow. Marcangolók 

(Flesh Moulders). Zombik. 1 szabad 

szörny csoport. 

 

Előkészületek 

Helyezd Lord Merick Farrow-ot a 

kijáratra a jelölt helyre. Helyezd a 

marcangolókat a „Caravan”-ra. Helyezd 

a szabad szörny csoportot a „Runins”-

ra. Előkészítés alatt nem kell a Zombikat 

felhelyezni. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. Az egyedi 

keresés jelző a Hajnal ereklye. 

Helyezz 4 piros feladat jelzőt képpel 

felfele a „Graveyard”-ra a megjelölt 

helyekre. Ezek a sírkövek. 

A Zárt ajtó egy misztikus portál. 

Speciális szabályok 

A Misztikus portál nem akadályozza 

Lord Merick Farrow-ot a rálátásban, de 

nem tud rajta keresztül mozogni, a 

Misztikus portál akadályozza a rálátást 

és a mozgását minden más figurának. 

Mikor egy kalandozó felfedi a Hajnal 

ereklyét, azonnal le kell venni a 

misztikus portált. 

Körönként egyszer, ha Lord Merick 

Farrow egy sírkő mellet áll, 

megkísérelheti feléleszteni egy zombit 

egy akcióért.  próbát tesz. Ha 

sikeres, vegyétek le a sírkövet és egy 

szolga zombit tegyetek a mezőre. A 

Zombit nem lehet aktiválni a 

felélesztése körében (még mászik ki a 

földből!). Amikor a zombik elérték a 

csapat méretüket, a mesélő nem 

élesztethet fel több zombit. Ezen felül 

nézd a „csapatfrissítést”. 

A zombik a kijáraton keresztül 

lemozoghatnak a térképről. Ilyenkor 

mindig, a mesélő helyezzen maga elé 

egy fáradság jelzőt, ez fontos lesz a II. 

összecsapásnál. 

Csapatfrissítés 

Mielőtt a misztikus portál kinyílna, a 

mesélő a köre végén felhelyezhet egy 

nyitó szörnyet a bejárat lapkára, ha 

Merick megpróbálta és elbukta a zombi 

élesztést. Miután a misztikus portál 

kinyílik, a mesélő felhelyezhet 1 nyitó 

szörnyet a bejárat lapkára minden köre 

végén, figyelmen kívül hagyva a zombi 

élesztést.  Mindkét esetben a 

mesélőnek a csapat méretet figyelembe 

kell vennie. 

Győzelem 

Ha a kalandozók legyőzik Lord Merick-

et, olvasd fel ezt: 

Lord Merick Farrow eltűnik a füstfellegben. A 

hangját halljátok “Átkozottak, kárhozottak. 

Nem hagyom magam ilyen könnyen legyőzni! 

Még visszatérek!”  

A katedrálisból lezuhanó üveg csörömpölését 

halljátok. Nincs idő a győzelmet ünnepelni!----- a 

bíboros veszélyben van! 

Kalandozók nyerték ezt az 

összecsapást! 

Ha már nincs se zombi, se sírkő a 

térképen, olvasd fel ezt: 

“Bevégeztetett” kárörvend Lord Merick amint 

az utolsó zombija is áthalad az ajtón. 

“Jövendölések és átkok… nevetnem kell! Midig 

van mód megkerülni őket.” Egy villanó fény és 

egy füstfelhő, és már el is tűnt. 

A katedrálisból lezuhanó üveg csörömpölését 

halljátok. A bíboros veszélyben van! 

A mesélő nyerte ezt az összecsapást! 
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The Cardinal’s Plight 

A Bíboros Veszélyben 

Második összecsapás 

A katedrális szokatlanul nyugodtnak és sötétnek 
tűnik. Az ajtó felett, a kőbe vésve szavakat láttok 
“Az igazhitűnek nem kell félnie a hitetlentől” – 
ennek arra kell utalnia, hogy Koth-ot csak igazhitű 
sebezhetik meg. 

Majd halljátok, amint valaki egy követ 
kaparászik, valamint életellenesen nyöszörög. Lord 
Meric tovább éleszti fel a zombijait, ez alkalommal 
a katedrális padlózata alatti sírkamrákból --- hívő 
emberek, akik most a Nagymester akaratának 
rabszolgái! Csak pár pillanatok van arra, hogy 
megtaláljátok az utat a zárt ajtón keresztül a 
katedrális könyvtárába, és kihozzátok őt élve.  

Szörnyek 

Sir Merick Farrow, Zombik, 3 szabad 
szörny csoport.  

Előkészületek 

Helyezz 1 nyitó szörny csapatot a 
„Chapel”-re. Helyezz 1 mester zombit a 
„Library”-n megjelölt helyre. Minden 
egyes mesélő előtti fáradság jelzőért (az I. 
összecsapásból), helyezz 1 szolga zombit 
a „Library”-ra, a csapat méretet figyelmen 
kívül hagyva. Lord Merick Farrow és a 
másik 2 nyitó csapatot nem kell 
felhelyezni az előkészületek alatt. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 
számú keresés jelzőket.  Az egyedi 
keresés jelző a Rúna kulcs. 

Helyezz a fehér feladat jelzőt képpel 
felfele a megjelölt helyre. Ez az oltár. A 
karakterjelző Koth Bíboros (Cardinal 
Koth).  

Speciális szabályok 

Mikor a „Tomb” vagy a „Stairs” ajtaját 
elsőként nyitják ki, a mesélő felhelyezi az 
egyik használaton kívüli nyitó csapatát 
megegyező a lapkára. Mikor a másik ajtót 
is kinyitják, a mesélő felhelyezi a másik 
nyitócsapatát arra a lapkára. Csak akkor, 
amikor egy kalandozó elsőnek nyitja ki 
ezeket az ajtókat. Az ajtók kinyitása után 
úgy kell venni, mint az összes többi 
normál ajtót. 

„Library”-nál a zárt ajtót nem lehet addig 
kinyitni, amíg a kalandozók nem találják 
meg a Rúna kulcsot. 

Kloth Bíborost úgy kell venni, mint egy 
kalandozó figura, a következő 

eltérésekkel. Semmilyen normál hatástól 

sem kaphat vissza -et (lásd „az oltár”) 
és csak zombi támadhatja meg. Nem 
választhat addig semmilyen akciót, amíg a 
kalandozók nem mentik meg. Mikor egy 
hős elsőként nyitja ki a „Library” ajtaját, 
Koth megmenekül (lásd „második 
hullám”). Miután megmenekült, minden 
körben az utolsó kalandozó után, Koth 
Bíboros végrehajthat egy szimpla mozgás 
akciót (Koth Bíborost az a kalandozó 
irányítja, aki utolsónak fejezte be körét). 
Koth nem hajthat végre más akciót. 

Az oltár 

Egy az oltárral szomszédos kalandozó 

megkísérelheti aktiválni egy akcióként. 

Ehhez a kalandozónak  próbát kell 
tennie. Ha sikeres, ez a kalandozó dob 1 
piros hatalom kockával. Koth Bíboros 

visszanyer annyi -et amennyi van 
a hatalom kockán (figyelmen kívül 
hagyva, hol is van a térképen). Ha elbukja, 
nem történik semmi. 

Az oltárt körönként csak egyszer lehet 
sikeresen aktiválni. 

Csapatfrissítés 

Nincs (lásd lent „Második hullám”). 

Második hullám 

Ha egy hős elsőként nyitja ki a „Library” 
ajtaját, olvasd fel ezt: 

A bíboros egy botot tart a magasba, mely erős 
fénnyel ragyog. "Kellosnak hála, hogy itt vagytok" 
mondja "Na, tűnjünk el innen, de rohadt 
gyorsan!" 

A Bíboros most menekült meg, és a 
mesélő megpróbálhatja megállítani. 
Helyezd Lord Merick Farrow-ot a 
bejáratra. Mostantól, a mesélő minden 
köre elején, felhelyezhet 1 Zombit vagy a 
bejáratra, vagy a „Library”-ra, a csapat 
méretet figyelembe véve. Továbbá, ha 
egy szörny csapat még nem volt 
lehelyezve a „Tomb”-ra vagy a „Ancient 
Stairs”-ra, most helyezd le! Ennek a 
csapatnak az aktiválása rendesen zajlik és 
kinyithatja a szoba ajtaját is. 

Ha Lord Merick Farrow-ot legyőzik, olvasd 
fel ezt: 

Lord Mericknek egy lobbanással eltűnik a 
szemetek elől, hogy átalakuljon valamiféle sötét 
kísértetté. A hangja olyan, mintha egy vastag 
függöny mögül jönne. "Egyre kellemetlenebbé 
váltok, hősök!" A gonosz lord csak figyelni tudja 
az eseményeket. 

Győzelem 

Ha Koth Bíboros lemozog a térképről a 
bejáraton keresztül, olvasd fel ezt: 

Kiérve Koth a magasba tartja a Fény varázsbotját, 
ami másodszor is felragyog. Mire a fény elhalványul 
a Nagymester talpnyalói halottak. 

"30 évvel ezelőtt, a barátaim és én arra használtuk 
a botot, hogy segítsen nekünk a Gryvorn 
árnyainak elfogásában. Most ez a tietek." Majd 
felemeli a tenyerét, és Kellos tüze életre kell. 
"Menjetek Kellos áldásával, igazhitűek. 
Vigyétek el a fényt a sötétségbe." 

Kalandozók nyertek! 

Ha Koth Bíborostt legyőzték, olvasd fel 
ezt: 

„Elveszem,” mondja Lord Merick. Int egyet, és a 
Fény varázsbotja Koth tetemétől kezébe repül. A 
fény kialszik, és árnyék-fény jelenik meg a helyén. 
„Köszönöm a segítséget” Egy Önelégült mosoly 
kíséretében a gonosz nagyúr a köves padlóhoz üti 
az újdonsült botját, és egy szempillantás alatt 
eltűnik az egy sötét villanásban.  

A mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 
kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, Megkapják a „A 
Fény varázsbotja” (Staff of Light) ereklyét. 

Ha a mesélő nyer, Megkapja a „Az Árnyak 
varázsbotja” (Staff of Shadows) ereklyét. 

  

Koth Bíboros 
Élet:16  Állóképesség:0 

Védekezés: Sebesség:0 

:2 :4 :2       :4 
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The Masquerade Ball 

A Maszkabál 

Első összecsapás 

Greigory báró átnyújt nektek egy meghívót egy 
szezonális társasági eseményére – Lord Theodir 
álarcosbáljára. „Még most is csak egy kis csavargó” 
motyogja Greigory - „de Theo nagy hős volt a maga 
idejében. Egyike az Árnyvadászoknak, 
tudtátok?” 
“A legjobb lesz elmenni és figyelmeztetni. Lehet, 
hogy rajta van a Nagyúr listáján.” - mondja 
Zachareth báró. - ”Ugye nem akartok ilyen 
ruhában menni?” 
Amint beléptek Lord Theodir birodalmába, a zene 
és az álarcos vendégek nyüzsgése elhalkul, majd 
felhangzik egy sikolyt is. Egy férfihang felüvölt. 
„Hogyan jutottak be ide?” 
 Látjátok amint egy mézszőke hajú vendég leveszi 
előttetek a maszkját, miközben a Nagymester 
csapatnyi talpnyalója jelenik meg a mögötte. „Ők 
velem vannak. és nekem pedig van meghívóm”. A 
nő egy laza mozdulattal letépi a maszkot az előtte 
álló testes vendégről, magához húzza, majd a 
nyakába mélyeszti a metszőfogait – ő egy vámpír. 
Letörli a vendég vérét az ajkáról, és int a 
csatlósainak. „Találjátok meg nekem Lord 
Theodirt, és hozzátok el a pincébe.” 
Az összes vendég maszkot visel. Nektek és a 
vámpírnak is meg kell találnotok Lord Theodirt 
ami nem lesz egyszerű - különösen azért, mert nem 
tudjátok, hogyan is néz ki. Az legjobb, ha 
egyenként megragadjátok vendégeket, és kikíséritek 
őket a főbejáraton, miközben a nagymester 
csatlósai ugyanezt csinálják. 

Szörnyek 

Lady Eliza Farrow. Marcangolók (Flesh 
moulders). 2 szabad szörny csoport. 

Előkészületek 

Helyezd Ladz Eliza Farrow-ot a „Library”-n 
jelőlt helyre. Helyezz 1 szabad csoportot a 
„Chapel”-ra és 1 szabad csoportot a 
„Liblary”-re. Előkészítés alatt nem kell a 
Marcangolókat felhelyezni (lásd 
„Vendégek felfedése”). 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 
számú keresés jelzőket.  

Szedj össze kétszer annyi feladat jelzőt, 
mint amennyi a kalandozók száma. Az 
egyik fele legyen piros a másik fele kék. 
Keverd meg és képpel lefele helyezd le a 
térképen megjelölt helyekre. (Ha 
kevesebb, mint 4 kalandozó van, oszd el 
egyformán a 4 lapka között, a mesélő 
választja hova teszi őket.) Semelyik 
játékos se tudhatja melyik feladatjelző a 

kék és melyik a piros. Ezek a jelzők a 
maszkos emberek. 

Speciális szabályok 

Ha Lady Elza Farrowot legyőzik, olvasd fel 
ezt: 

A nő egy sikoltás kíséretében vörös köddé válik, 
majd további sikoltozások közepette a ködfelhő 
lehömpölyög az alagsorba. 

A Vendégek 

A feladat jelzők fele piros, ami a 
kultistákat jelöli. A feladat jelzők másik 
fele kék, ami a fontos nemesi vendégeket 
jelöli. Az egyik közülük Lord Theodir. 
Mindegyik vendéget elfoglaló mező 
akadályozza a mozgást és a rálátást, úgy 
kell venni, mint egy figura. Egy akció egy 
szomszédos szörnynek vagy 
kalandozónak, hogy a vendéget 
leleplezzék és megforgassák a jelzőt. 

Vendég leleplezése 

Ha kék feladat jelzőt fednek fel, a vendég 
nem kultista. Ezt a vendéget ezután 
”kikíséri” az a szörny vagy kalandozó aki 
leleplezte. (lásd lent) 

Ha piros feladatjelző fednek fel, cseréld ki 
a jelzőt egy marcangoló figurával. Az 
elsőnek felfedett kultista egy mester 
marcangoló, a többi szolga marcangoló. 
Ha a mesélő leplezi le, a marcangoló 
felkerül a térképre és aktiválható ebben a 
körben.  Ha kalandozó leplezi le, a 
marcangoló azonnal megtámadhatja ezt a 
kalandozót, majd a kalandozó folytatja 
körét. 

Vendégek kikísérése 

A kikísérendő vendéget helyezd a szörny 
vagy kalandozó alá, aki leleplezte. Minden 
figura egyszerre csak 1 vendéget tud 
kikísérni, ha éppen kísér egy vendéget, 
akkor nem tud további vendéget 
leleplezni. 

A kalandozónak, hogy megmentse a kísért 
vendéget, le kell mozognia a térképről a 
bejáraton keresztül. Az a kalandozó, aki 
elhagyja a térképet, vissza tud jönni a 
következő körében (a vendég nélkül), 
ehhez végre kell hajtania egy mozgás 
akciót (vagy elszenvednie 1 -et), hogy 1 
mezőt mozogjon. 

A szörny, hogy elrabolja a kísért 
vendéget, le kell vinnie a térképről a 
kijáraton keresztül. Az a szörny, amelyik 
elhagyjaa a térképet már nem jön vissza, 
de a mesélő mindig húz 1 mesélő kártyát, 

amikor egy szörny vendéget elrabolva 
lemozog a térképről. 

A kalandozók által megmentett vendéget 
tegyétek a kalandozók elé. A szörnyek 
által elrabolt vendégeket tegyétek vissza 
a dobozba. Ha legyőznek egy kalandozót, 
aki egy vendéget kísér, a vendéget 
tekintsétek halottnak és dobjátok ki. Ha 
legyőznek egy szörnyet, aki egy vendéget 
kísér, a vendéget helyezzétek arra a 
mezőre. Egy akció, hogy egy kalandozó 
vagy szörny tovább kísérhesse ezt a 
leleplezett vendéget. 

Csapatfrissítés 

Nincs. 

Győzelem 

Ha az összes szörnyet legyőzték (vagy 
mikor az utolsó vendég is elhagyja a 
térképet bármilyen okból) az 
összecsapásnak vége. Azokat a 
vendégeket, akik a térképen maradtak, 
úgy kell venni, hogy a kalandozók 
megmentették. A kalandozók 
kockadobással (kalandozók számától 
függően) határozzák meg, hogy Lord 
Teodir vajon a megmentett vendégek 
között van-e: dobj egy szürke kockával 2 
vagy 3 kalandozó esetén, egy fekete 
kockával 4 kalandozó esetén. Ha a dobot 

-ok száma egyenlő vagy kevesebb, mint 
a sikeresen megmentett vendégek, akkor 
a kalandozóknak sikerült megmenteniük 
Lord Teodirt, olvasd fel ezt: 

“Köszönöm Hősök!” mondja Lord Theodir. „El 
sem tudom hinni, hogy tönkretette a bálomat. Nem 
leszek teljesen épelméjű, ha jövőre is meghívom 
Farrows-ékat.” Sóhajt, majd a lépcső felé int, ami 
az alagsorba vezet. “Az a nő valószínűleg épp 
félúton van a családi kriptámhoz! A legjobb lesz 
futni és elkapni őt a Fortuna kockájánál. 
Szükségetek lesz azokra, ha meg akarjátok 
ismételni, amit én és a barátaim 30 ével ezelőtt 
csináltunk.” - Úgy tűnik Lord Therodir eléggé 
közömbös - vagy megőrült? “Most mennetek kell! 
Siessetek!” 

Kalandozók nyerték ezt az összecsapást!  

Ha a kalandozók nem tudták megmenteni 
Lord Teodirt, Lady Eliza Farrow-nak 
sikerül elrabolnia, olvasd fel ezt: 

„Kérlek” - zokogja az egyik vendég hölgy, ezüst 
maszkban. “Elvitte szegény Theot! Biztos vagyok 
benne, hogy levonszolta a kriptába. Nem 
engedhetitek meg, hogy kinyissa a kriptát!” 

A hősök munkája sose ér véget… 

A mesélő nyerte ezt az összecsapást! 
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The Masquerade Ball 

A Maszkabál 

Második összecsapás 

A Családi kripta Theodir’s birtoka alatt van. 
Sötét és visszhangzik a hitvány szörnyek 
zajától. Ezek vagy a Nagymester csatlósai, vagy 
Lord Theodir tényleg megörült? Mindenesetre egy 
zárt ajtóval találjátok szemben magatokat. Az 
ajtófélfát átszövik a belekarcolt izzó vésetek. Ez 
egyértelműen valami rejtvény. Választhattok, 
vagy betöritek az ajtót, vagy kitaláljátok a 
rejtvényt, vagy feltöritek a zárt.  

Szörnyek 

Lady Eliza Farrow, Barlangi pókok, 2 

szabad szörny csoport.  

Előkészületek 

Helyezd Lady Eliza Farrowt a „Goblins 

Cave”-ra, a megjelölt helyre. Helyezd a 

Barlangi Pókokat a „Spider Den”-ra. A 

másik 2 szabad szörny csoportot nem 

kell felhelyezni az előkészületek alatt. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. 

Speciális szabályok 

Mikor a „Goblin Cave” ajtóját elsőként 

nyitják ki, vagy mikor egy figura belép 

egy mezőre „Goblin Cave”-be, a mesélő 

felhelyezi az egyik nem használt szabad 

szörny csoportot erre a területre. 

Mikor a „Tomb” ajtóját elsőként nyitják 

ki, vagy mikor egy figura belép egy 

mezőre „Tomb”-be, a mesélő felhelyezi 

az másik szabad szörny csoportot erre 

a területre. 

Az Ajtók 

Minden ajtó Lord Teodir kriptájában 

zárt és mágikusan lepecsételt. Nem 

lehet a szokásos módon kinyitni. Mikor 

egy figura akciót hajt végre, hogy 

kinyisson egy ajtót, választania kell az 

alábbiakból: 

Ajtó betörése: A figura  próbát 

tesz. Ha sikeres, az ajtót vegyétek le 

teljesen a térképről. Úgy kell venni, 

hogy kinyitotta az ajtót. Ha elbukja, 

nem történik semmi. 

Rejtvény megfejtése: A Figura 

próbát tesz. Ha sikeres, a figurát 

azonnal mozgasd az ajtó másik 

oldalára, ajtóhoz legközelebbi szabad 

mezőre. Az ajtó zárva a helyén 

marad. Ha elbukja, nem történik 

semmi. 

Zárnyitás: A figura  próbát tesz. 

Ha sikeres, az ajtót kinyitotta. Ha 

elbukja, nem történik semmi. 

Körönként csak egyszer kísérelheti meg 

egy figura az ajtónyitást. 

Lady Eliza Farrownak mindig a rejtvény 

megfejtését kíséreli meg. Ha a mesélő 

nyerte az I. összecsapást, akkor sikerült 

neki megszereznie a helyes válaszokat 

Lord Teodirtól, és automatikusan 

sikeres  próbát tesz a rejtvény 

megfejtésre az összes ajtónál, kivétel 

az utolsó zárt ajtó. Neki mindig normál 

próbát kell tennie az kijárathoz vezető 

ajtónál. 

Az olyan figura, akinek nincs képessége 

(mint a famulus vagy a nem főgonosz 

szörnyek) nem kísérelhetik meg kinyitni 

az ajtót. Egy nyitott ajtót a szokásos 

módon be lehet zárni. 

Csapatfrissítés 

Nincs 

Győzelem 

Ha bármelyik kalandozó lemozog a 

térképről a kijáraton keresztül vagy 

legyőzik Lady Eliza Farrow-ot, olvasd fel 

ezt: 

Mögöttetek Eliza rémülten felsikolt! “ NE! 
Azok a csontok az enyémek!” Egy 
szempillantás alatt elhalványul, amint 
megszerzitek az egyetlen kincset a kriptából. 
Egy lila bársony zsák. Amint hozzányúltok az 
erszényhez, Lady Eliza azonnal megbotlik egy 

repedt járókőben. Felegyenesedik, és átható 
pillantást vet rátok. Egy hangos reccsenés, majd 
egy nagyobb gyertyatartó rádől, és összepréseli. 
Még épp időben vált ismét vörös köddé. Suttogó 
hangja átjárja a kriptát. “ Bah, Szóval a 
szerencse a ti oldalatokra állt... Egyelőre. Még 
találkozunk, hősök…” Majd távozik. 

Kalandozók nyertek! 

Ha Lady Eliza Farrow, lemozog a 

térképről a kijáraton keresztül, olvasd 

fel ezt: 

“Túl késő” Suttogja a vámpír. A szemei 
vörösen izzanak ahogy kezében tartja a lila 
bársony zsákot. “A szerencse a családomnak 
kedvezett. A férjem nagyon elégedett lesz ahogy a 
mesterünk is.” Megfogja a zsákot és tartalmát a 
földre szórja. Csont kockák koppannak és 
zörögnek, majd megpihenve felfedik sötét és 
szerencsétlen rúnáikat. Még látjátok amint 
fekete tűzben felrobbannak, és mire feleszméltek 
a nő már eltűnt. 

A mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, Megkapják a 

„Fortuna kockái” (Fortuna’s Dice) 

ereklyét. 

Ha a mesélő nyer, Megkapja a „A Bánat 

csontjai” (Bones of Woe) ereklyét. 
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Death on the Wing  

A halál szárnyakon érkezik 

Első összecsapás 

Zacharet báró sürgetően int felétek. „Most jövök 

Greigorytól; Vissza kellett utasítanom, hogy 

kölcsönt adjak neki. Úgy tűnik Arhynn 

kincstára majdnem üres – hamarosan egyik 

báró sem tudja majd kifizetni a katonáit.” A 

báró megigazgatja címeres, uralkodói köntösét 

“A bárók osztoznak a Cart-hegységbeli 

ezüstbányákon. A Szürkekövi Őrtorony figyeli 

ugyan a főbb területeket, de sajnos hetek óta 

nem érkezett onnan semmilyen hír a 

szállítmányokról. Azt gyanítom, hogy az ördögi 

Nagymester, és bandájának a keze van a 

dologban. Menjetek és nézzetek utána!” 

Útközben az őrtorony felé egy keskeny 

szurdokhoz értek. A szurdok alján, egy erős 

sodrású folyó folyik. Hirtelen, a napot is 

eltakarva, egy nagy, szárnyas alak száll le 

előttetek a köves talajra. „Üdvözlet nektek 

halandók” – mondja -„Gryvon fia Belthir 

vagyok” - Majd szünetet tart mintha azt várná, 

hogy bemutatkozzatok, de mivel ti ezt nem 

teszitek meg, folytatja. “ Én nem akarok 

nektek rosszat, de azért jöttem, hogy megöljek 

minden embert a toronyban, és ebben ti sem 

akadályozhattok meg.” Majd a szurdok feletti 

köves lejtőre lép, és dobbant egy erő teljeset.  

Ezután csap még egyet a farkával, és lelök a 

szurdokba egy szikladarabot.” A csatlósaim 

majd lelassítanak titeket. A legközelebbi 

viszontlátásig, kicsi halandók!” Amint Belrhir 

kitárta a szárnyait és felrepült. Hirtelen 

szörnyek jelennek meg a völgy mindkét oldalán 

és nagy igyekezettel szikladarabokat taszítanak 

le. 

Nagyon kell igyekeznetek, hogy még az 

őrtoronynál le tudjatok számolni ezzel a 

sárkány fattyúval. 

Szörnyek 

Barlangi pókok.  1 szabad szörny 

csoport 

Előkészületek 

Helyezd a barlangi pókokat a „Canyon”-

ra. Helyezd a szabad szörnycsapatot a 

„Fire Pit”-re.  

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. 

Speciális szabályok 

A mesélő minden köre elején, a csapat 

frissítés lerakása után, lehelyezhet egy 

feladat jelzőt képpel lefele egy üres 

mezőre a „Canyon” lapkára. Ezek a 

jelzők szikladarabok – akadályozzák a 

rálátást és a mozgást. 

Egy akció, hogy a kalandozó 

megkísérelje a térképet megtisztítani 

egy szikladarabtól próbával, 

miközben a feladat jelző mellett van. 

Ha sikeres, dobd el a jelzőt. Ha elbukja, 

nem történik semmi. 

Egy akció, hogy megkísérelje átmászni 

a sziklán próbával, miközben a 

feladat jelző mellet van. Ha sikeres, 

mozgasd a szikla melletti valamelyik 

szabad mezőre. Figyelmen kívül hagyva 

bármilyen figurát vagy akadályt, ami 

egyébként akadályozná az utat. 

A küldetés ideje alatt a barlangi pókok 

átmozoghatnak és befejezhetik 

mozgásukat olyan mezőn is amelyiken 

szikla van. 

Csapatfrissítés 

A mesélő minden köre elején 

felhelyezheti 1 szörnyét az egyik 

szörnycsapatából a bejáratra, a csapat 

méretet figyelembe véve. 

Győzelem 

Ha az összes kalandozó a kijáraton áll, 

olvasd fel ezt: 

Előttetek feltünedeznek a Szürkekövi Őrtorony 

épületei. Ha siettek még időben odaérhettek. 

Kalandozók nyerték ezt az 

összecsapást! 

Ha az egyik hős köre végén a hős 

melletti összes mező foglalt feladat 

jelölőkkel (pl: szikladarab), térkép 

szélekkel, egyéb figurákkal a 

Canyonban, vagy ha minden feladat 

jelző a térképen van egy időben, olvasd 

fel ezt: 

Csapdába estetek! Időbe telik kiszabadítani a 

társaitokat, de ez jobb, mint szembeszállni 

Belthir kisebb hadseregével. Mintha rájöttek 

volna a célotokra. A Nagymester szolgái 

megfordulnak és a Szürkekövi Őrtorony felé 

rohannak. Csakremélhetitek hogy időben 

érkeztek 

A mesélő nyerte ezt az összecsapást! 
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Death on the Wing  

A halál szárnyakon érkezik 

Második összecsapás 

Megérkeztek az utolsó hídhoz az őrtorony előtt. 

Látjátok a torony őreit, amint a dolgukat 

végzik, nem is sejtve mi vár rájuk. Nem igazán 

értitek, hogy Belthir miért akar megölni 

mindenkit, de azt tudjátok, hogy nem 

akarjátok, hogy ez megtörténjen. Legjobb lenne, 

ha mihamarabb megküzdhetnétek vele. 

Szörnyek 

Belthir, Elementálok, 1szabad szörny 

csapat.  

Előkészületek 

Helyezd az Elementálokat a „Stone 

Bridge”-re és Belhirt a „Stone Bridge”-e 

jelőlt helyre. Helyezz 1 szabad csapatot 

a „Waterfall”-ra. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. Az egyedi 

keresés jelző a Rúna kulcs. 

Helyezz 2 karakter jelzőt mind a 

„Gatehouse” és mind a „Cabin”-ba a 

megjelölt helyekre. Ezek a 

karakterjelzők az őrök. 

Ha a mesélő nyerte az I. Összecsapást, 

mindegyik kalandozó kihagyja az első 

körét. 

Speciális szabályok 

A karakterjelzők az őrök. Úgy kell 

venni, mint egy kalandozó figura, a 

következő eltérésekkel .Semmilyen 

hatástól sem kaphat vissza -et, 

immunisak az összes állapot hatásra, és 

sikeres nekik minden képesség 

próba,amit végre kell hajtaniuk. 

Ha bármelyik őr azonos lapkán áll, akár 

egy kalandozóval, akár egy szörnnyel, 

az utolsó kalandozó körének végén 

aktiválódik. Az a kalandozó irányítja, 

aki utoljára fejezte be a körét. Mikor 

aktiválódnak, minden őr direkt egy 

közeli szörny fele mozog. Ha egy 

szomszédos mezőn fejezi be körét, egy 

támadást hajt végre a szörny ellen. 

Mikor 2 szörny egyenlő közelségben 

van a kalandozó választja meg, hogy 

melyik szörnyhöz mozogjon az őr. 

Csapatfrissítés 

A Mesélő minden köre végén 

felhelyezheti 1 szörnyét az egyik 

szörnycsapatából a bejáratra, a csapat 

méretet figyelembe véve. 

Győzelem 

Ha Belthirt legyőzik, olvasd fel ezt: 

A sárkányfattyú vérezve hátratántorog. 

"Sejtettem, hogy méltó ellenfelek lesztek" hörgi 

"de úgy látom alábecsültelek titeket!" a levegőbe 

ugrik, kitárja szárnyait, és körözve felszáll az 

égbe "Még találkozunk barátaim!" 

Az egyik túlélő odalép hozzátok "Uraim,nem 

tudom, hogy hogyan és miért jöttetek, de én, és a 

társaim nagyon köszönjük! Tessék" átnyújt 

nektek egy masszív fekete vas pajzsot. " Ez 

Figger, a sárkányember ezért jött. Csak 

balszerencse történt mióta kibányászták. 

Vigyétek el, kérlek!" 

Kalandozók nyertek! 

Ha mind a 4 őrt legyőzik, olvasd fel ezt: 

Belthir lehajol az utolsó haldokló ember 

karjához, egy súlyos, masszív lemezért, mely 

fekete vasból készült. Egy pajzs. "Azt 

mondják ezt az apám bőrének egyetlen 

pikkelyéből kovácsolták – micsoda badarság" 

Felszíjazza karjára a pajzsot, majd gúnyosan 

rátok mosolyog. "Megvan, amiért jöttem. Ha 

legközelebb találkozunk, remélem nagyobb 

kihívást fogtok jelenteni" majd egy ugrással az 

égbe emelkedik és eltűnik. 

A mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, Megkapják a 

„A Sötét Isten Pajzsa” (Shield of the 

Dark Good) ereklyét. 

Ha a mesélő nyer, Megkapja a „Zorek 

Kegyének Pajzsa” (Shield of Zorek’s 

Favor) ereklyét. 
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The Shadow Vault 

Az Árnyékterem 

 „Az Árnyvadászok fontos szerepet játszottak 
egy Grywon néven ismert lény legyőzésében” - 
közli Greigory báró könyvtárosa, miközben 
igazgatja a félhold alakú szemüvegét. „Az 
Árnyvadászok szerint ő egy sárkányúr - de ez 
abszurd. Mindenesetre a legyőzött, - vagy újra 
legyőzött – Gryvorn-t egy rúnakőbe zárták, 
melyet ezután kettétörtek.” 

„Zachareth kitart azon állítása mellett, hogy a 
Nagymesternél kell lennie a Rúnakő egyik 
felének," mondja Greigory báró. „Ha így van, 
akkor bizonyára a másik felét keresi – azt a 
felét Pellin és az emberei elzártak az 
Árnyékkriptába. Természetesen, nincs senki, 
aki tudná, hogy hol van az a szent izé, vagy 
hogy miként lehet oda bejutni... de mi 
kiderítettük!” Az öreg báró büszkén 
pöffeszkedik. „Szóval, tiszta ügy ez, mondom – 
odamentek és megszerzitek azt a vackot, majd 
amilyen gyorsan csak tudtok, visszajöttök." 

Greigory térképével és útmutatásával könnyedén 
megtaláljátok és bejuttok az árnyékkriptába, és 
hamarosan ott találjátok magatokat, egy ólom 
ládikó felett. – ebben kell lennie az Árnyék 
rúnának. 

Mielőtt elindulnátok, észreveszitek, hogy a 
kijáratot, egy váratlan vendég állja el: Zachareth 
báró! És az Árnyék rúna másik felét tartja a 
kezében! "Köszönöm, hogy elvégeztétek a 
munka nehezét," mondja gúnyosan. "Most meg 
foglak ölni titeket és ezt pedig elveszem.”  

Ti és Zachareath is egyaránt próbáltok 
elmenekülni a ládával.  

Szörnyek 

Zachaareth báró, 3 szabad szörny 
csapat.  

Előkészületek 

Helyezd az kalandozók figuráját a 
„Shadow Vault”-on megjelölt X-re. 

A Kalandozók választanak maguk közül 
egyet és felhelyezi a zöld feladat jelzőt 
a karakter lapjára – ez egy 
ékszerdoboz, és ez a kalandozó cipeli. 

Helyezd Zachareth bárót és az egyik 
szörny csoportot a „Cave”-re. Helyez 1 
szörny csoportot a „River’s Edge”-re. A 
Harmadik szörny csoportot ne helyezd 
fel a térképre. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 
számú keresés jelzőket. Az egyedi 
keresés jelző a kulcs a zárt rúna 
ajtóhoz. 

Helyezz 2 piros feladat jelzőt képpel 
felfele a megjelölt helyekre. Ezek a 
lépcsők. 

Speciális szabályok 

A „River’s Edge” szörnyei nem 
aktiválhatóak, amíg az egyik kalandozó 
nem lép a „Caravan” mezőjére. Miután 
ez megtörtént, már szokásos módon 
lehet aktiválni őket. 

Ajtók, kulcsok, és a térkép 

Az egyedi keresés jelző a „Shadow 
Vault”-ban a Rúna kulcs. Miután az 
egyik kalandozó felfedezi a Rúna 
kulcsot, bármelyik kalandozó 
kinyithatja a zárt ajtót a „Cave”-ben. 

A feladat jelzők a lépcsők. Egy figura 1 
mozgáspontot elkölthet a lépcsőn, 
hogy átmozogjon a másik lépcsőre, 
mintha szomszédosak lennének 
egymással. 

Az ajtó a „Caravan” és a „River’s Edge” 
között beragadt. Mikor egy figura 

megkísérli kinyitni az ajtót,  próbát 
kell tennie. Ha sikeres, az ajtó kinyik. 
Ha elbukja, nem történik semmi. 

Úszás 

Egy akció, hogy egy figura átússzon a 
„River’s Edge” lapka bármelyik vizes 
mezőjéről a „Stream” lapka közelebbi 
perem melletti vizes mezőjére. Ehhez, 

a figura végrehajtja az akciót és  
próbát tesz. Ha sikeres, tovább mozog 
a „Stream” lapka vizes mezőjére a 
„River’s Edge”-hez közel. Ha elbukja, 
nem történik semmi. 

Egy akció, hogy egy figura a „Stream” 
lapka „Waterfall” lapkához közeli 
széléről leszáguldjon a vízesésen. 
Ehhez, helyezd a figurát bármelyik üres 
vízmezőre a „waterfall” szélére közel a 
„Sream”-hez. Dobj egy piros kockával, 
a figura elszenved annyi sebzést 

amennyi -et dobott. 

 

 

Zachareth 

 Zachareth báró át tud menni 
bármilyen ajtón, mintha ott se volna. 
Mikor átúszik a „Stream”-re vagy 
leszáguld a vízesésen, nem kell próbát 

tennie vagy -et szenvednie – csak 
szimplán átmozog. Ha Zacharerhet 
legyőzik, olvasd fel ezt: 

“Ez csak egy kisebb meghátrálás!” Üvölti a 
sötét báró, a teste semmivé válik egy sötét tűz 
robbanásában. “Még visszatérek!” 

Majd helyezd Zachareth bárót a 
bejáratra. 

Ékszerdoboz 

Az a kalandozó kezd akinél az 
ékszerdoboz van (a zöld feladatjelző 
mutatja). A kalandozók a küldetés 
elején választják meg, hogy ki legyen 
az, ha nem tudnak dönteni, adjátok a 

legmagasabb -el rendelkező 
kalandozónak (egyenlőség esetén 
véletlenszerűen). 

Egy akció, hogy egy kalandozó átadja az 
ékszerdobozt egy szomszédos 
kalandozónak. 

Amikor az ékszerdobozt cipelő figurát 
legyőzik, tegyétek az ékszerdobozt egy 
szomszédos mezőre (vagy amilyen 
közel csak lehet). 

Egy akció, hogy egy hős vagy Zachareth 
felvegye az ékszerdobozt egy 
szomszédos mezőről 

Csapatfrissítés 

A mesélő a köre végén felhelyezhet 1 
szörnyet az szörny csapatából a 
bejáratra, a csoport méreteket 
figyelembe véve.  
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The Shadow Vault 

Az Árnyékterem 

Győzelem 

Ha egy kalandozó az ékszerdobozt 
cipelve elhagyja a térképet a kijáraton 
keresztül, olvasd fel ezt: 

Halljátok, ahogy a Nagymester talpnyalói 
keményen a sarkatokban loholnak és 
morognak! A szívetek úgy lüktet, hogy majd 
kiugrik a mellkasotokból.  Úgy szaladtok, 
ahogy eddig még soha életetekben. Greigory báró 
irányába törtök keresztül. Az öreg báró egy 
hadosztály élén lovagol, és dühösen húzogatja a 
szakállát. "Becsapott, de végül rájöttem, hogy 
kicsoda. Elkéstünk? Megszerezte Zachareth az 
Árnyék rúnát?" 

Levegő után kapkodva átnyújtjátok a ládát 
Gregorynak. Ő pedig, előhalássza a kulcsot egy 
nyakában lógó ezüst nyakláncról. Greigory a 
zárba illeszti és kinyitja a ládát, amiben egy 
eltorzult fekete kő van, mely erőteljesen lüktet. 
"Nos" mondja Greigory "ez lenne az, ugye? 
Irány vissza Arhynnba. Nem lehet az övé." 

Kalandozók nyertek! 

Ha egy Zachareth az ékszerdobozt 
cipelve elhagyja a térképet a kijáraton 
keresztül, olvasd fel ezt: 

Zachareth határozottan lépked előttetek, lovagi 
köntösét győzelmi lobogóként lengeti a hideg szél. 
Átvágva magatokat talpnyalói újabb hullámán 
próbáljátok utolérni. Hirtelen egy erőteljes alak 
állja el előttetek az utat a sötétben. Sir Alric 
Farrow az nehézvértezetben. Egy vízhangzó 
puffanással a sárkányfattyú, Belthir landol 
mellette az egyik oldalán. Mögöttetek Spling, a 
goblin király sokakoztatta fel seregét, annyi 
goblinnal amennyit még életetekben nem 
láttatok. Zachareth megáll, és önelégült 
mosollyal átadja a ládát Lord Mericknek, 
miközben Lady Eliza felsegít rá egy fekete, 
csuklyás köpenyt. 

„Én nyertem ezt a fordulót hősök. Nagyon 
sajnálom. Nélkületek azonban nem sikerült 
volna. – Tudjátok, szükségem lesz olyan 
hűséges alattvalókra, mint ti, amikor már 
király leszek. Szóval azt hiszem, hogy mégis 
életben hagylak titeket, most még." 

Nevet, majd a nagymester és kapitányai 
eltűnnek a sűrű éjszakában. Most mit fogtok 
mondani Greigory bárónak? 

A mesélő nyert! 

 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 
kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, megkapják az 
„Az Árnyék Rúna” (Shadow rune) 
relikviát. 

Ha a mesélő nyer, megkapja az „Az 
Árnyék Rúna” (Shadow rune) relikviát. 
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The Overlord Revealed 

A Nagymester színre lép 

„Köszönöm a fáradozásaitokat. Lelassítottuk az 
őrült Nagymester támadását.” mondja Greigory 
báró - „és” - teszi hozzá Zachareth báró - 
”megtudtuk, mi a célja: az Árnyék rúnát keresi. 
Egyesítettük erőinket Gregoryval, és együtt 
megtaláltuk az árnykripta helyét, ahol a rúna el 
van rejtve. A katonáim majd biztosítják a helyet. 
Téged, Gregory, megbízlak azzal, hogy leplezd, és 
elpusztítsd el a nagymestert!” 
Amint Zachareth báró elmegy, Greigory felétek 
fordul. „Zachareth bölcsen beszél és nélküle sose 
találtam volna meg az árnykriptát, vagy az 
árnyvadászokat. Még nyugodtabb lennék, ha 
elmennétek a kriptához és segítenétek Zachereth 
katonáinak megvédeni azt a Nagymestertől. 
Hívlak majd titeket, ha megtalálom ezt a hitvány 
szörnyet, és harcba szállunk vele.” 
Gregory aggodalmai nem voltak alaptalanok – 
mikor megérkeztek nem találtok egyetlen egyet se 
Zachareth csapataiból, csak a nagymester 
csatlósait. Átvágjátok magatokat az első 
vonalaikon és az árnykripta bejáratánál 
találjátok magatokat. Ha sikerül újra-pecsételni a 
kripta 3 portálját, képesek lesztek a szörnyeket 
visszatartani addig amíg Zacharthen vagy Gregory 
a segítségetekre nem érkezik. 

Szörnyek 

Zachareth báró, 3 szabad szörny csapat 

Előkészületek 

Helyezz 1 szörnycsapatot a „Dragon’s 
Lair”-re, egyet a „Sewer”-re és egyet 
„Lava Cave” –re. Rakd mindegyik portál 
mellé az ott lévő szörnycsapathoz tartozó 
szörnykártyát, ez a szörnycsapat tartozik 
ahhoz a portálhoz. Zachareth bárót nem 
kell lehelyezni az előkészületekben. 

A kalandozókat helyezd a „Cave”-ben X-
el meg jelölt mezőkre. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 
számú keresés jelzőket. 

Helyezd le képpel felfele egy fehér 
feladat jelzőt a térképen megjelölt 
helyre. Ez lesz az Árnykulcs. 

Fogj 1 piros, 1 kék és 1 zöld feladat jelzőt. 
Forgasd képpel lefele, keverd meg őket, 
és véletlenszerűen oszd el a térképen 
jelölt feladat jelzőkre. Ezek az erő-
rúnazár (Runelock of strenght), 
ravaszság-rúnazár (cuning of strenght) és 
a Hatalom-rúnazár (power of strenght), 
ahogy a térkép jelöli. Egyik játékos se 

tudhatja melyik a kék, melyik a piros, és 
melyik a zöld. 

Speciális szabályok 

A zárt ajtókat csak az a figura nyithatja ki, 
akinél az árnykulcs. Amit egyszer 
kinyitották vegyétek le a térképről, 
többet nem lehet bezárni. 

Az árnykulcs 
Egy akció, hogy egy mester szörny vagy 
Zachareth Báró felvehesse az árnykulcsot 
mikor mellette áll. Egy figura szomszédos 
üres mezőre helyezheti az árnykulcsot 
egy akció elköltéséért. 

Portálok és rúnazárak 
A 3 portál: a Piros portál, a kék portál, és 
a Zöld portál. A mesélő csapatfrissítését, 
ezeket a portálokon keresztül kapja, és 
kalandozóknak be kell zárni őket. 
Mindegyik mező 4 mezőből áll a térkép 
szélein (a bejárat lapkán a kék portál, és 
4 kültéri mezőkön a másik két portál). 

A portálokat a rúnazárak 
lepecsételésével lehet bezárni.  Ámbár, a 
játékosok nem tudják melyik rúnazár 
melyik portált zárja, amíg a rúnazár nem 
pecsételik le.  

A portál bezárásához egy kalandozónak 
akciót kell végrehajtani mikor egy 

rúnazár mellet áll.  Próbát kell tennie, -

t (erő-rúnazárnál), -t (Hatalom-

rúnazárnál) és  -t vagy -t 
(Ravaszság-rúnazárnál). Ha sikeres, 
forgasd képpel felfele a rúnazárt és 
helyezd a színével meg meggyező 
portálra (tedd a portál 4 mezőjének 
közepére). Ez a portál mostantól be van 
zárva és mind a 4 portál mező kikerül a 
játékból – mozgass minden rajtalévő 
figurát és jelzőt a legközelebbi szabad 
mezőre. 

Ha a kalandozó elbukja, nem történik 
semmi. 

Zachareth 
Mikor a kalandozók bezárják az első 
portált, olvasd fel ezt: 

Miközben azon igyekeztek, hogy bezárjátok a 
portált, egy kürt hívó hangját halljátok  – 
Zachareth katonái talán megérkeznek végre?  
Maga Zachareth báró közeledik, a köpenye lobog, 
ahogy jön... de aztán felemeli a kezét, ami sötét 
mágiát szór. „Átok Greigory kegyeltjeire” morogja 
Zachareth „Nem számít; itt az ideje, hogy 
felfedjem magam! Enyém lesz az árnyrúna, és ti 
hősök nem fogtok tudni megállítani engem!” 

Helyezd Zachareth bárót a térképre 
amilyen közel csak lehetséges a bezárt 
portál mellé. A mesélő azonnal 
aktiválhatja. Aktiválása után, a 
kalandozók köre folytatódik. 

Ha Zachareth-t legyőzik, olvasd fel ezt: 

“Ez csak egy kisebb meghátrálás!” üvölti a sötét 
báró, a teste semmivé válik egy sötét tűz 
robbanásában. “Még visszatérek!” 

Csapatfrissítés 

A szörnyek csapatfrissítése a hozzájuk 
tartozó portálokból jönnek. A mesélő 
minden köre elején felhelyezhet 1 
szörnyet mindegyik portálhoz tartozó 
csapatból, a csoport méreteket 
figyelembe véve. Mikor egy portál a 
hozzá tartozó szörnycsapattal bezárt, 
már ennek a csapatnak nincs 
csapatfrissítése. 

Zachareth csapatfrissítése bármelyik 
portálból jöhet, ha legyőzik. Úgy kell 
venni, mint egy másik szörnyet.  

Győzelem 

Ha a kalandozók, bezárják mind 3 portált, 
olvasd fel ezt: 

Az utánpótlásukat elvágva, Zachareth csatlósai 
gyorsan elbuknak, az egyesítet erőitek előtt. Maga 
Zachareth egy füstfelhőben tűnik el. "Bolondok! 
Nincs szükségem az Árnyék rúnára, hogy 
elpusztítsalak titeket! Én leszek a koronázott 
király! És ti meg fogtok hajolni előttem!" 

Kalandozók nyertek! 

Ha valamelyik mester szörny vagy 
Zahareth báró lemozog, a térképről a 
kijáraton miközben az árnykulcsot cipeli, 
olvasd fel ezt: 

"Hahahahaha ti bolondok, most az erőm 
megduplázódott! Vissza fogokom hozni a 
mesteremet erre a világra és a Daqan báróságai 
ÉGNI fognak!" 

A mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 
kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, megkapják az 
„Az Árnyék rúna” (The Shadow rune) 
relikviát. 

Ha a mesélő nyer, megkapja az „Az 
Árnyék rúna” (The Shadow rune) 
relikviát. 
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The Monster’s Hoard 

A szörny kincse 

Első összecsapás 

„Mielőtt farmer lettem,” - mondja Frederick - 

„Én voltam a leghíresebb íjász egész Ferrinoth-

ban. Úgy hívtak ’Messzi-lövő Frederick’! De az 

igazság az, hogy nem minden a tudás.  Nos, volt 

egy íjam... a legpompásabb fegyver, amit valaha 

készítettek. Latari-készítmény, igazi 

remekmű.” - Mondja az öreg farmer, miközben 

az ujjait úgy hajlítgatja, mintha képzeletben az 

íj húrját húzná fel. -  „Ez most a Nagymester 

kezében van, de tudom, hogy hol tartja. El 

tudlak vinni oda titeket, és segíthetek bejutni.” 

Így hát hamarosan dél felé haladtok, keresztül a 

Rhynn folyón Cartbridbe. Ahogy átkeltek a 

folyón a Nagymester szolgái támadnak rátok! 

Egyértelmű, azért jöttek, hogy megöljék 

Fredericket. 

„Védjetek meg barátaim!” - Mondja Frederick. 

- „Nem vagyok az a harcos, aki régen voltam, 

de ha elvisztek a hajóhoz, a nyíllal való 

kapcsolatom segítségével aktiválhatom a 

transzportáló véseteket. Még segíthetek nektek!” 

- Figyelnetek kell rá, hogy Frederick élve 

eljusson a hajóig. 

Szörnyek 

Csáplények (Merriodok), 1 szabad 

szörnycsapat. (A mesélő nem 

választhat olyan szörnyet, ami hat 

mező nagyságú, mint az Árny 

Sárkány (Shadow Dragon))  

Előkészületek 

Helyezd a Csáplényeket a „River’s 

Edge”-re. Helyezz 1 szabad 

szörnycsapatot a „Caravan”-ra. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. Az egyedi 

keresés jelző a Rúnakulcs, ami 

szükséges a zárt ajtó kinyitásához. 

Helyezz karakter jelzőt a térképen 

megjelölt helyre. Ez a jelző Frederick.  

Speciális szabályok 

Az zárt ajtó mágikusan lezárt és nem 

lehet kinyitni, amíg a kalandozók meg 

nem találják a Rúnakulcsot. Miután 

bármelyik kalandozó megtalálja a 

rúnakulcsot, akármelyik kalandozó 

kinyithatja a zárt ajtót, mint bármelyik 

másik ajtót. Az ajtót nem nyithatja ki 

egyik figura se, amíg megtalálják a 

rúnakulcsot. 

Frederick 

Fredericket úgy kell venni, mint egy 

kalandozó figura, a következő 

eltérésekkel. Frederick aktiválása 

mindig az utolsó kalandozó köre után 

jön, az a hős irányítja, aki utoljára volt. 

Mikor aktiválódik, csak 1 mozgás akciót 

hajthat végre. Nem hajthat végre más 

akciót, és nem kaphat vissza -et.  

Csapatfrissítés 

A mesélő a köre elején felhelyezhet 1 

szörnyet az egyik szörny csapatából a 

bejáratra, a csoport méreteket 

figyelembe véve. A mesélő nem 

helyezhet le olyan szörnyet, ami nem 

fér el bejáraton. 

 

Győzelem 

Ha Frederick lemozog a térképről a 

kijáraton keresztül, olvasd fel ezt: 

Zachareth csatlósainak üvöltése és vicsorogása a 

egyre távolodik. Megmenekültetek és Frederick 

is veletek van! “Mikor elértük a hajót,” mondja 

Frederick, “Aktiválom a benti véseteket. Arra 

használhatjátok, hogy gyorsabban 

haladhassatok a térben.” 

Kalandozók nyerték ezt az 

összecsapást!  

Ha Fredericket legyőzik, olvasd fel ezt: 

Az oldalán levő sebét fogva Frederick 

megbotlik és elesik. A vér szagát 

érezve, a Nagymester csatlósai üvölzve 

közelednek. 

„Hagyjatok itt” nyögi Frederick. „A hajó közel 

van. Ti még nélkülem is győzhettek. Zacharethet 

meg kell állítani! Nem szerezheti meg Gryvon 

erejét.” Más választásotok nem lévén sietősen 

folytatjátok utatokat, de Frederick sikolya még 

a hátralévő kalandjaitok során is a fületekben 

fog csengeni.  

A mesélő nyerte ezt az összecsapást! 

  

Frederick 
Élet:20   Állóképesség:0       

Védekezés:  Sebesség:5 

:3 :3   :3      :3 
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The Monster’s Hoard 

A szörny kincse 

Második összecsapás 

A barlang bejárata éles és göröngyös, mint egy 

félelmetes szörny szája. Csak a halványan izzó, 

kövekbe karcolt rúna véset teszi különlegessé ezt 

a sziklás kanyargós helyet. Valahol itt van a 

legendás íj, az Igazak íja, de kevés időtök van 

megtalálni és kimenekülni, mielőtt a nagymester 

csatlósainak végtelen hulláma eláraszt titeket. 

Szörnyek 

Goblin íjászok, 2 nyitó csapat.  

Előkészületek 

Helyezz 1 nyitó csapatot az „Armory”-

ra, a másikat a „Lava Cave”-re. A Goblin 

íjászokat ne helyezd fel az 

előkészületek alatt (lásd 

csapatfrissítés). 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. Az egyedi 

keresés jelző az Igazak íja (True Shot), 

ami szükséges a zárt ajtó kinyitásához. 

Helyezz 6 feladat jelzőt képpel lefele a 

térképen megjelölt helyre. Ezek a jelzők 

az utazó vésetek. 

Speciális szabályok 

Mindig a mesélő köre kezdetén helyezz 

a mesélő elé egy fáradság jelzőt. A 

küldetésnek akkor van vége, ha 

megszerezz 8 fáradság jelzőt. 

Az egyedi keresés ikon az Igazak íja, egy 

misztikus íj. Mikor egy kalandozó 

felfedi az egyedi keresés jelzőt, olvasd 

fel ezt: 

Egy fényűző ládában megtaláljátok a 

legaprólékosabban megmunkált íjat, amit 

valaha is láttatok. Meglehet mostanában nem 

használták, de az már világos, hogy ez egy 

nagyon erős fegyver lesz a Nagymester ellen, 

persze csak akkor, ha sikerül visszavinni 

Aryhnnba. 

Tedd az egyedi keresés jelzőt a 

kalandozó Hőslapjára – most ő cipeli az 

Igazak íját. Egy akció, hogy az Igazak íját 

cipelő kalandozó átadja egy 

szomszédos társának vagy lerakja egy 

szomszédos mezőre. Egy akció, hogy 

egy szomszédos mezőről felvegye egy 

kalandozó az Igazlövést (egyszer kell 

felfedezni). 

Utazó vésetek 

A feladatjelzők az utazó vésetek. Egy 

figura az utazó véseten átmozoghat 

egy másik vésetre, amelyikre rálát, 

mintha szomszédosak lennének. A 

célokhoz se baráti, se ellenséges figura 

nem gátolja a rálátást (az utazó vésetek 

sem). 

Ha a kalandozók nyerték az első 

összecsapást, mind a kalandozok, mind 

a szörnyek használhatják a véseteket. 

Ha a mesélő nyerte az első 

összecsapást, csak a szörnyek 

használhatják a véseteket. 

Csapatfrissítés 

A mesélő minden köre elején 

felhelyezhet egy Goblin íjászt 

valamelyik utazó vésetre, amelyiken 

jelenleg nem foglal el egy figura, a 

csoport méreteket figyelembe véve. 

Győzelem 

Ha a kalandozó aki cipeli az Igazak íját 

lemozog a térképről a kijáraton 

keresztül, olvasd fel ezt: 

Levegőért kapkodva értek ki a szabadba. 

Ordítozva és vicsorogva rohannak utánatok a 

goblinok és a Nagymester csatlósai. A 

zsákmányotokkal való sikeres megmenekülés 

után mégis legyőznek az üldözőitek? 

“Dobjátok nekem az íjat!” Frederik az, egy 

sziklának támaszkodva, mint, aki alig áll a 

lábán. Odadobjátok neki Igazlövést és ő egy 

kézzel elkapja, majd egy húrt rak rá, olyan 

mintha napfényből fonták volna. Frederick 

rárakja a nyilat az íjra, felhúzza és lő, 

gyorsabban, mint ahogy az elképzelhető és lelövi 

a barlang szája feletti rúnavésetet. Egy sötét 

villanással az üldöző szörnyek eltűnnek. 

Frederick visszaadja az íjat. “Jó tudni, hogy 

még mindig képes vagyok rá,” mondja “de most 

eljött a ti időtök!”. 

Kalandozók nyertek! 

Ha a mesélő előtt van mind a 8 

fáradtság jelző, olvasd fel ezt: 

Amint a utazó vésetek egyre fényesebben életre 

kelnek, rájöttök, hogy sose ér véget a nagymester 

csatlósainak áradata. Hamarosan 

fénycsóvákban goblinok jelennek meg és 

gyorsabban támadnak, mint, amennyire ti 

védekezni tudtok. Az ellenség áradata legyőz 

titeket, nincs más választásotok, mint 

visszavonulni és a zsákmányotokat hátrahagyni. 

A mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, megkapják a  

„Igazak Íja” relikviát. 

Ha a mesélő nyer, megkapja a „A 

Skorpió csókja” relikviát. 
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The Frozen Spire 

A Fagytorony 

Első összecsapás 

Greigory báró felderítői megtalálták Frederick 

farmert – az egyik árnyvadászt. “Zachareth 

goblinjai a Fagytoronyba cipelték” – mondta 

Greigory – „Nem tudni milyen szörnyűségeknek 

teszik ki és azt sem, hogyan válhat hasznukra 

a jelenlegi fenyegetéssel szemben. ” És már itt is 

vagytok, másztok a hegy oldalán a Fagytorony 

felé. Már látjátok a csillogását az őszi fényben, 

de az utatokat állja egy mély szakadék, amelyet 

egyetlen híd szel át. Hirtelen, úgy tűnik, mintha 

sötét felhők takarnák el az eget és egy árnyékból 

és lángból álló lény esik a földre. Egy sárkány 

landol a híd közelében, és a nagymester hitvány 

csatlósa az utatokat állja. „Betolakodókat távol 

tartani!” – fújtatja a sárkány, és hangos recsegés 

mellet látjátok, ahogy tégláról téglára szétbontja 

a hidat. “Ez csak egy percig tart”. Ha 

elakarjátok érni a Fagytornyot az alkony előtt, 

meg kell ölnötök a sárkányt mielőtt lerombolja a 

hidat! 

Szörnyek 

Árnysárkányok, 2 szabad szörny 

csoport 

Előkészületek 

Helyezz 1 szörny csoportot a „River’s 

Edge”-ra. Helyezz 1 szörny csapatot a 

„Stream”-re.  

Helyezd az Árnysárkányokat a „Stone 

Bridge”-re. A mesélő választ 1 

Árnysárkányt. Ez lesz Ruin. Ruin 

minden kalandozó után további 2 

életerőt kap. Helyezd Ruint a térképen 

megjelölt helyre. Ruinra nem 

vonatkoznak a normális szörny 

szabályok. Lásd további információért a 

„Speciális Szabályok”-at.  

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. 

Helyezd a Zöld feladatjelzőt képpel 

felfele a megjelölt helyre. Ez a 

sárkányszív. 

Speciális szabályok 

Ruin sebessége 1; Mikor aktiválódik, 

csak mozogni tud a hídon keresztül, 

hogy lerombolja (mindig kereszt 

irányban van a hídon, hogy elzárja).  

Ruin körönként csak 1 mozgás akciót 

hajthat végre; Nem hat rá a „Roham” 

(Dash) vagy egyéb más mozgást mód. 

Körönként 1 mezőt mozoghat tovább a 

„Stone Bridge”-en (vagy a Sárkányszív 

elpusztítása miatt hátrafelé, lásd 

lentebb). 

Ha egy kalandozó akadályozza Ruin 

előre fele mozgását, a kalandozónak  

próbát tehet mikor Ruin megkísérel 

előre mozogni. Ha kalandozónak 

sikerül, Ruin ott marad ahol volt és 

mozgása elvész. Ha a kalandozó 

elbukja, minden Ruinnal szomszédos 

kalandozó hátramozog egy mezőt (vagy 

a lehetséges legközelebbi üres mezőre 

a mesélő választása szerint) és Ruin 

előre mozog. Ha több kalandozó 

akadályozza Ruin, csak 1 kalandozónak 

(a hősök választanak) kell próbát 

tennie. 

Sárkányszív 

A feladat jelző a Sárkányszív. Egy 

karakter megtámadhatja a 

sárkányszívet mintha egy szörny figura 

volna (Védekező-kocka dobás nélkül). 

Feltéve, ha a támadás talált, Ruin 

elszenved 2 szívet minden kalandozó 

után és mozgasd vissza 1 mezőt. A 

Sárkányszív ezután elpusztul és 

vegyétek le a térképről. 

Csapatfrissítés 

A mesélő minden köre elején 
felhelyezhet 1 szörnyét az egyik szabad 
szörnycsapatából a bejáratra, a csapat 
méretet figyelembevéve. 

Győzelem 

Ha a kalandozók legyőzik Ruint, olvasd 

fel ezt: 

„Lehetetlen” – fújtatja a sárkány – „Ti 

csak…” – sosem fejezi be a mondatot, majd 

lezuhan a kanyonba. A falak túl közel vannak 

ahhoz, hogy kitárja a szárnyait. A nagymester 

többi szolgája a hegy felé menekül – az út előre 

szabad. 

Kalandozók nyerték ezt az 

összecsapást!  

Ha Ruin belép a 3 megjelölt egyedi 

mezőre a hid szélén, olvasd fel ezt: 

„Túl késő, puhány bolondok!” – nagy zaj 

közepette a híd beomlik a kanyon feketén 

tátongó mélyére a szakadékba. A sárkány 

kitárja szárnyait és a levegőbe rugaszkodik. 

„Sohasem kapjátok vissza az árnyvadászt!” – 

Több órás kerülő útba telik, mire elértitek a 

csúcsot – és ekkor leszáll az éj. 

A mesélő nyerte ezt az összecsapást! 
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The Frozen Spire 

A Fagytorony 

Második összecsapás 

Végül eléritek a Fagytornyot. Feltétlenül meg 

kell találnotok Fredericket és ki kell 

menekítenetek. Egyszerű, nem? Amint eléritek 

a tornyot, egy fagyos széllökés majdnem térdre 

kényszerít titeket és azzal fenyeget, hogy a 

mögöttetek lévő nehéz ajtót bezárja. Lehet 

mégsem lesz egyszerű… 

Szörnyek 

3 szabad szörny csoport. 

Előkészületek 

Helyezz 1 szörny csapatot a „Frozen 

Cave”-re. Helyezz 1 szörny csapatot a 

„Ritual Chamber”-re vagy a lehetséges 

legközelebbi szabad mezőre. A 3. 

Csapatot ne helyezd fel (lásd 

„csapatfrissítés”). 

A Kalandozó figurákat helyezzétek a 

„Hallway”-on „X”-el megjelölt helyre.  

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket.  

Helyezd a karakter jelzőt a megjelölt 

helyekre. Ezek lesz Frederick. 

Speciális szabályok 

A zárt ajtók a nehéz ajtók. Mindig, 

amikor egy kalandozó nyitás vagy zárás 

akciót hajt végre a nehéz ajtón,  

próbát kell tennie. Ha sikeres, az ajtó 

normálisan nyitva vagy zárva lesz. Ha 

elbukja, nem történik semmi. 

A Szörnyek csak akkor nyithatják vagy 

zárhatják a nehéz ajtókat, ha mind 2 

szomszédos mezőt az ajtónak 

ugyanazon oldalán szörny foglalja el. A 

Szörnyek nem nyithatják vagy zárhatják 

a „Prison” ajtaját. 

Mikor egy kalandozó kinyitja a „Prison” 

ajtóját, olvasd fel ezt: 

Meglátjátok Frederick piszkos alakját a falnak 

görnyedve. Amit előre léptek és a nevén 

szólítjátok, a farmer megfordul, felüvölt és rátok 

támad! Bizonyára megőrült a rabsága miatt. Le 

kell ütnötök, hogy ki tudjátok menekíteni! 

Mikor „Prison” ajtaja nyitva, helyezz a 

karakter jelölő helyére egy Zombit. A 

Zombi most Frederick. Frederick 

azonnal kap egy mozgás és egy 

támadás akciót, majd a kalandozók 

folytathatják körüket. Frederick 

pontosan úgy viselkedik, mint egy 

szörny figura, amíg le nem győzik. A 

mesélő ugyanúgy aktiválhatja 

Fredericket, mintha az ő 

szörnycsoportja lenne. A mesélő nem 

aktiválhatja Frederiket amíg a „Prison” 

ajtaját nem nyitják ki. 

 

Miután Fredericket legyőzik, helyezd a 

zombi figura helyére a karakter jelölőt. 

Egy akció, hogy a szomszédos mezőről 

egy kalandozó felvehesse Fredericket. 

Egy akció, hogy egy kalandozó átadja 

Fredericket egy szomszédos társának. 

Éjjel 

Ha a mesélő nyerte az I. Összecsapást, 

akkor a Fagyott csúcson éjszaka van. Az 

éjszaka alatt a hőmérséklet a fagypont 

alá csökken. A minden kalandozók a 

köre kezdetén,  vagy  próbát kell 

tennie (kalandozó választ). Ha sikeres, 

nem történik semmi. Ha elbukja, 

szenved 1 -et. 

Csapatfrissítés 

Mikor az „Prison” ajtó nyitva van, vagy 

az utolsó szörnyet is legyőzték (amikor 

megtörtént), a mesélő csapatfrissítése 

elérhetővé válik. A Mesélő az első 

körének elején, miután ez 

megtörtént,felhelyezheti belépő 

csapatát (a 3. Szörnycsapatát) a 

Bejáratra. Ezentúl felhelyezhet 1 

szörnyet ebből a szörnycsapatból a 

bejáratra minden köre kezdetén, a 

csapat méretet figyelembevéve. 

Győzelem 

Ha egy kalandozó lemozog a térképről 

a kijáraton keresztül miközben 

Fredericket cipeli, olvasd fel ezt: 

Miután kimentettétek Fredericket, ő lassan 

kezd magához térni. „Köszönöm hősök,” – 

mondja  – „Nem voltam önmagam. Most 

vigyetek Gerigory báróhoz…  Van pár dolog, 

amit tudnia kell Gryvon-ról.” 

Kalandozók nyertek! 

Ha a mesélő köre elején a szörnyei 

elfoglalnak mindegy egyes egyedi 

mezőt a kijáraton, olvasd fel ezt: 

A dörgő csattanással bezáródó ajtó zaját olyan 

sötétség és olyan csend követi, hogy attól féltek 

meghaltatok. A visszatérő hideg és gyenge fény 

maga Zachereth báró halvány szellemképét 

leplezi le. „Ne aggódjatok hősök” – kuncogja – 

„Nem akarlak megölni titeket. Nem…  Nem, 

amíg meg nem tudom minden titkotokat!” 

Hosszú napokon át nem tudtatok kimenekülni. 

A mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, minden 

kalandozó további 1 XP-t kap. 

Ha a mesélő nyer, további 2 XP-t kap. 
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The Dawnblade 

A Hajnalpenge 

Első összecsapás 

Sir Palamon a harcedzett kardját Greigory báró 

asztalán pihenteti. „Ezt a kardot akkor 

kaptam, mikor lovag lettem. Ám nem ez a 

penge, amit akkor viseltem, amikor az 

Árnyvadászok mellet harcoltam. Nem, akkor a 

legendás Sir Arcite kardját, a Hajnalpengét 

viseltem.” 

“Mitől olyan különleges a kardja?” – kérdezi 

Greigory báró. 

“Sir Aricte a Sárkány háborúban nagy hős volt. 

Ő volt, aki visszaverte Gryvornt, a 

sárkánylordot. Ő volt, aki az ősi gonoszt 

bezárta az árnyrúnába.  Azt hiszem, az a 

kard nélkülözhetetlen, hogy felszabadítsa az 

erejét, s hogy ismét lepecsételhesse.” 

“Szóval, merre is van most ez?” 

“Visszavittem a kardot Sir Aricte sírjába, hogy 

ott pihenjen.” Még pirkadtat előtt elutaztatok a 

sírhoz. Amint a nap felkel, szent sugarait vetíti 

a sírkamrára. Mikor a napfény eléri Aricte 

sírját, valaki ott áll és forgatja a Hajnalpengét. 

Szörnyek 

3 szabad szörny csoport. 

Előkészületek 

Helyezz 1 nyitó csapatot a „Sewer”-re. 

A másik 2 nyitó csapatot nem kell 

felhelyezni az előkészületnél, de 

elérhetőnek a csapatfrissítésnél (lásd 

csapatfrissítés). 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. 

Helyezz 1 piros feladat jelzőt képpel 

felfele a térképen megjelölt helyekre. 

Ez a feladat jelző Arcite sírja. Tartsd a 

fehér feladat jelzőt kéznél, szükség lesz 

később rá, mint Napsugár. 

Speciális szabályok 

A mesélő első köre elején helyezzétek 

fel a fehér feladat jelzőt az egyedi „X”-

el megjelölt mezőre. Ez a jelző a 

Napsugár. A mesélő második köre 

kezdetétn ( és az továbbiaknál is), a 

Napsugarat mozgassátok egyenes 

vonalban egy mezővel közelebb Arcite 

sirjához. A Napsugár mozgásakor 

figyelmenkivül kell hagyni bármilyen 

figurát vagy jelzőt, nem lehet 

megállítani, késleltetni, vagy 

akármilyen hatással befolyásolni. Vége 

az I. összecsapásnak, amikor a 

Napsugár Arcite sirjával azonos mezőre 

mozog. 

Csapatfrissítés 

A mesélő a köre elején felhelyezhet  1 

szörnyet a bejáratra vagy a kijáratra, és 

az egyedi mezőre (aholva a Napsugarat 

helyeztétek). Bármelyik 

szörnycsoportból választható szörny, a 

csoport méreteket figyelembe véve.  

 

 

 

 

 

Győzelem 

Ha egy kalandozó azonos mezőn van 

Arcite sirjával mikor a Napsugár eléri a 

sír mezőjét, olvasd fel ezt: 

Mikor a napsugarak elérik Sir Arite sírjának 

tetejét, úgy tűnik mintha a rég halott lovag 

felülne. Fiatalnak és sugárzóan szépnek 

látszik. A kísértet felétek nyújtja a kardját, 

markolatával előre, és mikor ti a ragyogó nap a 

pengéről visszatükröződve, az egész kriptát 

megtölti. Rémült visítások közepette a 

Nagymester csatlósai elmenekülnek. 

Követitek Sir Palamon utasítását, a lehető 

leggyorsabban haladtok a Nagyerdő széléhez, 

hogy befejezzétek munkátokat. 

Kalandozók nyerték ezt az 

összecsapást! A kalandozók megkapják 

a „Hajnalpengét” (Dawnblade) relikviát 

és eldönthetik melyik kalandozó 

használja a II. Összecsapásnál. 

Egyéb esetben, olvasd fel ezt: 

Mikor a napsugarak elérik Sir Arite sírjának 

tetejét, úgy tűnik mintha a rég halott lovag 

felülne, fiatalnak és sugárzóan szépnek látszik. 

A kísértet felétek nyújtja a kardját, 

markolatával előre, de hirtelen egy sötét páncélos 

ököl üt keresztül a szellem mellkasán és úgy 

tűnik, elkezd öregedni, majd meghal, és elporlad 

a szemetek előtt. A sötétség körbeveszi a kardot 

és a fény elhomályosul, mint ha a nap 

lenyugodna. Sir Alric megérkezett, és felemeli új 

kardját a levegőbe. 

A mesélő nyerte ezt az összecsapást! A 

mesélő megkapja a „Alkonypengét” 

(Duskblade) relikviát. Sir Alric használja 

a II. Összecsapásnál. 
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The Dawnblade 

A Hajnalpenge 

Második összecsapás 

Sir Palamonttól kapott térképnek 

köszönhetően, a barlang keresése csak kiesebb 

utazás volt észak-keleten, a Nagyerdő szélénél. 

“Gryvornnak sok fattya volt,” Mondta az öreg 

lovag. “Mikor mi árnyvadászok megtaláltuk 

őket, lepecsételtük a barlangjukat ugyanazzal a 

varázslattal, mint amivel bezártuk Gryvornt a 

rúnája nélkül. Most, attól tartok ezek a 

kötések meggyengültek – és fogadok Zachareth 

báró meg akarja ezeket szüntetni. A 

Hajnalpenge a kulcs!” 

Mikor eléritek a barlangot, észreveszitek, hogy 

a Nagymester csatlósai megelőztek benneteket. 

Úgy sejtitek Sir Alric valahol errefele lesz. Sir 

Palamon utasítása alapján, a sárkánybarlang 

mélye egy zárókövet rejt. A Hajnalpenge képes 

frissíteni az oltalmazást és távoltartani a 

Sárkányt... vagy összezúzza azt örökre. 

Tartsátok távol a kardot Alric kezétől és 

szerezzétek meg. A kőhöz nektek kell 

odaérnetek előbb, mielőtt a sárkány kimenekül. 

Szörnyek 

Sir Alric Farrow, Árnyék sárkányok, 2 

szabad szörny csoport.  

Előkészületek 

Helyezz 1 nyitócsapatot a „Frozen 

Cave”-re. Helyezz 1 nyitócsapatot a 

„Ettin’s Lair”-re. Helyezd Sir Alric 

Farrowot a térképen megjelölt helyre. 

Az árnyék sárkányt nem kell felhelyezni 

az előkészületek alatt (lásd 

„Csapatfrissítés”). 

Az I összecsapás végeredménye szerint, 

vagy Sir Alric Farrow cipeli a alkony 

pengét vagy az egyik kalandozó cipeli a 

Hajnalpengét. A relikvia kártyán felül 

helyezd a kék feladatjelzőt a figura alá 

– a jelző jelképezi a kardot és az a 

karakter alá kell helyezni, aki cipeli. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket.  

Helyezd a piros feladat jelzőt képpel 

felfele a megjelölt helyre. Ez lesz az 

oltalom kő.  

Speciális szabályok 

A kék feladatjelző Sir Arcite kardja, 

amely most vagy a Hajnalpenge vagy az 

Alkonypenge néven ismeretes.  

Egy akcióval egy Hős, egy 

Mesterszörny, vagy maga Sir Alric 

felveheti egy szomszédos mezőről, ha 

éppen senkinél sincs. A Mesterszörny 

nem használhatja a pengét, csak a 

szomszédos mezőn álló Sir Alricnak 

adhatja át egy akcióval.  

A küldetés alatt Sir Alric kalandozónak 

számít abból a szempontból, hogy 

leütött állapotba kerül, ha legyőzik 

(knocked out) és a körében felállhat. 

Amíg kiütött, nem használhatja a 

Regeneration képességét.  

The Wardstone – Az Oltalomkő 

A piros feladatjelző az Oltalomkő. Egy 

akcióval a Kővel szomszédos mezőn 

álló figura, akinél a Penge van, 

megpróbálhatja összetörni vagy 

újraéleszteni erejét. Hogy összetörd, 

egy  próbát kell tenni. Az 

újraélesztéshez  próbát kell tenni. 

A sikeres teszt azonnal véget vet a 

küldetésnek (lásd Győzelem). 

Sikertelen próba esetén nem történik 

semmi egyik esetben sem.  

Csapatfrissítés 

A mesélő köre végén, kidobhat egy 

mesélői kártyát, hogy egy Árnysárkányt 

helyezzen a „Dragon’s Lair”-re a 

csoport méreteket figyelembe véve. 

 

Győzelem 

Ha frissült az oltalom kő, olvasd fel ezt: 

Beleszúrjátok a kardot az oltalmazókőbe, ami 
olyan lesz mint amikor a víz fodrozódik, ahogy 
a penge áthatol rajta. 
Napfény erősségű villanás, amit izzóan sugároz 

a kő. Amint kihúztátok a Hajnalpengét, 

látjátok ahogy a sárkány elernyedve el szendereg. 

Sikerült! 

Kalandozók nyertek! 

Ha az oltalom kő darabokra tőrt, olvasd 

fel ezt: 

Amint az oltalmazókő ezer darabra széttör, 

erőteljes üvöltés visszhangzik a barlangon 

keresztül. Hirtelen kettő, három, egy tucat 

sárkány tör ki a jeges barlangból, mindegyik 

dühösen üvölt a hosszú bezártságuk miatt. 

Nincs választásotok csak a menekülés. 

A mesélő nyert! 

Ha az Árnysárkány lemozog a térképről 

a bejáraton keresztül, olvasd fel ezt: 

Amint a Sárkány kilép a borús napfényre, 

Dacosan az égre ordít és szétterpeszti szárnyait. 

Sírás hallatszik a tucatnál is több órás 

szörnyetegtől, mind a barlangból, mind 

máshonnan az erdőből. Túl késő – Gryvon 

fatyja szabad. 

A mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, megkapják a 

Dawnblade (Hajnalpege) ereklyét.  

Ha a mesélő nyer, megkapja az 
„Alkonypenge” (Duskblade) relikviát. 
Továbbá, a kampány folytatásában a 
mesélő Árnysárkányokat is választhat, 
minta egyik nyitócsapata lenne, 
figyelmen kívül hagyva a küldetés 
szörnylista jellegét. Jegyezzétek fel a 
kampány füzetbe, hogy emlékeztessen. 

  



 

 

25 

The Descerated Tomb 

A megszentségtelenített sír 

Első összecsapás 

„Sir Palamon halála csapás volt,” - dörmögi 

Greigory Báró - „Dearion kastély romokban 

hever, a helyőrség kisebb lett. A birodalmam 

határa soha sem volt ennyire gyenge. De ami 

engem aggaszt: Mért Sir Palamon? Mit 

tudhatott, amiért a hitszegő Zachareth 

elnémítatta?” 

A Báró csinos könyvtárosa rongyos köteget 

helyez az asztalra. - „Uram, azt hiszem 

megtaláltam Sir Arcite sírját, ahogy kérte.” - 

Leveszi félhold alakú szemüvegét és megtisztítja, 

közben nem néz a báróra. 

“Ó, Ez jó hír!” - Mondja Gregory. - “Sir 

Palamon úgy tűnik jól forgatta Sir Aricte 

kardját, a Hajnalpengét, mikor Gryvon ellen 

harcolt harminc évvel ezelőtt. Zachareth megölte, 

hogy ne találjuk meg, de sikerült, és fogadok 

még előtte!” 

A könyvtáros köhint “ Ö, sajnos… Zachareth 

báró segített megtalálni a sírt. Sir Alric már 

valószínűleg már ott van.” 

Greigory káromkodik egyet. „Szóval, itt már 

nincs segítség. Fel a fejjel, legjobb lesz sietni a 

sírhoz és ki találni hová ment a fekete lovag és 

mi a célja a karddal. Kell, hogy legyen valami 

nyom, addig keressétek, míg meg nem találtok. 

És, ö...minnél hamarabb , annál jobb.” 

És már Sir Arite sírja előtt találjátok 

magatokat. Valahol bent van egy nyom a 

Nagymester tervéről... semmi sem állhat 

közétek,  de a lépcsőkről élőholtak nyöszörgése 

visszhangzik. 

Szörnyek 

Zombik, 1 szabad szörnycsapat.  

Előkészületek 

Helyezd a Zombikat a „Graveyard”-ra. 

Helyezz a nyitó csapatot a „Fungus-

filled Hallway”-re. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. Az egyedi 

keresésjelző az eldobott térkép. 

Speciális szabályok 

A mesélő minden köre elején helyezzen 

1 fáradságjelzőt maga elé. Ha 

összegyűjt 8 fáradtság jelzőt, az 

összecsapásnak vége. A fáradság jelzők 

számát jegyezzétek fel, mert szükség 

lesz rá a II. Összecsapásnál. 

Mikor egy kalandozó keres és 

megtalálja az eldobott térképet, olvasd 

fel ezt: 

Összegyűrve és vérrel pecsétesen, megtaláljátok a 

térképet, ami úgy tűnik, egy barlang helyét jelöli 

a Nagyerdő mélyén.  A Barlang ugyanolyan 

pecséttel van megjelölve, mint az Árnyékrúna – 

Sir Alric valószínűleg odatart! Most már csak 

élve kell kijutnotok erről az átkozott helyről... 

A kalandozók mostantól 

lemozoghatnak a térképről a bejáraton 

keresztül. A kalandozó, aki elhagyja a 

térképet, visszatérhet a bejáraton 

keresztül a következő körében egy 

mozgás akció választással (vagy 1  

elszenvedésével) mozoghat 1 mezőre. 

Csapatfrissítés 

A mesélő a köre elején felhelyezhet 

zombikat a térképre a csapat méreten 

felül, a további megkötéseknek 

megfelelően. A zombikat a „Fungus-

filled Hallway”-ra, „Crypt”-re, vagy a 

„Graveyard”-ra helyezhetőek fel, de a 

lehető legegyenletesebben el kell 

osztani a három lapka között. Egyetlen 

Zombi sem rakható fel újra 3 mezőnél 

közelebb valamelyik zombihoz, kivéve, 

hogyha nincs más választás. 

Győzelem 

Ha minden kalandozó lemozog a 

térképről a bejáraton keresztül, olvasd 

fel ezt: 

Megszabadultok szentségtelen halottak titeket 

megragadó ujjai közül és kikerültök ismét a 

napfényre. Már van térképetek és azt is 

tudjátok, merre menjetek…. Csak abba 

reménykedtek, hogy időben ott lesztek. 

Kalandozók nyerték ezt az 

összecsapást! 

Ha a mesélő összegyüjtötte a 8 

fáradságjelzőt, olvasd fel ezt: 

A soha véget nem érő élőholtak áradata egyre 

nő, eltakarja a napot. Órákkal később 

kerültük ki, a térképet szorongatva, teljesen 

beborítva vérrel (és még rosszabbal). Sir Alric 

előnye egyre nagyobbá válik. Sietnetek kell!  

A mesélő nyerte ezt az összecsapást! 
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The Descerated Tomb 

A megszentségtelenített sír 

Második összecsapás 

Az Ősi Fa árnyékában, a tekervényes gyökerei 
között, megtaláljátok a nagy barlang bejáratát. A 
forró szél fúj belülről. Amint beléptek, rájöttök, 
hogy a ritmikus szél valamilyen óriási szörnyeteg 
lehelete a barlang mélyéről. Egy újabb lépés és egy 
kísérteties szellem női alakja tűnik fel előttetek. 
“Forduljatok vissza kalandorok,” Mondja a nő 
az anyanyelveteken. „Beléptetek Khorayt, a 
legnagyobb árnysárkány barlangjába. A fenevad 
elpusztításával hatalmatok lenne e lények felett, de 
csak Sir Arcite kardja képes megsebesíteni. 
Forduljatok vissza!” A nő eltűnik a szemetek 
elöl. 
Szóval, Sir Alric meg akarja ölni ezt a szörnyet? 
Nos, ti ezt nem akarhatjátok! Jó lesz megkeresni, 
elvenni a kardját, és elmenekülni vele. Ó, de 
óvatosan lépjetek – A legjobb, ha hagyjátok 
tovább aludni a fekvő sárkányt. 

Szörnyek 

Sir Alric Farrow, Árnyék sárkányok, 1 
szabad szörnycsapat. 

Előkészületek 

Helyezd fel az Árnyék sárkányokat a 
„Dragon’s Lair”-re. A mesélő választ egy 
Árnyéksárkányt. Ez lesz Khorayt – 
helyezd a megjelölt helyre. Khoraytra 
nem vonatkoznak a normális szörny 
szabályok. További információkért lásd a 
„Speciális szabályok”-at. Helyezd 
a nyitó csapatot a „FrozenCave”-
re. 

A mesélő felhelyezi Sir Alric 
Farrow-ot a Bejáratra, a jelölt 
helyre, majd mozog vele annyi 
mezőt amennyi fáradság jelzőt 
gyüjtött az I. összecsapás alatt 
(majd eldobja a fáradság jelzőket). Sir 
Alric Farrow cipeli a Alkonypenge 
(Duskbalde) relikviát. Helyezz egy kék 
feladatjelzőt Sir Alric jelzője alá, hogy 
ezzel jelezd a relikviát. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 
számú keresés jelzőket.  

Ha a mesélő nyerte az I. összecsapást, 
minden kalandozónak ki kell hagynia az 
első körét. 

Speciális szabályok 

A kék feladatjelző Sir Arcite kardja, 
ismertek úgy, mint Alkonypenge vagy 
Hajnalpenge. 

Egy akció, hogy egy kalandozó, mester 
szörny figura vagy Sir Alric Farrow 
felvegye az Alkonypengét egy 
szomszédos mezőről, ha épp senkinél 
sincs. Mester szörny figura nem tudja 
használni az Alkonypengét, de egy 
akcióért átadhatja a Alkonypengét Sir 
Alric Farrownak, ha szomszédos mezőn 
áll. 

A küldetés alatt, Sir Alric Farrowra 
hasonló szabályok vonatkoznak 
legyőzésénél, mint a kalandozóknál (ő is 
kábult lesz, ha legyőzik és egy akcióért 
felállhat a körében). Míg kábult, nem 
használhatja a Regenerációs képességét. 

Khorayt 

Khorayt sérülést csak Sir Alric 
Farrowtól kaphat, miközben a 
Alkonypengét cipeli. Khorayt a küldetés 
elején alszik, és nem lehet addig 
aktiválni, míg fel nem ébred. Amíg 
Khorayt alszik, Sir Alric Farrownak vagy 

egy kalandozónak  próbát kell tennie, 
mikor elsőként belép a „Dragon’s Lair”-
be. Ha elbukja, Khorayt felébred és 
azután aktiválódik a lent leírtak szerint. 
Ha Khoraytot megtámadja valaki 
bármilyen okból, akkor is felébred. 
Khorayt egy Árnyék sárkány ezekkel a 
tulajdonságokkal: 

Khorayt aktiválása 

Mikor felébred, Khorayt köre mindig az 
utolsó kalandozó köre után jön. Köre 
alatt, Khorayt megtámadja a legközelebbi 
célpontot (akár kalandozó, kár Sir Alric 
Farrow; Khorayt figyelmen kívül hagyja 
az összes többi figurát). Ha nincs 4 
mezőn belül célpont, Khorayt elsőnek 
mozog a közelebbi célponthoz, vagy 
amilyen közel csak lehet (a mesélő 
irányítja a mozgását). Mikor kettő vagy 
több célpont is egyenlő távolságra van, 
Khorayt azt a figurát támadja, akinél a 
kék feladatjelző van. Ha nincs a közelben 
aki a kék feladatjelzőt cipeli, a mesélő 
választ célpontot. 

Csapatfrissítés 

A mesélő minden köre elején 
felhelyezhet egy szörnyet az egyik szabad 
csapatából a bejáratra, a csoport 
méreteket figyelembe véve. 

Győzelem 

Mikor egy kalandozó lemozog a térképről 
a bejáraton keresztül miközben a 
Hajnalpengét cipeli, olvasd fel ezt: 

Két rémisztő szörnyetek a szorosan a sarkatokban 
jár, ahogy a felszín felé rohantok: Sir AlricFarrow 
és Khorayt sárkány. Amit sikeresen átjuttok az 
Ősi Fa gyökerein ismét, Khorayt kihúzza magát 
kicsit, morog, és köp utánatok egy tűz áradatot, a 
perzselést érzitek, ahogy futtok. Nem tudja 
elhagyni a barlangot! Nem tudjátok, hogyan és 
miért, és milyen mágia tartozatja ott, de két 
dologban biztosak vagytok: megszereztétek Sir 
Aricte kardját és meghiúsítottátok Zachareth még 
egy tervét. Szép munka! 

Kalandozók nyertek! 

Ha Sir Alrick Farrow legyőzi Khorayt-ot, 
olvasd fel ezt: 

Amint a kard belemerül a sárkány mellkasába, 
az fekete lánggal fellobban. A sárkány ordít és 
forgolódik, míg Sir Alric kérlelhetetlenül áll 
mozdulatlanul, a kardja átszakítja a teremtmény 
testét és pikkelyét. Amit Khoraytmasszív teste 
összeesik, a föld megrázkódik… és csak 
rázkódik! Mindenfelől sárkányok üvöltését 
halljátok. Sir Alric feltartja a kardját, amelyet 

fekete láng dicsfénye vesz körül. 

A mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes 
játékos kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, 
megkapják a 
„Hajnalpenge”(Dawnbalde) 

relikviát. 

Ha a mesélő nyer, megkapja a 
„Alkonypenge” (Duskblade) relikviát. 
Továbbá, a kampány folytatásában a 
mesélő Árnysárkányokat is választhat, 
minta egyik nyitócsapata lenne, 
figyelmen kívül hagyva a küldetés 
szörnylista jellegét. Jegyezzétek fel a 
kampány füzetbe, hogy emlékeztessen. 

  

Khorayt 

Élet:15  Sebesség:3  

Védekezés: Támadás:  

: Tüzlehellet : +3  
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Enduring the elements 

Őselemek által edzve 

Első összecsapás 

Ahogy megközelítitek a Négy Vihar Templomát, 

eljött az ideje, hogy emlékezetetekbe idézzétek Koth 

leírását. 

„Meg kell találnotok és elpusztítani a Négy Vihart, 

mielőtt Zacharet csatlósai megfejtik a titkukat. 

Mielőtt Gryvornt legyőzték az Árnyékharcosok, 

szétküldte a hadvezéreit, hogy befolyást szerezzenek a 

világ nagy erői fölött. Az egyik ilyen, amire Gryvorn 

hőn áhítozott, az elemek ereje volt. Sok rituálé után, 

a legerősebb varázslói képesek voltak ezeket a 

pusztító erőket eltárolni a Négy Viharba - 

ereklyékbe, amelyek képesek irányítani a négy 

őselemet. Gryvorn legyőzése után elzártuk a Négy 

Vihart egy templomba, ami egykor a rúnakövekkel 

volt védve. De az erejük egyre gyengült, ezért eljött az 

idő hogy elpusztítsuk az ereklyéket örökre.” 

„Nem kétséges, hogy Merrcik már felfedezte a 

templom helyét. Ha képes megnyitni a rúnaköveket, 

akkor hozzá fog férni ezekhez a szörnyűséges 

elemekhez. El kell pusztítanotok a Négy Vihar 

Ereklyéit! Mindegyik hozzá van kötve egy-egy ősi 

energiához, és ha ezeket egymással felerősítik, 

hatalmas pusztításra képesek! Ne engedjétek 

Merricknek, hogy kinyissa a köveket!” 

Szörnyek 

Lord Merrick Farrow (csak a kártyája, maga 

Farrow figurája/jelzője a dobozban marad 

erre az összecsapásra). 2 szabad 

szörnycsoport. 

Előkészületek 

Tégy 1 szabad szörnycsoportot a Ritual 

Chamber-re. A másik szörnycsoportot nem 

kell felhelyezni még, csakúgy mint Lord 

Merrick Farrow-t sem. 

Tégy a Kalandozók számának megfelelő 

keresés-jelzőt a jelölt helyekre.  

Mindegyik küldetés-jelző egy-egy Vihar Kő 

(Storm Stone), és mindegyik Viharkő más-

más elemhez kötődik, más-más 

tulajdonságokkal. 

A River's Edge-en lévő kő a Water Stone 

(kék feladat jelző) – a  képességhez 

tartozik. 

A Canyon-on lévő kő a Earth Stone (zöld 

feladat jelző) – a  képességhez tartozik. 

A Lava Cave-en lévő kő a Fire Stone (piros 

feladat jelző) – a  képességhez tartozik. 

A Frozen Cave-en lévő kő az Air Stone 

(fehér feladat jelző) – a  képességhez 

tartozik. 

Tedd ezeket a feladat jelzőket képpel 

lefelé, ezzel is jelezve, hogy a mágikus zár 

még a helyén tartja a követ.  

Speciális szabályok 

A hősök megtámadhatják a köveket, 

mintha szörnyek lennének. Mindegyik 

kőnek 8 életereje van, és nem dobhat 

semmilyen védekező kockával. Ha egy hős 

elpusztít egy követ, tedd a feladat jelzőt a 

hősök játékterére.  

A Mesélő minden körének elején 

letesztelheti Lord Merrick egyik 

képességét, hogy kinyissa a hozzá tartozó 

követ. Lord Merrick nincs a térképen, de a 

templom alatt egy rituáléval próbálja 

kinyitni a köveket, hogy a csatlósai 

megszerezhessék azokat.  

Ha sikerek egy tesztje, akkor fordíts meg a 

hozzá tartozó küldetés-jelzőt – ez most már 

kinyitottnak számít, és a korábbiak szerint 

felvehető.  

Ahányszor a képesség próba teszt nem 

sikerül Lord Merricknek, tegyél egy 

fáradság jelzőt a Főgonosz kártyájára. 

Ahány ilyen jelzője van a kártyáján, annyi 

pluszt adj mindegyik képességéhez. Ha 

sikerült egy képesség-próbája, akkor vedd 

le az összes fáradtság-jelzőt a kártyájáról. 

Ha egyszer egy kő ki lett nyitva, bármelyik 

szörny felveheti egy akcióval. Ha szörny 

visz egy követ, akkor a kő nem támadható. 

Ha a szörny lemozog a térképről a kővel 

egyetemben akár az Exit-en vagy az 

Entrace-en, tedd a jelzőt a Mesélő 

játékterére. Egy szörny egyszerre csak egy 

jelzőt vihet.  

 Csapatfrissítés 

A Nagymester minden körének kezdetén 

egy szörnycsoportból egy szörnyet 

felhelyezhet vagy az Exit-re vagy az 

Entrace-ra, betartva a szörnycsoport 

megkötéseit. 

Győzelem 

Ha a Hősök három követ összetörnek, 

akkor olvasd fel az alábbi szöveget: 

Egy fültépő robajt hallotok lentről, mintha egy villám 

széttörte volna a templomot. Egy hang kél a lármán 

túl: „Bolondok! Most szabadítottátok ki az Őst!” 

Ekkor a Hősök nyerték az összecsapást, és a 

maradék jelzőt add a Mesélőnek. Ennek 

fontos szerepel lesz a második 

összecsapásnál.  

Ha nem marad több kő a térképen, de a 

hősök nem törtek össze legalább hármat, 

akkor olvasd fel az alábbi szöveget: 

„A templom vészesen megrázkódik, és kövek 

hullanak mindenfelé. Valami történik alant...” 

A Mesélő nyerte az összecsapást. Hagyd a 

küldetés-jelzőket a mesélő előtt, ennek 

fontos szerepe van a II. összecsapásban. 
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Enduring the elements 

Őselemek által edzve 

Második összecsapás 

Ahogy a lehulló kövek és felcsapó lángnyelvek közt 

átfurakodtok, egyre mélyebbre és mélyebbre juttok a 

templomban. Előttetek valahol Lord Merric 

zümmögő kántálását lehet hallani... és 

megpillantotok egy szörnyűségesen csillogó alakot, egy 

Elementál Lordot! Le kell győznötök mind az 

elementált, mind Lord Merrick Farrow-t is, hogy 

meghiúsítsátok a Nagymester terveit. S csak 

remélhetitek, hogy nem kerültök az Elementál Lord 

karmai közé. 

Szörnyek 

Lord Merick Farrow. 1 mester Elemental. 1 

Szabad szörnycsoport (nem elementálok). 

Előkészületek 

Tedd a mester elementált a Waterfall-ra 

jelölt mezőre. Ez az Elementál Lord, majd 

lásd a Különleges szabályok résznél. 

Tegyél egy szabad szörnycsoportot a 

Library-ra. Tedd Lord Merrick Farrow-t a 

Laboratory-ban jelölt helyére.  

A zárt ajtót nem kell a játék elején 

felhelyezni. Később, a Különleges Szabályok 

résznél le lesz írva ennek használata. 

Tegyél le a kalandozók számának megfelelő 

keresés-jelzőt.  

Speciális szabályok 

Minden, a Nagymester által korábban 

megszerzett Viharkő most nagy 

jelentőséggel bír. Minden birtokolt kőért a 

szörnyek különleges képességeket kapnak, 

amíg az Elementál Lord a játékban van. 

Tűz köve – piros 

Szikra: Ha egy kalandozó bármennyi 

sebzést kap egy olyan szörnytől, akinek ez a 

képessége megvan (a védekező dobás 

után), a Kalandozó további 1 sebzést 

kap. 

Föld köve - zöld 

Szikla: Ha egy szörny védekező dobást tesz, 

adj plusz egy -ot a dobott eredményhez. 

Víz köve – kék 

Sár: Ha egy kalandozó egy olyan szörny 

mellett áll, akinek ez a képessége megvan, 

el kell költenie egy -t, hogy akciót tegyen. 

Ha ez túlmenne a Kalandozó Állóképesség 

értékén, akkor helyette egy -et kell 

sebződnie az akció végrehajtásához. Ha ez 

legyőzött állapotba döntené a Hőst, akkor 

nem akciózhat.  

Tűz köve – piros 

Köd: Miután egy kalandozó olyan szörnyet 

támad, akinek megvan ez a képessége, 

akkor a mozgasd a szörnyet egy lépésnyit.  

Az Elementál Lord  

(Ne feledd, hogy az Elementál Lord 

képességei átírásra kerültek a FAQ-ban) 

Az Elementál Lord a mester elementál 

általános szabályait használja, s ezen kívül 

1 további életerő pontja van 

Kalandozónként. Valamint egyetlen 

speciális képessége sincs, ami az Elementál 

kártyán szerepel, helyett a fenti képessége 

birtokában van, a megszerzett kövek 

függvényében (lásd fentebb).  

The Laboratory – A laboratórium 

Abban az esetben, ha legelőször legyőznek 

egy hőst, olvasd fel az alábbi szöveget: 

Hallod a fejedben Lord Merrick Farrow hangját, 

annak ellenére, hogy a kántálását nem hagyja abba. 

„Óó, nem, kedves kalandozó... Nem akarom hogy 

meghalj itt nekem. Még nem. Látod, az életerőd 

fontos része a rituálémnak.” - felnyílnak a szemeid, 

és talpra ugrasz: hogy kerültél ide? Hol lehetsz? 

Hirtelen, egy ajtó csapódását hallod, és új kérdés 

bukkan fel elmédben: hogy jutsz innen ki? 

Ha egy hős legyőzetik, a mesélő azonnal 

egy üres helyre rakja a Laboratóriumban, 

és azonnal olyan, mintha egy szomszédos 

hős meggyógyította (Revive) volna. Ha a 

hőst a Laboratóriumban győzik le, hagyd 

figyelmen kívül ezt a speciális szabályt. 

Az ajtó 

Ha első alkalommal elájul (defeated) egy 

Hős, azonnal helyezz a térképen jelölt 

helyre egy ZÁRT ajtót. Minden alkalommal, 

ha egy hős legyőzetik, a Mesélő eldobhat 

egy kártyát, hogy újra becsukja az ajtót, ha 

nyitva volt. Ha egy modell megpróbálja 

kinyitni az ajtót, akkor  tesztet kell tenni. 

Ha sikerült, az ajtó rendesen kinyílik. Ha 

elbukja a tesztet, nem történik semmi.  

 

Csapatfrissítés 

A Mesélő köre elején 1 szörnyet 

felhelyezhet a szabad szörnycsoportból az 

Entrace-on, betartva s csoport 

megkötéseit.  

A Mesélő köre végén, ha Lord Merrick 

Farrow nincs a térképen, de az Elementál 

Lord igen, a Mesélő felhelyezheti Lord 

Merricket a Laboratóriumba.  

Győzelem 

Ha sem az Elementál Lord, sem Lord 

Merrcik nincs a térképen, olvasd fel az 

alábbi szöveget: 

„Ez csak egy kis visszaesés, tudjátok” - mondja egy 

kongó hang. Egy kis időbe telik, míg megtaláljátok a 

hang forrását: Lord Merrcik eltűnő kísértetét. - „A 

halál nem a vég! Nekem nem! Vissza...” - a szavak 

maradéka elveszik a szél kiáltásában és a föld mély 

nyögésében. Lehet, hogy a templom nem olyan 

masszív, mint amennyire szeretnétek... ideje menni! 

Kalandozók nyertek! 

Ha az összes hős a Laboratóriumban van, 

olvasd fel az alábbi szöveget:  

 „...ph”nugh mglw nafh Gryvorn wahg'nagl” - Lord 

Merrick hangja a crescendóba csap, majd egy 

kiáltásban végződik, amit csak a visszhang ver 

vissza a csöndben. Hirtelen halljátok ahogy a föld 

BEOMLIK mögöttetek, majd a szelek üvöltését, a 

víz zubogását, és a lángnyelvek sivítását. - „Siker!” - 

kiállt Merrick - „A mesterem örvendeni fog!” - majd 

eltűnik az árnyak közt. A templom kezd összedőlni 

körülöttetek, ideje sietni! 

A Mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos kap 

1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, kalandozóként 

további 25 aranyat kapnak. 

Ha a mesélő nyer, további 1 XP-t kap. 

Valamint, a kampány folytatásában a 

mesélő Elementálokat is választhat, minta 

egyik nyitó szabad szörnycsoportja lenne, 

figyelmen kívül hagyva a küldetés 

szörnylista jellegét. Jegyezzétek fel a 

kampány füzetbe, hogy emlékezzetek rá.  
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The Ritual of Shadows  

Az árnya rituáléja 

Első összecsapás 

Greigory báró berobban közétek, letépi magáról 

nercprémmel szegélyezett köpenyét, és olyan 

dühvel vágja a padlóra, amit még soha nem 

láttatok az öregembertől. Leül a székébe, 

kényelmesen elhelyezkedik, majd rátok néz. 

„Mélységes elnézést ezért a jelenetért. Egyáltalán 

nem volt helyénvaló, de nagyon rossz híreket 

kaptam. Bár, egyben jó hír is lehet. A rossz hír 

az, hogy Lord Merrick megszerezte Whatnot 

botját, amit szegény Koth Bíborostól szerzett 

meg. Ezt a botot ki tudja milyen szertartásra 

használja, de ez semmiképpen nem jelenthet jót, 

nemde?” 

Sóhajt egyet, majd kiegyenesedik, s ahogy az 

ablakon kibámul, mintha valami ijesztőt látna. 

„Ah! A jó hír viszont az, már amennyire ez 

lehet, hogy a felderítőim követték Lord Merrick 

nyomát, és kiderítették hol végzi sötét 

ármánykodását. Szerencsétlenségükre csak 

egyikük élte túl a felfedezést. Úgy tűnik valami 

barlangban van, az Ősök Köre alatt, 

Carthridge-ben. Csak mondjátok ki a titkos 

jelszót a kövek egyikénél, és elmozdul ahogy 

szeretnétek. Ez mindvégig így működött, és én 

nem is tudtam róla!”  

Majd megérkeztek az Ősök Köre szétmálló 

romjaihoz. Kimondjátok az útmutatás szerint a 

titkos jelszót, majd valóban, az egyik menhir 

elgördül az útból, feltárva mögötte a sötéten ásító 

bejáratot. Valahol a mélyben Lord Merrick 

éppen szörnyű szertartását végzi. Greigory 

szavai felcsendülnek bennetek: „Találjátok meg, 

állítsátok meg! Üssétek le, ez valószínűleg ez 

megoldja gondjainkat.” Jobb ha siettek, mert 

Lord Merrick előnyben van.  

 

 

Szörnyek 

Lord Merrick Farrow, Húsformázók 

(Flesh Moulders – más néven 

Marcangolók, de engedjétek meg 

kedves játékosok, hogy ne ezt a 

kifejezést használjam a fordításban). 2 

szabad szörnycsoport.  

Előkészületek 

Tedd Lord Merrick Farrow-t a Library-

ban jelzett helyre. Add neki a Staff of 

Shadows ereklyét. A Húsformázókat is 

a Library-ba tedd. 1 szörnycsoportot a 

Throne Room-ba tegyél, a másodikat 

pedig a Stairs térképelemre.  

Helyezd el a Kalandozók számának 

megfelelő keresésjelzőket.  

MEGJEGYZÉS: Az I. és a II. összecsapás 

is ugyanazt a térkép összeállítást 

használja, de ennek ellenére nézd meg 

az Előkészületek részt a II. összecsapás 

leírásánál, mielőtt bármilyen figurát 

elmozdítanátok.  

Speciális szabályok 

A Mesélő köre alatt Lord Merrick 

Farrow csak 1 akciót hajthat végre, ami 

pedig a szertartás folytatása lehet. 

Ehhez tesztelnie kell a   képességét. 

Minden szomszédos Hősformázó után 

+1 -t kap ehhez a képességhez. Ha 

sikerült, tegyél 1  jelzőt a 

karakterlapjára. Ezek fontosak lesznek 

a II. összecsapásnál.  

 Csapatfrissítés 

A Mesélő minden köre végén, amikor 

Lord Merick Farrow-nak nem sikerült 

folytatnia a Szertartást, feltehet 1 

Húsformázót az Exit-re.  

Győzelem 

Ha a játékosok legalább 1 -t 

sebeznek Lord Merick Farrow-ba, 

olvasd fel ezt: 

„Átok rátok mocskos paraziták!” - kiált 

Merick - „Akárhova megyek, mindenhol ott 

vagytok. Elegem volt, értitek, elegem volt!” - 

gesztikulál, majd a világ hirtelen árnyékba 

veszik. Sőt, még annál is rosszabba. A fekete 

fehérré változik, a fehér pedig feketévé. Minden 

szín kivész. Az általatok ismert világ 

árnyékában találjátok magatokat. Lord Merick 

folytatja kántálását még hangosabban és 

gyorsabban – még mindig megpróbálja befejezni 

a szertartását! 

A hősök nyerték az összecsapást. 

 Ha Lord Mercik Farrow-nak összegyűlik 

6 jelzője a karakterlapján, akkor olvasd 

fel az alábbi szöveget:  

A sötétség tintaként folyva folyik szét a falakon, 

felétek törve, hogy elnyeljen benneteket! Ahogy 

végighalad rajtatok, émelygést éreztek, majd 

észreveszitek, hogy a világ megváltozott. A 

fekete fehérré változik, a fehér pedig feketévé. 

Minden szín kivész. Látjátok magatok előtt 

Lord Merick-et, amint pálca alakú tiszta 

sötétséget markol a kezében. „Túl lassúak 

vagytok, szánalmas csődtömegek” - nevet.  

A Mesélő nyerte az összecsapást.  

MEGJEGYZÉS: Hagyjátok pontosan 

ugyanazon a helyen az összes 

húsformázót és Lord Merick-et is.  
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The Ritual of Shadows  

Az árnya rituáléja 

Második összecsapás 

Úgy tűnik Lord Merick Farrow varázslata 

nem csak a világot alakította át, mert 

újrarendezte a helyzeteteket. A barlang 

legmélyebb és legsötétebb mélységében vagytok 

most, s a kijárat és köztetek Lord Merick áll. 

A szándéka tisztán látszik, ahogy 

körbeforgatja a megigézett Árnyékbotot. Ha 

előttetek eléri a kijáratot, akkor egyenesen a 

Mesteréhez fog menni új játékszerével. 

Egyértelmű, hogy el kell pusztítanotok a lordot.  

Szörnyek 

Lord Merick Farrow. Húsformázók. 2 

szabad szörnycsoport, aminek 

ugyanannak kell lennie, mint korábban.  

Előkészületek 

Ugyanazt a térkép összeállítást kell 

használni, mint az első összecsapásnál.  

Lord Merrick és a Húsformázók 

pontosan ugyanott vannak, ahol az első 

összecsapásnak vége lett. A mesélő 

Lord Merick-et annyi mezővel 

mozgathatja ahány PISI jelző van a 

karakterlapján. Vegyél le minden 

jelzőt (sebzést) a Húsformázókról és 

Lord Merick Farrow-ról.  

Vegyél le minden más szörny figurát a 

térképről amit a I. összecsapásban 

használtál. Tedd az egyik szabad 

szörnycsoportot a Throne Room-ba, a 

másikat pedig a Hallway-re.  

A Hősök az Exit-en kezdenek.  

Tegyél vissza minden keresésjelzőt, ami 

lekerült az I. összecsapás során.  

Tedd fel a jelölt helyre az ajtókat. Az 

első ajtó (ami a legközelebb van az Exit-

hez) nyitott állapotban kezd. A másik 

kettő csukott. A zárt ajtók kulcsra 

vannak zárva, de minden ajtóra 

ugyanazok a szabályok vonatkoznak.  

Mindegy ki nyerte az első összecsapást, 

a hősök kihagyják az első körüket.  

Speciális szabályok 

Minden modell, ami ki szeretné nyitni, 

vagy be szeretnék zárni az ajtókat, 

annak  tesztet kell tennie. Ha 

sikerült, akkor az ajtó rendesen kinyílik 

vagy bezáródik. Ha sikertelen a próba, 

akkor nem történik semmi. Lord Merick 

Farrow-n kívül a többi szörny nem 

tudja kinyitni vagy bezárni az ajtókat.  

Csapatfrissítés 

Nincs. 

Győzelem 

Ha a kalandozók legyőzik Lord Merick 

Farrow-t, akkor olvasd fel az alábbi 

szöveget:  

Ebben a hátborzongató fekete-fehér világban 

Lord Merick vére sokként ér benneteket. „Nem 

így kell véget érnie...” - nyögi, és egy villanás 

visszatértek az Ősök Körébe, s látjátok ahogy a 

lenyugvó nap vérvörösre festi az ég alját. A Fény 

Botja felbukkan a lábatoknál az agyagos 

földből. Nincs jele Lord Mericknek, se a 

csatlósainak.  

A Kalandozók nyerték az összecsapást! 

Ha Lord Merick Farrow elhagyja a 

térképet az Entrace-on át, akkor olvasd 

fel az alábbi szöveget:  

„Maradnék, hogy kiélvezzem a győzelem 

pillanatát,” - mondja kárörvendő mosollyal - 

„de annyira gyengék vagytok, hogy még az 

érdeklődésemet sem érdemlitek meg” - majd a 

színek visszatérnek és csönd uralkodik el a 

barlangban. Lord Merick eltűnik, és a jutalom 

a Nagymester kezébe kerül. 

A Mesélő nyert! 

 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a hősök nyertek, kapnak még 

fejenként 25 aranyat, és a Staff of Light 

(A Fény Botja) ereklyét elnyerik a 

Mesélőtől. 

Ha a mesélő győzött, akkor kap további 

1 XP-t. Valamint, a korábban vásárolt 

Overlord (Mesélő) kártyákat 

visszarakhatja a többi használaton 

kívüli kártyapakliba, és természetesen 

megkapja a XP értékét a kártyáknak.  
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Blood of Heroes 

Hősök vére 

Első összecsapás 

Gerigory szerint, Zachareth báró főtanácsosa, 

Heinrich, évekkel ezelőtt lemondott a nagymester 

szolgálatáról – talán ez egy korai jel utal arra, 

hogy Zachareth kezdett gonosszá válni.  Az 

utóbbi néhány évben a férfi száműzetésben élt, a 

Falstar tó partján egy kunyhóban, de bizonyos, 

hogy rengeteg információval tudna szolgálni 

Zachareth erődjéről! 

Mikor azonban odaértek a férfi kunyhójához 

azt látjátok, hogy a Nagymester csatlósai értek 

ide elsőként – vércsíkok hálózzák be a kunyhó 

falát, és az ajtót leszakították a zsanérokról. 

Alig felfogjátok fel a történteket, máris szörnyek 

támadása közepett találjátok magatokat. 

Szörnyek... üres üvegfiolákkal? Vajon mit 

tervezhetnek? Legjobb nem megvárni, míg 

kiderül. 

Szörnyek 

Goblin íjászok. 1 szabad szörny csoport.  

Előkészületek 

A Kalandozók az „X”-szel jelölt mezőkre 

helyezik a figuráikat.    

A szörnycsoportok feloszthatóak, és 

bármilyen elosztásban elhelyezheti 

őket a Nagymester a következő 

térképelemeken: Cabin (Kunyhó), 

Graveyard (Temető) és Straem (Patak).  

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. 

A Kalandozók kihagyják az első körüket. 

Speciális szabályok 

A Nagymester csatlósainak vért kell 

gyűjteniük a Kalandozóktól, majd le kell 

mozogniuk a térképről. Ha egy szörny 

legalább 1 -et sebez egy szomszédos 

Kalandozón egy támadás során, akkor 

begyűjtötte az adott Kalandozó vérét. 

Tegyél az adott Karakternek megfelelő 

jelzőt a szörny talpa alá. Amikor ez 

először megtörténik, olvasdfel az alábbi 

szöveget:  

Vidáman vihogással, egy szörny összegyűjti a 

véreteket egy üvegfiolába! Fogalmatok sincs, 

miért akarja ez a lény a véreteket, de bármi 

legyen is a célja, egészen biztosan nem 

akarjátok, hogy megtörténjen. 

Minden szörny csak 1 Kalandozó vérét 

viheti egy időben. Ha egy szörny már 

visz vért, de újat gyűjtene be, 

választania kell, hogy megtartja a régit 

vagy az újat veszi fel. Ha egy szörny 

legyőzetik, az általa cipelt vér 

visszakerül a hőshöz.  

Egy Akció megtételével egy Elájult 

Kalandozóval szomszédos szörny 

automatikusan felveheti annak vérét. 

Ez nem számít a szörny körönkénti 1 

támadásának.  

Ha egy szörny, miközben viszi egy 

Kalandozó vérét, lemegy a térképről 

(akár a ki- vagy bejáraton), akkor a 

Nagymester begyűjti a Kalandozó 

jelzőt, és maga elé helyezi. Egy adott 

hőstől csak egy jelzőt gyűjthet be. 

Ezeknek a jelzőknek majd a Második 

Összecsapásban lesz jelentőségük.  

Csapatfrissítés 

Nincs. 

Győzelem 

Ha már nincs szörny a térképen, és a 

Nagymester nem gyűjtötte be az összes 

kalandozó vérét, olvasd fel az alábbi 

szöveget: 

Visszavertétek a Nagymester támadását, de 

nem jutottatok közelebb, hogy megtaláljátok az 

egykori főtanácsost. Szerencsére, a szörnyek elég 

nyilvánvaló nyomokat hagytak maguk után, 

ami visszavezet titeket a barlangjukhoz. Úgy 

tűnik jó hely ez az újrakezdéshez. 

A hősök nyerték az Összecsapást! 

Ha a Nagymester összegyűjtötte 

minden hős vérét és levitte azokat a 

térképről, olvasd fel az alábbi szöveget: 

Amint az utolsó teremtmény elmenekül a 

véretekkel, a többi is megfordul, és eltűnik. 

Küldetésüket kétségtelenül befejezték. Nincs mi 

tenni, követitek őket a barlangjukhoz – talán 

megtaláljátok ott Zachareth főtanácsosát? 

A Mesélő nyerte meg az Összecsapást! 
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Blood of Heroes 

Hősök vére 

Második összecsapás 

Átmentek egy sziklás barlangon, majd hirtelen 
mesterien megmunkált falak között talajátok 
magatokat. Gazdagságot sugárzó skarlát 
függöny lóg a falakról. Előttetek egy elegáns, 
szép hölgy. „Isten hozott benneteket a 
szalonomban.” mondja búgó hangon, majd 
felemel egy nagy arany kelyhet.  Miközben 
iszik, rájöttök, hogy a kehely vérrel van tele – a 
ti véretekkel!? 

“Túl későn jöttetek, természetesen. Henrich 
hamarosan átalakul, olyan lesz, mint én. És ti 
mind meghaltok!” 

Gyorsan kell cselekednetek, amennyiben élve 
akarjátok kivinni Henrichet. 

Szörnyek 

Lady Eliza Farrow, Marcangolók (Felsh 

Moulders).  

Előkészületek 

Helyezd Lady Eliza Farrow-t a „Tomb”-

ra, a jelölt helyre. Helyezd a 

Marcangolókat a „Labratory”-ra. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket.  

Helyezz le egy Falusi jelzőt a jelölt 

helyre. Ő lesz Heinrich.  

Speciális szabályok 

Heinrich nem mozoghat a saját 

erejéből, és nem is támadható. Egy 

akcióval, egy szomszédos Kalandozó 

felveheti őt (tedd a Falusi jelzőt a hős 

talpa alá), és magával viheti mozgása 

közben.  

Ha a Mesélő minden Kalandozótól 

gyűjtött be vért (azaz minden 

kalandozóhoz tartozó jelzője megvan), 

akkor megpróbálhatja Heimrichet 

vámpírrá változtatni. Egyszer egy 

körben egy akcióval Lady Eliza 

tesztelheti a  képességét, amíg 

szomszédos Heimrich-kel (és nem viszi 

egy hős sem). Ha sikerült a 

képességpróba, tegyél egy  jelzőt 

Heimrich-re. Ha nem sikerül a teszt, 

nem történik semmi sem. Ha 3  jelző 

kerül rá, akkor vámpírrá változik és a 

küldetés véget ér.  

A vér íze 

Ha Lady Eliza Farrow támad, +2 -t 

sebez azon a Kalandozón, akinek a 

vérét már ízlelte - azaz a Mesélőnek 

megvan az adott hőshöz tartozó jelző. 

Egy akcióvalLady Eliza elveszíthet 1 -t, 

hogy bárhová áthelyezze magát a 

térképen, pontosan egy adott hős 

mellé, akinek a vérét már ízlelte. 

Ha Lady Eliza legalább 3 Kalandozó 

vérét szívta magába, akkor 3 akciót 

hajthat végre egy adott körben a 

rendes 2 helyett. Egy körben így 

lehetősége van 2 támadásra 1 helyett.  

Még több vér 

Lady Eliza Farrow ihat annak a 

Kalandozónak a véréből, akiét még 

nem ízlelte. Ehhez egy szomszédos, 

elájult hősön kell egy akciót elköltenie. 

A Mesélőmegkapja az adott hős 

jelzőjét, és dob 1 piros hatalom 

kockával; Lady Eliza visszakap annyi -

t, amennyi a kockán  van.   

Csapatfrissítés 

A mesélő minden köre elején 

felhelyezhet egy Húsformázót az Exit-

re, a csoport-megkötéseknek 

megfelelően. 

Győzelem 

Ha a Kalandozók legyőzik Lady Eliza 

Farrow-t, akkor olvasd fel az alábbi 

szöveget: 

“Ez nem történhet meg újra,” morogja halkan, 

majd Lady Eliza egy vörös párává robban, 

finom szemcséjű vérfüstté. A köd a levegőben 

lebeg mozdulatlanul, és ti az orrotokban érzitek 

az állott vér rossz szagát. 

Vagy, ha a Kalandozók leviszik a 

térképről Heinrichet a Bejáraton 

(Entrace) keresztül, szintén olvasd fel 

az alábbi szöveget: 

Újra a napfényben, Heinrich gyötrelmesen 
csapkod, és sikoltozik a fájdalomtól. Még 
azután is, hogy betakarjátok egy nagy 
köpennyel. A szegény nyomorult nyöszörög és 
rángatózik a legkisebb mozdulatra is. 
Szerencsére, úgy tűnik se Lady Eliza, sem a 
csatlósai nem hajlandó követni titeket a fénybe. 

Mikor az éj leszáll, úgy tűnik Heinrich jobban 

érzi magát, de egyre furcsább is lesz.  Nagyon 

sápadt és suttogva beszél. Visszautasítja az 

összes ételt és italt, Lady Elizát az “Úrnőnek” 

hívja, és dührohamok törnek rá.  A rosszabb 

időszakokban megkötözitek a kezeit. Greigory 

báró Heinrichet látva a fejét rázza. “Szegény 

szerencsétlen,” mondja. “Mit tett vele 

Zachareth… csak remélem, hogy maradt annyi 

esze, hogy segítsen nekünk. 

A Kalandozók nyertek! 

Ha Lady Eliza vámpírrá változtatja 

Heinrichet, olvasd fel az alábbi 

szöveget: 

Zachareth nyöszörgő főtanácsosához közeledve 

Eliza elégedett mosollyal villantja ki hosszú, 

elefántcsont-fehér agyarait. Fogait belemélyeszti 

főtanácsos torkába. Heinrich hörög és gyengén 

ellenáll, miközben kiszívják a vérét. Eztán 

Eliza hátralép, és fogai segítségével felsérti 

csuklóját. A szeme erőtől lüktet, felajánlja vérző 

csuklóját Heinrichnek, aki kétségbeesetten 

magához ragadja azt.  Ahogy az ajkához ér a 

vér, Heinrich fékezhetetlenül csillapítani kezdi 

szomjúságát. Eliza gonosz mosollyal felétek 

fordul, és doromboló hangján megszólal: “Nem 

akartok ti is csatlakozni? Örömmel venném, ha 

valamelyikőtök lenne következő!” 

A mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, 

kalandozóként további 1 XP-t kapnak. 

Ha a mesélő nyer, további 2XP-t kap. 
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The Twin Idols 

Az Iker Bálványok 

Első összecsapás 

Greigory báró könyvtárosa bocsánatkérően 

összehívott titeket.  

– Nem akartam felhozni, – mormogja – de 

találtam pár ijesztő dolgot Theo, azaz Lord 

Theodir papírjai között. Greigory báró épp a 

határait ellenőrzi, de nem akarom megvárni míg 

visszatér. – Megköszörüli a torkát és a 

papírjait kevergeti.   

– Nos, csak annyi, hogy van itt pár utalás a 

iker bálványokra. – hallani lehet, amint a 

szavakat hangsúlyozza, hogy precíz legyen a 

mondanivalója – és arra, hogy miként függnek  

össze az árny megkötésével.  Azt feltételezem, 

hogy az árny a Gryvorn Sárkánylord, és nem 

akarok bajt keverni, de azt hiszem, voltak 

egyértelmű feljegyzések erről Lord Theo 

kriptájában. A kriptában, amelyet Lady Eliza 

kirabolt? 

A magyarázat további része már világosabb  

voltmiután felvette a félhold alakú szemüvegét és 

legyőzte idegességét: a nap bálvány és a koponya 

bálvány a Cart-hegység barlangjában pihen. 

Ezek az örök ellentétek, a nap bálvány 

megkötve tartja az „Árnyat” és a koponya 

bálvány elpusztítja a pecsétjét. A pecsétek 

gyengülnek, fel kell keresni a bálványokat és el 

kell dönteni hogyan lehet rendbehozni a 

dolgokat. 

Természetesen, a Nagymester csatlósai 

valószínűleg egy lépéssel előttetek járnak. 

Szörnyek 

Ettinek. 1 szabad szörny csoport. 

Előkészületek 

Tedd az Ettineket az Ettin’s Lair-be. A 

Mesélő kiválaszt egy Ettint, aki 

Zak’n’Jak, és nála van a kulcs (lásd „A 

Zárt Ajtó”) 

Tedd a szabad szörnycsoportot a Stairs 

részre, a lehető legközelebb az Exit-

hez. Az egyik ilyen szörny (A Mesélő 

választ) hordozza a Koponya Bálványt 

(Idol of Skulls) ami a piros jelző – ezt 

tegyétek a szörny talpa alá.  

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. Az egyedi 

keresésjelző a kulcs – ez ugyanaz a 

kulcs, amin Zak’n’Jak-nál van, 

mindegyik nyitja a zárt ajtót.  

Tedd le a kék küldetésjelzőt a 

megfelelő helyre, ez a Nap Bálvány 

(Idol of the Sun).  

Speciális szabályok 

A bálványok 

A Koponya Bálvány borzasztó nehéz. A 

szörny, amelyik cipeli, csak 1 mozgás 

akciót hajthat végre körében, vagy egy 

akcióval lerakhatja azt egy szomszédos 

mezőre (más akciót nem végezhet). Egy 

akcióval egy szörny felveheti a 

szomszédos mezőről – ha ez az első 

akciója a körben, akkor a második csak 

mozgás lehet, vagy a Bálvány lerakása 

egy szomszédos mezőre. Ha a 

Bálványhordót elpusztítják, akkor tedd 

a jelzőt annak helyére (a Mesélő 

választ nagy lény esetén).  

A Nap Bálványa nem mozdítható. Egy 

akcióval egy szomszédos mezőn álló 

hős aktiválhatja – ha ez sikerül, ugorj a 

„Győzelem” részre.  

A Zárt Ajtó 

 Ez az ajtó az Ettin’s Lair-ben csak akkor 

nyitható, ha a hősök megtalálták a 

kulcsot – vagy a Zak’n’Jak-nál lévőt, 

vagy az egyedi keresésjelzőt. Ha 

megvan a kulcs, bármelyik hős 

nyithatja az ajtót, mintha az hétköznapi 

ajtó lenne.  

Csapatfrissítés 

A mesélő minden köre elején lerakhat 

1 szörnyet a csoportból az Exit-re vagy 

az Entrace-ra, betartva a 

megkötéseket.  

Győzelem 

Miután a  hősök előhívták a Nap 

Bálványát, olvasd fel ezt: 

Egy sugárzó fénysugár keresztülhatol a köves 

mennyezeten és megvilágítja az arany bálványt. 

Egy fenséges hang szólal meg. 

– Hozzátok el nekem a Nap totemet, hogy a 

fény mindörökké ragyoghasson! – Hirtelen a 

totem képe jelenik meg elmétekben, pontosan 

tudjátok hol keressétek! 

A Hősök nyerték az első összecsapást. 

Ha egy szörny lehelyezte a Sewer-n 

található egyedi piros jelű helyek 

valamelyikére a Koponya Bálványt, 

akkor olvasd fel az alábbi szöveget:  

Macabre nevetése visszhangzik végig a 
barlangon, a két hang egybeolvad.  
– Visszatért az erőnk,  apró halandók! 

Hamarosan, Gryvorn hangját az egész földön 

hallani fogják! Hozzátok el nekünk a Koponya 

totemet! – Halljátok a nagymester csatlósait, 

ahogy sietősen engedelmeskednek. Legjobb lesz 

követni és megállítani őket! 

A Mesélő nyerte az első összecsapást.  
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The Twin Idols 

Az Iker Bálványok 

Második összecsapás 

Egy örült versenyben elértétek a Carth hegység-

beli völgyet, és tudjátok, hogy valahol itt fekszik 

a két totem: a Nap Toteme és a Koponyák 

Toteme.  Vak szerencsével, elsőként 

megtaláljátok a Koponyák totemét  - de nem ez 

az, amit kerestetek. A Nap toteme még 

mélyebben van a völgyben, Lady Eliza Farrow 

kezében. Haljátok, ahogy a lírai nevetését 

hordozza a szél: 

-  Mit szólnátok egy cseréhez,  kalandozók? Én 

odaadom nektek a Nap Totemét és ti nekem 

adjátok szánalmas életeteket? 

Mindenkinél az a totem van, ami a másiknak 

kell. Aki elsőnek ki tudja vinni a jó totemet a 

völgyből és visszaviszi a bálványhoz, az nyer, és 

ne törődjetek azzal a különös suttogással, amit 

a szél kelt és a völgy kövei között. 

Szörnyek 

Lady Eliza Farrow, Zombik,1 szabad 

szörny csoport.  

Előkészületek 

Helyezd Lady Eliza Farrow a River’s 

Edgre-re, ahol jelölve van. A Zomibak 

az Amush Side-ra. Az 1 szabad 

szörnycsoportot a Graveyard-ra.  

A Hősök a figuráikat a „Pond”-ra 

tegyék.  

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket. 

Tedd a piros küldetést jelzőt képpel 

felfelé a Graveyard-ban jelölt helyre. Ez 

a Nap Totem.  

Tedd a kék küldetés jelzőt képpel 

felfelé a Pond-on jelölt helyre. Ez a 

Koponya Totem.  

Ha a Mesélő nyerte az első 

összecsapást, akkor a Kalandozók 

kihagyják az első körüket.  

Különleges szabályok 

Egy akcióval egy figura felveheti és 

hordozhat egy szabadon álló totemet. 

Egy akcióval egy figura eldobhatja a 

nála lévő totemet egy szomszédos 

mezőre.  

A hősök csak a Nap totemet vehetik fel. 

A szörnyek csak Koponya totemet.  

Suttogó szellemek 

A különös völgyben segítőkész 

szellemek lakoznak, akik feltámasztják 

a holtakat és a haldoklókat. Minden 

legyőzött figura azonnal eltávolítandó a 

térképről és visszakapja összes 

elszenvedett -t és -t. A figurákat az 

alábbi szabályok szerinte kell a 

térképre helyezni (a küldetés alatt ne 

helyezd az elájult karakterek helyére a 

megfelelő jelzőt):  

A Kalandozó a saját köre elején egy 

üres mezőre (vagy ahhoz legközebb 

esőre) helyezi figuráját a Muddy Path 

nevű térképelemen.  

A Mesélő a legyőzött szörnyeket a 

„Csapatfrissítés” alatt leírtak szerint 

rakhatja fel.  

Csapatfrissítés 

A Mesélő minden köre elején minden 

egyes szörnycsoportból (beleértve Lady 

Eliza Farrow-t is ) 1 szörnyet felrakhat a 

térképre, betartva a megkötéseket. A 

Lady és a szabad szörnycsoport egy 

szabad helyre rakható a Rocky Pass-on, 

a Zombik egy szabad helyre a 

Graveyard-on.  

Győzelem 

Ha valamelyik hős a Nap Totemet 

hordozva lemozog a térképről, olvasd 

fel az alábbi szöveget:  

A súlyos nap totemmel felfelé másztok ki a 

völgyből. A lenyugvó nap egy fénysugara ragyog 

rátok. A Nagymester csatlósai vicsorognak a 

sarkatokban, így ahelyett, hogy a napfényben 

sütkéreznétek, úgy döntötök, rohantok vissza a 

Nap bálványhoz. 

Amikor odaértek a bálványhoz, lehelyezitek elé 

a Totemet. Világos, meleg fény tölti be a szobát 

és biztonságos érzettel és békével tölt el titeket. 

Nincsenek rá szavak, de valami ősi és jóleső 

érzés arról biztosít titeket, hogy van remény és 

jóság a világon. Utatok vissza Arhymba meleg 

és boldog mámorában telik el. 

Kalandozók nyertek! 

Ha valamelyik szörny a Koponya 

Totemet hordozva lemozog a 

térképről, olvasd fel az alábbi szöveget:  

 Egy éles kiáltás hallatszik a felettetek lévő 

hegyek lejtőiről. Felnéztek és látjátok Lady 

Eliza körvonalait kirajzolódni a szürkületben, 

amint a koponyák totemét tartja a magasba. 

Egy szörnyű hang hasít a levegőbe. 

 - ÚJJÁSZÜLETÉSEM HAMAROSAN 

ELJŐ! SENKI SEM ÁLLHAT AZ 

UTAMBA. A FÉNY KIHÚNYIK 

MAJD MINDEN ÁRNY ÉS TŰZ 

LESZ! - Mikor a hang elhal, észreveszitek, 

hogy térdeltek és vér folyik a fületekből és az 

orrotokból. Eliza sehol sincs már.  

A Mesélő nyert! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, mindenki 1 

további XP-t kap. 

Ha a mesélő nyer, további 2 XP-t kap. 
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The Wyrm Turns 
A köpönyegforgató sárkánygyík  

Első összecsapás 

A távolban éppen megpillantjátok Arhynn falait, 

amikor hirtelen Belthir száll le az égből elétek. - 

„Üdv néktek újra, halandók! Egyszer már 

legyőztetek, és ezért elnyertétek tiszteletemet. Nem, 

neeem, tegyétek el a fegyvereiteket. Ha harcolni jöttem 

volna, akkor túlerőben lévő seregek élén állnék, és 

meglepetésből támadnánk rátok, mert a képességeitek 

ezt követelik.” - összecsukja a szárnyait a háta 

mögé, majd a távolban fenyegetően meredező Surtur 

Hegység felén mutat. - „Zachareth ott próbál 

megtalálni valamit, amivel erejét növelheti, de ehhez 

meg kell szentségtelenítene, amit én nagyra tartok. 

Megértem, ha elvetitek annak az ötletét, hogy 

segítsetek nekem, de amit a Nagymester szeretne, azt 

ti megakadályozzátok, nemde?” 

A következtetése kikezdhetetlen, s ahogyan a Surtur 

Hegység felé tartotok, Belthirről kiderül, hogy nem 

más, mint egy kedves és segítőkész társ. Sok 

történetet mesél csatáiról, és azt állítja, hogy harcolt a 

Sárkányháborúban - „Mind a két oldalon!” - 

dicsekszik. Ahogy megközelítitek a hegyben lévő 

barlangot, Belthir egy kevés részletet közöl arról, 

hogy mivel is kell szembenéznetek. - „Nagyon sok 

mágikus védmű őrzi célunkat, és Zacharet jó 

néhányat ellenünk fordított már, hitem szerint. 

Nézzétek a láng rúnáit a barlang padlóján. Ezek 

kikapcsolják a védőkorlátot és a tűz-kísérteteket. 

Ha átjuttattok engem a mágikus átjárón (portálon), 

felhasználom a rúnákat mögötte, hogy eljussunk 

valódi célunkhoz.... ha nem ájulok el közben.” 

Szörnyek 

Barlangi pókok. 2 szabad szörnycsoport. 

Belthir szintén jelen van, de nem a Mesélő 

uralma alatt – lásd a speciális szabályoknál. 

Belthir nem használhat ereklyéket.  

Előkészületek 

Tedd a Barlangi Pókokat a Spider Den-be. 

Tegyél egy szabad szörnycsoportot a Lava 

Cave-re. Tégy 1 szabad szörnycsoportot a 

Library-be. A Library-ben lévő szörnyekre 

speciális szabályok vonatkoznak (lásd 

később). 

Belthirt tedd a Bejárat lapka mellé, ahogy 

jelölve van.  

Helyezd le a Kalandozóknak megfelelő 

számú keresés-jelzőket.  

Tedd le a piros küldetés-jelzőt színével 

felfelé a Lava Cave-be, ahol jelölve van. 

Tedd le a zöld küldetés-jelzőt színével 

felfelé a Spider Den-be, ahol jelölve van. 

Tedd le a kék küldetés-jelzőt színével 

felfelé a Library-be, ahol jelölve van.  

Speciális szabályok 

A bezárt ajtó egy misztikus védmű, lángok 

övezte kerítésfal, és semmilyen 

körülmények közt nem lehet kinyitni 

(kivéve lásd lejjebb).  

A szörnyek keresztülmehetnek a 

védművön, mert ők a tűz szolgái.  

Ha bármilyen modell (szörny vagy karakter) 

a piros küldetés-jelzőn áll, akkor vedd le az 

ajtót. Ha a modell lemegy a piros küldetés-

jelzőről vagy legyőzik, azonnal tedd vissza 

az ajtót.  

Ha bármilyen modell (szörny vagy karakter) 

a zöld küldetés-jelzőn áll, akkor a Mesélő 

nem rakhat fel újabb szörnyet 

Csapatfrissítés (Reinforcement) alatt. 

Ha bármilyen modell (szörny vagy karakter) 

a kék küldetés-jelzőn áll, akkor olyan, 

mintha a zöld és a piros jelzőn is állna 

valaki.  

A Library-ben elhelyezett szörnyek addig 

nem aktiválhatóak, amíg egy Karakter nem 

áll valamelyik küldetés-jelzőn 

(bármelyiken).  

Belthir  

Belthirt kezeld úgy ebben az 

összecsapásban, mintha Kalandozó lenne. 

Az utolsó hős után aktiválódik, és az a 

játékos kezeli, aki utoljára jött. Aktiválása 

alatt Belthir csak 1 mozgás és 1 másik 

akciót hajthat végre, ami nem lehet 

mozgás. A Mesélő körében Belthir nem 

aktiválható, és a Mesélő nem 

kontrollálhatja (kivéve mint pl. a Dark 

Charm Mesélő kártya, vagy hasonló 

hatások).  

A hősök köre alatt elkölthet a Kalandozó 

egy akciót, hogy támadjon Belthir-rel. 

Minden hős csak egyszer teheti meg ezt 

egy körben.  

 

Csapatfrissítés 

A Mesélő köre elején 1 szörnyet felrakhat a 

szabad szörnycsoportjaiból, amit a Library-

ban lévő Exit lapkára helyezhet, betartva a 

szörnycsoport megkötéseit.  

A Mesélő körének végén felrakhat 1 

szörnyet akár a szabad szörnycsoportokból, 

akár a Barlangi Pókokból, a Lava Cave (Láva 

barlang) láva jelölésű mezejére. Ez a szörny 

azonnal végrehajthat egy mozgási akciót.  

Ha ez először megtörténik, olvasd fel az 

alábbi szöveget:  

Egy recsegő nyögés kíséretében egy égésnyom nélküli 

végtag emelkedik ki a fortyogó lávából. A 

hullaszemű szörny kihúzza magát a lávából, és 

hatalmas forróságtól ragyog. Ez biztosan valamelyik 

tűz-kísértet lesz.  

Minden csapatfrissítésnek be kell tartani a 

szörnycsoport megkötéseit.  

Győzelem 

Ha Belthir lemozog a térképről az Exit-en 

keresztül, olvasd fel az alábbi szöveget:  

„Ah, végre, itt van!” - a sárkány-hibrid hangja 

betölti a barlangot. - „Most már csak meg kell...” - 

lassú léptekkel ballag Belthir, miközben magában 

motyog. Egyszer csak fény árasztja el a barlangot, 

ahogy a hátsó fal megnyílik. A repedés tágul, és 

hamarosan megpillantotok egy párás rejtett völgyet a 

Hegy belsejében. - „Előre, hősök” - szól Belthir - „a 

testvérem sírja vár minket”.  

A Kalandozók nyerték az összecsapást. 

Ha Belthir elájul, azaz legyőzik, olvasd fel az 

alábbi szöveget:  

Belthir felnyög és féltérdre rogy. „Neem” - vicsorogja - 

„Nem győzhetnek le újra!”. Majd egy hatalmas 

üvöltéssel körbesuhint pallosával utat vágva céljához. 

Nehézkesen, gépies mozdulatokkal tart előre, 

miközben ragyogó rúnákkal mesterkedik valamit. A 

barlang hátuljában, ahol kettéválik, elgördít egy 

követ, hogy a titkos völgybe lépjen. Belthir előre 

mutat, összeszorított foggal mondja, ahogy a 

fájdalmát próbálja elnyomni: „Erre. A testvérem 

sírja. Ne hagyjatok cserben.”  

A Mesélő nyerte az összecsapást.  
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The Wyrm Turns 
A köpönyegforgató sárkánygyík  

Második összecsapás 

„A testvérem csontjai ebben a völgyben 

fekszenek” - mondja Belthir. - „Nem tudok 

bemenni, nem bírom elviselni” - néz befelé. - „A 

halandó Zacharet azt hiszi, hogy a testvérem 

koponyája hatalmat ad neki. Talán igaza van, 

de az ár túl nagy számomra, hogy elbírjam ezt. 

Öljétek meg az összes csatlósát mind egy szálig, 

mielőtt elszökik a testvérem koponyájával!” 

Szörnyek 

Belthir. 3 szabad szörnycsoport. Belthir 

használhat ereklyét ebben az 

összecsapásban, de csak akkor, ha a 

Mesélő nyerte az I. összecsapást.  

Előkészületek 

Tégy 1 szörnycsoportot a Waterfall-ra. 

Tégy 1 szörnycsoportot a River's Edge-

re. Tégy 1 szörnycsoportot a Ambush 

Side-re. Belthir-t nem kell felrakni az 

elején.  

Helyezd le a Kalandozóknak megfelelő 

számú keresés-jelzőket.  

Tedd le a piros küldetés-jelzőt ábrával 

felfelé a Waterfall-on jelölt helyre. Ez a 

Sárkány Koponya.  

Speciális szabályok 

Egy akcióval a szörnyek felvehetik a 

Sárkány Koponyát ha szomszédos 

mezőn állnak – tedd a jelzőt a modell 

alá. Egy akcióval a hordozó szörny 

lerakhatja a koponyát egy szomszédos 

mezőre. Ha egy szörnyet legyőznek 

miközben hordja a koponyát, akkor 

annak a helyére tedd a jelzőt. Nagy 

szörnyek esetében a Mesélő választja 

ki a helyét. Bármelyik szörny, ha cipeli a 

Koponyát, akkor a mozgása 3-ra 

csökken.  

 

Csapatfrissítés 

Ha a Mesélő nyerte az I. összecsapást, 

akkor olvasd fel ezt a szöveget a 

Mesélő második köre elején:  

Erőlködő légzést hallatok... majd Belthir lép a 

látómezőtökbe a völgyben, miközben fejét rázza. 

- „Sajnálom Kalandozók” - nyögi - „Sajnálom. 

Ő túl erős” - majd felemeli pallosát, és készen 

áll rátok támadni.  

Tedd Belthirt az Entrace-ra. Mostantól 

ő a Mesélő egy szörnye, és rendes 

módon lehet aktiválni az Összecsapás 

alatt.  

Ha a Hősök legyőzik Belthirt, olvasd fel 

hangosan az alábbi szöveget:  

Belthir a földre hanyatlik, lélegzet után kapva - 

„Hagyjatok meghalni” - nyögi - „Kérlek.. 

hagyjatok meghalni”.  

Győzelem 

Ha a hősök legyőzik az utolsó szörnyet 

is, olvasd fel az alábbi szöveget:  

Ennyi volt. Csönd telepedik a völgyre, és a 

sárkány koponyára marad, ahová tartozik. Egy 

pillanatra megálltok hogy alázatosan 

meghajoljatok a Sárkány sírjánál a 

megfeketedett csontok előtt, amely még mindig 

hatalmas és fenyegetően néz ki. Jóleső érzés tölt 

el benneteket. Akármit is jön még, ma valami 

jót tettetek.  

Kalandozók nyertek! 

Ha egy szörny lemozog a térképről az 

Entrace-on át miközben cipeli a 

Sárkány Koponyát, olvasd fel az alábbi 

szöveget:  

„Neeem!” - kiáltja Belthir - „Soha nem 

szabadulok ezektől az átkozott emberektől! 

Átok rátok 'hősök'! Mindanyiótok és a 

városaitok égni fognak!” - Nagy szél kel, ahogy 

Belthir szárnyra kap mögöttetek, és észak felé 

repül... Zachareth területe felé.  

A Mesélő nyert. 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, 

kalandozóként további 1 XP-t kapnak. 

Ha a mesélő nyer, további 2 XP-t kap. 

  



 

 

37 

The wyrm rises 

A sárkánygyík ideje 

Első összecsapás 

Ahogy lépésről lépésre hátráltok fegyvereitekkel 

a kezetekben, nem segíthettek. De azt látjátok, 

hogy mindez Greigory hibája. „Nos, 

természetesen ez valószínűleg egy csapda” - 

mondja egy vállrándítással. - „De ez egy esély 

lehet arra, hogy eltegyük láb alól Zach 

jobbkezét, nem?” - Így összepakoltátok 

cókmókjaitokat és követtétek Greigory 

felderítőit a Surtur hegységbe, hogy megtaláljátok 

Belthirt, a sárkány-hibridet. 

Számítottatok a csapdára. De nem vártátok, 

hogy őrült természetfeletti arénára, ahol éppen 

felbukkantok. - „Köszöntelek benneteket!” - 

robban egy hang, amely félig egy vásári kikiáltó 

és félig egy ősi istenre emlékeztet benneteket. - 

„Bizonyítsátok rátermettségetek azzal, hogy 

legyőzitek a többi résztvevőt, és talán 

kegyeskedem megengedni, hogy részt vegyetek a 

végső bajnokságon! Erő! Dicsőség! Véééér!” - 

majd egy láthatatlan tömeg kiáltásai zúg fel, és 

szörnyek törnek elő. A szörnytömeg mögött 

láttok néhányat, akik olyasmit viselnek, ami 

valamiféle bajnoki medálra hasonlít. Ezek a 

bajnokok lehetnek azok, akikre a hang utalt. - 

„Fegyverbe!” - kiáltja a hang, és elkezdődik a 

viadal. 

Szörnyek 

1 szabad szörnycsoport hősönként. Ha 

egy szörnycsoport nem tartalmazna 

mester-szörnyet, akkor jelölj ki egyet 

mesterré. 

Előkészületek 

A hősök a piros X-szel jelölt helyen 

kezdenek.  

Helyezd el a kalandozók számának 

megfelelő keresés-jelzőket. 

Tégy 1-1 szörnycsoportot a Library, 

Reliquiary, Spider Den és a Laboratory 

helyekre. Ha kevesebb mint 4 játékos 

van, azokra a térképlapokra tedd a 

szörnycsoportokat, ahol keresés-jelzők 

vannak.  

Speciális szabályok 

A Mesélő minden körének végén tégy 

egy fáradtság-jelzőt a Mesélő elé a 

játékterére. Ha 8 ilyen jelzője van a 

Mesélőnek, az összecsapás véget ér, és 

ugorj a „Győzelem” részhez.  

Ha egy mester-szörny legyőzetik, tegyél 

egy piros küldetés-jelzőt a játékosok 

elé.  

Ha egy hőst leütnek, tégy egy kék 

küldetés-jelzőt a Mesélő játékterére.  

Mind a játékosok, mind a mesélő tartsa 

meg ezeket a jelzőket a II. 

összecsapásra, akárki is nyer most.  

A hullámok 

Szörnycsoportok addig nem 

aktiválhatóak semmilyen módon, amíg 

a feléjük vezető úton lévő ajtó ki nem 

nyílik az első alkalommal. A mesélő 

minden köre elején kinyithat egy ajtót 

ingyen. A hősök a rendes szabályok 

szerint nyithatják az ajtókat.  

 Csapatfrissítés 

Nincs. 

 

Győzelem 

Ha a hősök begyűjtik a számuknak 

megfelelő piros küldetés-jelzőket, 

olvasd fel az alábbi szöveget: 

„Jól harcoltatok, halandók!” - robban a hang a 

semmiből, és a láthatatlan tömeg éljenzésben tör 

ki. Egy sugallat szerint leveszitek a trófeákat 

az elhullt ellenségről, és feltartjátok azokat. A 

tömeg még hangosabban őrjöng. - „Készüljetek a 

bajnokságra!”.  

A kalandozók nyerték az összecsapást! 

Ha a Mesélő összegyűjt a játékosok 

számának megfelelő kék küldetés-

jelzőt, olvasd fel az alábbi szöveget: 

„Elszomorító teljesítmény” - mondja a hang - 

„de mi mást vártunk volna ezektől a 

halandóktól?” - Az aréna megrázkódik, por 

száll a levegőbe és kisebb kődarabok hullanak. 

- „Sokkal jobbnak kell teljesítenetek, ha túl 

akarjátok élni a bajnokságot!” 

A mesélő nyerte az összecsapást! 

Ha a Mesélőnek összegyűlik 8 

fáradtság-jelzője, olvasd fel az alábbi 

szöveget: 

Egy hangos harang kondul. A zengő hang üvölt 

idegesen - „Lassú! Lejárt az időtök! Bajnokot 

kell avatnunk!” - a tömeg vérre éhesen és 

ingerülten őrjöng, vadabbul mint valami vad 

szörnyeteg.  

Véget ért az I. összecsapás. Nincs 

nyertes! 
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The wyrm rises 

A sárkánygyík ideje 

Második összecsapás 

Mélyebbre haladtok a hegy belsejébe, keresve a 

kijáratot, de Belthirt találjátok, aki rátok várt. 

„Ha!” - kiálltja - „Örülök, hogy idáig elértetek. 

Tudjátok, ha élve akartok távozni az Arénából, 

ahhoz bizony a Bajnokká kell válnotok. A 

testvéreim rabul estek itt, már ki tudja mióta, 

egy esélyre várva, és most ezt megadjuk nekik.” - 

Belthir kezében méregeti pallosát és kitárja a 

szárnyait. - „Nos, most már csak be kell 

gyűjtenem a trófeáitokat, hogy és elmenni – mi 

sem egyszerűbb ennél!” 

Szörnyek 

Belthir. Árnyéksárkányok. 1 szabad 

szörnycsoport.  

Előkészületek 

Tedd Belthirt a Torture Chamber-be a 

jelölt helyre. Tedd az 

Árnyéksárkányokat a Dragon's Lair-be. 

Tedd a szabad szörnycsoportot a Spider 

Den-be.  

Helyezd el a kalandozók számának 

megfelelő keresés-jelzőket. 

A hősök és a mesélő megtartják az 

előző összecsapásban szerzett jelzőiket, 

ezek fontosak lesznek most. 

Speciális szabályok 

Belthir-nek minden kék küldetés-

jelzőért plusz két életerő pontja van. 

Bármikor egy hős eldobhat egy piros 

küldetés-jelzőt, hogy újradobjon 

bármilyen kockát. Minden esetben, ha 

egy hős elájul, dobj el egy piros 

küldetés-jelzőt. Ha a hősöknek elfogy a 

piros küldetés-jelzők, Belthir képes lesz 

elmenekülni, és a Mesélő megnyerheti 

az összecsapást.  

 

 Csapatfrissítés 

A mesélő köre elején lehelyezhet egy 

szörnyet a szabad szörnycsoportból az 

Entrace térképelemre, betartva a 

csoport megkötéseit. 

Győzelem 

Ha a hősök legyőzik Belthirt, akkor 

olvasd fel az alábbi szöveget. 

Ahogy Belthir elesik, a tömeg kiáltozása eljut 

fületekig és a barlang eltűnik. A Surtur hegység 

lejtőink találjátok magatok. A tömeg üvöltése 

elhalkult, átvette helyét a süvítő szél és a sárguló 

levelek bokrok és cserjék, amelyek a hegy köves 

lankáiba kapaszkodnak. Észreveszitek, hogy 

arany medálokat viseltek, mindegyiknek 

nyugtalanító vésettel az elején. Az ellenségnek 

nincs nyoma.  

A kalandozók nyerték az összecsapást! 

Ha Belthir lemozog a térképről az 

Entrace-en keresztül, olvasd fel az 

alábbi szöveget: 

„Igen!” - kiállt Belthir, ahogy ő és 'testvérei' a 

napfényre törnek. - „A sárkány napja közeleg, ti 

bolond halandók! Senki sem állíthat meg 

minket!” 

A mesélő nyerte az összecsapást! 

Nyeremény 

Mind a győztes, mind a vesztes játékos 

kap 1 XP-t.  

Ha a kalandozok nyertek, 

kalandozóként további 25 aranyat 

kapnak. 

Ha a mesélő nyer, további 1 XP-t kap. 
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Gryvorn Unleashed 

Gryvorn elszabadul 

Első összecsapás 

Ahogy közeledtek Arhynnhoz, Greigory Báró 

érkezik dübörgő vágtával. “Az istenek segítsenek 

meg, barátaim… Zachareth harcosai támadják 

végig a határokat. Örült mágusai töltik be az eget, 

emberek és szörnyek halnak tucat számra.” Az 

öreg báró felemeli kardját, mely fekete vértől foltos. 

“Az istenek segítsenek meg,” mondja ismét “nem 

éltem ilyent évtizedek óta!” 

Páncéljától zörögve, Greigory leszáll elétek a 

lováról. “Már nem vagyok olyan fiatal, de a 

háború egy játék, tudom jól. Az embereimmel…. 

A lovagjaimmal… Fel tudjuk tartoztatni 

Zachareth erőit, amíg a többi báró leveti 

hitványságait és segíteni jönnek. Ebben 

segíthetnétek! Leginkább nem is Zachareth 

harcosai aggasztanak. A varázslói!” Megfordul, a 

báróval együtt a keleti égboltra néztek. Egy vörös 

fény pulzál fekete felhőkben Zachareth 

báróságában. „Elszánt, és sose láttam varázslót 

nagyobb hatalommal, mint Zachareth – még…” 

Greigory kirázta fejéből a gondolatokat. “ Már 

nagyon sokat tettetek barátaim, de lenne még egy 

kérésem felétek. Menjetek Talon Kastélyba. 

Vessetek véget Zachareth Bárónak.” 

Hamarosan, Zachareth rejteke előtt áltok, az 

egykori nagy Talon kastélynál. Masszív fekete 

köves építmény, úgy tűnik már korábban itt 

hagyták, mint hogy ide érettek. Az ajtók nyitva 

állnak és a bejutás akadálytalan. A kastély 

udvara testekkel van tele – közönséges 

Carthbridge-i civilekkel, kik mertek ellenszegülni a 

Nagymester őrületének. 

A hogy a vártornyot eléritek, meglátjátok Splinget 

az önfényező “Minden Goblinok királyát” 

kukucskálni egy lőrésen keresztül. „Elkéstetek,” 

vihogja. „A Mesterem szolgái már összegyűjtötték 

a végső rituálé összetevőit. Sose juttok be a 

toronyba, nem míg nálam van az egyetlen kulcs!” 

A goblin kinyújt egy nehéz vas kulcsot.  

Rámutatva a nehéz ajtóra, ami az utatokat 

akadályozza és nevet. 

Két erőteljes rúgás a csapat legerősebb tagjától, hogy 

az ajtó elszakadjon a zsanértól és szabaddá tegye 

az utat. Spling abbahagyta a nevetést, megfordult és 

futva visítozza: „RIADÓ! Riadó ti haszontalan 

tökfejek! Itt vannak!” Fel kell készülnötök a végső 

össze csatára a Nagymesterrel és hogy 

összezúzzatok pár rituális összetevőt az utatok 

során. 

Szörnyek 

Sir Alric Farrow, az „Alkonypenge” 

relikviával felszerelkezve. Belthir, Spling. 

Ha a hősök megnyerték a „The 

Dawnblade” vagy a „The Descerated 

Tomb” küldetést a második fejezetben, 

Sir Alric Farrow nem lesz jelen. 

Helyettesítsd Sir Alric Farrowot 1 szörny 

csapattal, amit mesélő választ. 

Ha a hősök megnyerték a „The Wyrm 

Turns” vagy a The Wyrm Rise” küldetést a 

második fejezetben, Belthir nem lesz 

jelen. Helyettesítsd Belthirt 1 szörny 

csapattal, a mesélő választ. 

Előkészületek 

Helyezd Spliget a „Tomb”-on megjelőlt 

helyre. Helyezd Sir Alric Farrowot az 

„Armory ”-n megjelőlt helyre. Ha Sir Alric 

Farrow nincs jelen, helyezd a választott 

szörnycsapatot az „Armory”-ra. Helyezd 

Belthirt az  „Armory ”-n megjelőlt helyre. 

Ha Belthirt nincs jelen, helyezd a 

választott szörnycsapatot az „Armory”-ra. 

Helyezd le a kalandozókkal megegyező 

számú keresés jelzőket.  

Helyezz 2 piros feladatjelzőt képpel 

felfele a megjelölt helyre. Ezek a rituálé 

összetevők. 

Speciális szabályok 

A küldetésben minden ajtó zárt a 

kalandozók számára. Splig, a Talon kastély 

udvarmestere, nála van a Mester Kulcs. A 

küldetés alatt Splig és az összes szörny 

nyitni és zárni tudja bármelyik ajtót, mint 

egy normál ajtót. 

A kalandozó, aki végrehajt egy ajtónyitás 

akciót bármelyik ajtón a küldetésben 

próbát kell tegyen (hogy betörje az ajtót) 

vagy próbát (hogy feltörje a zárat), a 

kalandozó választ. Ha sikeres, normál 

ajtóként kinyithatja. Ha kudarc, nem 

történik semmi. Ajtókat normálisan 

módon be lehet zárni (és újra be kell 

törni, vagy zárt fel kell törni). 

Ha Spliget legyőzik olvasd fel ezt: 

„Várjatok! Várjatok! Várjatok!”kezeit feltartva, 

visítozza Splig. „Ne bántsatok! Nézzétek, itt van, 

a Mester Kulcs! Megkaphatjátok, ha....” Splig 

hirtelen a kulcsot a levegőbe dobja és kihasználva 

az alkalmat, egy ilyen alkatú goblinhoz képest 

megdöbbentő gyorsasággal sarkon fordul. A leeső 

kulcsért nyúltok és hagyjátok elmenni a goblint – 

Nem ő a ti célpontotok. 

A kalandozók normálisan kinyithatnak 

ajtókat, betörés vagy zárt feltörés nélkül. 

A keresés jelzők 

 Egy akció, bármelyik főgonosznak, hogy 

megsemmisítsen egy keresés jelzőt a 

jelzővel szomszédos mezőről. Távolíts el 

minden elpusztított keresésjelzőt a 

térképről. 

Rituálé összetevők: 

A feladatjelzők a küldetésben az 

összetevők amik Zacharet rituáléjához 

kell. A Mesélőnek le kell cipelnie ezeket a 

térképről, amíg a kalandozók nem 

pusztítják el. Egy szomszédos kalandozó a 

gazdátlan feladat jelzőt egy akció 

végrehajtásáért megsemmisítheti és 

eltávolítja a térképről. Bármelyik szörny 

lecipelheti a feladatjelzőket a térképről. 

Ha egy feladatjelzőt sikerül lecipelni a 

térképről a bejáraton vagy a kijáraton 

keresztül egy szörnyek, azt helyezd a 

mesélő elé. Azt a szörnyet, amelyik ily 

módon lemozogott a térképről a mesélő 

következő köre elején a Bejáratra helyezi. 

Csapatfrissítés 

Nincs. 

Győzelem 

Ha már nincs feladatjelző a térképe, vagy 

ha az összes szörnyet legyőzték, olvasd fel 

ezt: 

Hirtelen rádöbbentek, hogy egyedül vagytok – A 

Nagymester összes szörnye halott vagy visszavonult. 

Hirtelen egy hang tör keresztül ez elméteken: 

“Felébredtem!” 

II. összecsapás következik. 



 

 

40 

Gryvorn Unleashed 

Gryvorn elszabadul 

Második összecsapás 

Egy mély morajlás visszhangzik Zachareth báró 

trónterméből amint megérkeztetek… Valami 

órái teremtmény lélegzik. 

Ahogy előrébb léptek látjátok: Egy sárkány. 

Nagyobb, mint amit valaha is láttatok, éj fekete 

pikkelyekkel. A teremtény olyan, mint az izzó 

forró fekete szén, forróság árad a tinta fekete 

pikkelyek közül, és mikor kinyitja a szemeit 

mint a gyertya úgy ragyognak. 

Zachareth lép elő. “Szóval ez is eljött. Ti 

győztetek hősök. A rituálét – hogy király 

lehessek, ismeritek. Egy vér nélküli hódítás –

nos, kivéve a ti véretek, de mit számítanak ilyen 

csekélység! De most… lássátok mit nekem 

készítettetek!” A Báró megfordul, hogy válla 

mögé pillantson, amint a sárkány küzd, hogy 

lábra álljon. Az a benyomásotok, hogy a 

teremtény nagyon rég nem állt a saját erejéből; 

Óriás felébredt évszázados álmából. “Most 

ráengedem a kis kedvenc sárkányuramat 

Draqan báróira és elveszem erővel a trónt. 

Gryvon, mindenkit megölni!” 

Ez a végső csata! Győzzétek le Gryvornt és 
Terrionth megmenekül. Ha nem sikerül nem 
lesz, ki emlékezzen rátok. 

Szörnyek 

Zachareth báró, 1 Mester árny 

sárkány. Ez a mester árnysárkány a 

Gryvorn Sárkányúr. Gryvorn speciális 

tulajdonságának leírása lentebb, de 

Árny és Tűzlehelet részletei a 

Árnysárkány kártyán található. Ha a 

mesélőnél az „Az Árnyék Rúna” 

relikvia, tedd vissza a dobozba és adj 

1 feladatjelzőt a mesélő elé 

(felemésztette a rituálé, hogy 

Gryvon szabadon engedjék). 

Előkészületek 

Helyezd Zachareth bárót és Gryvon 

Sárkánylordot a „Throne Room”-on 

megjelölt helyre. 

Helyezd le a kalandozókkal 

megegyező számú keresés jelzőket.  

Tartsd meg az összegyűjtött 

feladatjelzőket az I. összecsapásból. 

Ezek határozzák meg Gryvon 

sárkánylord életerejét. 

Speciális szabályok 

A mesélő köre végén amíg Zachareth a 

térképen van és Gryvonhoz 3 mezőn 

belül áll, a mesélő megteheti, hogy 

felolvassa ezt: 

“Elég,” ordítja Gryvon, Zacharethhez 
fordulva. “A túlélésed hasznos; 
végrehajtod a végső szolgálatot.” A 
Sárkány felágaskodik és kinyitja hatalmas 
száját. 
“Ne” sikoltja Zachareth. “Nem, te szolgálsz 
engem! Te engedelmeskedsz nekem! Én vagyok 
a mestered! Neeee!” 
Gryvorn egyetlen nyeléssel lenyeli a bárót, majd 
megfordul, hogy rátok összpontosítson. 

Vedd le Zachareth bárót a térképről, 
Gryvon visszanyer kalandozóként  

3 -et. 

Játék a végsőkig 

Bármelyik kalandozót, akit legyőznek, 

meghal, és végleg kiesik a játékból. Ez a 

végső csata! 

Csapatfrissítés 

nincs. 

Győzelem 

Ha Gryvont legyőzik, olvad fel ezt: 

A Sárkány felordít a fájdalomtól és a 

meglepetéstől. “Nincs halandó aki legyőzhet!” 

bömböli. “Én vagyok a Sárkányurak 

legnagyobbika! Az időm eljött!” Gryvorn össze 

esik, farkát és szárnyait csapkodva. “Én 

nem… lehetek..” A sárkány szavai elnyomja 

az zavaros ordítása, ami egyre hangosabb és 

hangosabb. Eközben, a teremtény egyre 

fényesebben kezd ragyogni, mintha tüzes belsejét 

nem tudná irányítani. Megfordultok és 

szaladtok, és mikor a sárkány felrobban egy 

hatalmas tűzlabdaként sikerül csak kisebb égési 

sérüléssel megmenekülni. 

Talon Kastély már nem volt ilyen szerencsés. 

Azon tűnődtök, hogy a romok valaha is 

abbahagyják az égést és, hogy túlélhette-e ezt 

valaki is odabent. 

A Kalandozók nyerték a kampányt! 

Ha az összes kalandozót legyőzték, 

olvasd fel ezt: 

Talon Kastély olyan mintha morajlana, 

majd robban, hatalmas feketekő téglákat 

hajítva messze az éjszakába. Egy tűz 

gyullad a szívében és felszökken a levegőbe, 

és hamarosan olyan mint a fekete vihar felhő 

tűz esővel sújt le a báróságokra. 

Gryvon újjászületett, és egy új sötétség veszi 

kezdetét Terrinonth-on.  

A Mesélő nyerte a Kampányt. 

Nyeremény 

Ez az utolsó küldetés. A küldetés 

győztese a kampány legvégső 

győztese. 

 

Gryvon Sárkányúr 
Élet:20*  Sebesség:4     

Védekezés:   Támadás:  
Árny  Átütés 2 
Elérés  Félelmetes Hatalom 

Hihetetlen életerő :Tűzlehelet 

:+2   :+5  
Átütés X: Ez a támadás figyelmen kívül 

hagy a védelmi dobásból X -t. 

Elérés: 2 mező távolságra is támadhat. 

Félelmetes hatalom: Mindenegyes 

kalandozó köre után, a mesélő 

eldobhat egy feladatjelzőt maga elől, 

hogy Gryvornt aktiválja és végrehajtson 

1 akciót. Minden ilyen akció lehet 

támadás, ha van elérhető élő célpont. 

(Gryvon  még a mesélő köre alatt is 

cselekedhet) 

Hihetetlen életerő: Minden mesélő 

előtti feladatjelzőért az összecsapás 

elején Gryvon további 2 életerőt kap 

kalandozóként. 
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The man who would be king 

Első összecsapás 

Greigory Bárót még soha nem láttad ilyen 

komornak. „Nos, számítottunk rá, felkészültünk 

rá, de ez még mindig nem elég. Zachareth seregei 

mindenütt áttörik a határokat. A fiaim keményen 

helytállnak, de nem készültek fel arra, hogy a 

hátukba támadnak egy időben...” 

A koros báró megáll a lépcsőn, és levegőhöz próbál 

jutni. - „Küldötteket menesztettem a többi 

báróságba és Archaut-ba... Öreg emberek és 

nyüves bolondok. Mostanra már mindegyikük 

rájött, hogy Rhynn-nek befellegzett, és túl késő 

nekem. Túl késő Terrinoth számára.” - Griegory 

folytatja lépcsőzését, s felvezet benneteket Arhynn 

Nagytornyának legtetejére, és körbenéz 

báróságának sok farmján és falván. A kilátás 

lenyűgöző. Innen látjátok a távolban a füstöt és a 

lángokat, ahol Zacharet hódít. - „Királlyá teszi 

magát. Dagan óta nem volt királyunk, de azt 

hiszem Zachareth nem hisz az Üres Trón 

Átkában. Ah, itt is vagyunk” - követitek az öreg 

ember tekintetét, és foltokat láttok nőni az égen. 

Ahogy közelebb érnek, látjátok, hogy ezek arany-

tollú madarak – griffek – felfegyverkezve és 

vértben, s egyenruhás lovasok ülnek rajtuk.  

„Hadrian Báró griffjei segítenek átjutni a 

Carthhegységen, hogy elérjétek a Karom Kastélyt. 

Azt hiszem tudjátok mi a dolgotok, barátaim” - 

mondja Griegory - „Csak azt kívánom, bárcsak 

veletek tarthatnék”.  

Hamarosan Zacharet főhadiszállása előtt 

találjátok magatokat, a Karom Kastély kapuinál. 

A bejárat nyitva áll, és kihívás nélkül 

keresztüljuttok rajta. A kastély udvarán 

mindenütt hullák hevernek – egyszerű polgárai 

Zachareth báróságának, akik ellenálltak az 

embernek, aki király akar lenni. A keselyűkön 

kívül senkivel nem találkoztok, ahogy közel értek 

az öregtoronyhoz. De Splig, minden goblin királya 

lép ki a konyha ajtaján a nagyterembe, boldogan 

dudorászva, és és egy birka combját tartja egyik 

kezében. A másikban egy fekete-vas koronát 

pörget. Ahogy meglát benneteket, elkiáltja magát. 

„Jobb, ha ezt vinni a főnök embernek!” - 

mormogja Splig. - „Fegyverbe! Öljétek meg a 

betolakodókat!” hirtelen a vár megtelik élettel és 

szörnyek özönlenek elő az ajtókon. Az üldözés 

kezdetét veszi.  

Szörnyek 

Sir Alric Farrow, felszerelkezve a 

Duskblade (Homálypenge) ereklyével. 

Belthir. Splig. 1 szabad szörnycsoport 

(nem számít a szörnycsoport 

megkötés!) 

Ha a hősök megnyerték a Dawnblade 

küldetést vagy a Desecrated Tomb-ot 

az II. Felvonásban, Sir Alric Farrow nem 

jelenik meg. Helyettesítsd Alric-ot 

Zombikkal. 

Ha a hősök megnyerték a The Wyrm 

Turns vagy a The Wyrm Rises 

összecsapást a II. felvonásban, akkor 

Belthir sem jelenik meg. Helyettesítsd 

Belthirt Goblin íjászokkal. 

Előkészületek 

Tedd Slpig-et a jelölt helyre a Stairs 

térképlapkán. Tedd Alric-ot az Armory-

ban jelölt helyre (vagy ide a Zombikat, 

ha ő nincs játékban). Tedd Belthirt a 

Reliquary-ban jelölt helyre (vagy ide a 

Goblinokat, ha Belthir nincs játékban). 

A szabad szörnycsoportot még ne 

helyezd fel. 

Tegyél a játékosok számának megfelelő 

számú keresés-jelzőt a térképre.  

Minden hősnek ki kell hagynia az első 

körét. 

Speciális szabályok 

Ebben a küldetésben az ajtókat nem 

lehet rendesen kinyitni sem bezárni. 

Splig hordozza a főkulcsot, ami minden 

ajtót nyit vagy zár. Ahogy menekül, 

minden ajtót becsuk maga mögött, és 

kulcsra zárja, hogy a hősök ne tudják 

követni. Slpig egy ajtó melletti mezőn 

egy akcióért becsukja és bezárja az 

ajtót kulcsra.  

Egy hős, ha megpróbálja az ajtónyitás 

akciót végrehajtani bármilyen ajtón 

ebben a küldetésben, egy  próbát 

kell tennie (hogy bezúzza az ajtót), vagy 

 tesztet (hogy kinyissa 

tolvakulccsap). Ha sikerül a teszt, az 

ajtó rendesen kinyílik. Ha sikertelen, 

akkor az ajtó zárva marad. 

Csapatfrissítés 

A Mesélő minden köre elején (az első 

kört kivéve) 1 szörnyet felrakhat az 

Entrace-re a szabad szörnycsoportból, 

betartva a megkötéseket.  

Győzelem 

Ha a hősök legyőzik Splig-et, olvasd fel 
az alábbi szöveget: 

Hörögve és sikoltva Splig a földre rogy. A 

korona leesik és a lábaitok elé gurul. Üvöltve a 

hátatok mögül még több szörny tör elő az 

ajtókon át – úgy tűnik egyetlen választásotok 

maradt: előre. Felmarkolva a koronát így 

tesztek.  

A hősök nyerték az összecsapást! 

Ha Splig lemozog a térképről az Exit-en 
át, olvasd fel az alábbi szöveget:  

„Jövök, mesterem!” - kiált Splig ahogy 

mélyebbre hatol a kastély mélyére. - „Hozom a 

koronádat! Együtt legyőzhetjük ezeket a 

nevetséges behatolókat, és...” - hallotok egy 

BZZORP hangot, ahogy a korona 

keresztülgurul a kőpadlón.  

Zachareth hangja hallatszik a teremből - 

„Gyertek csak, gyertek, barátaim! Pont időben 

érkeztetek a koronázásomra!” 

A Mesélő nyerte az összecsapást. 
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The man who would be king 

Második összecsapás 

Ahogy a külső váron átjuttok, útban vagytok 

Zachareth Báró trónterme felé. Látjátok a 

Bárót a trónon ülni, ahogy a szolgáit utasítja. 

Nagyon királyinak néz ki.  

„Túl későn értetek ide” - mosolyog önelégülten - 

„Már befejeztem a szertartást” - majd a báró 

feláll és kérkedve elindul felétek, ahogy a 

köpenye fenségesen hullámzik. Minden szava és 

mozdulata csöpög az önelégültségétől. - 

„Elterveztem, hogy Daqan trónjára lépek! 

Király vagyok, a ti királyotok! Hajtsatok térdet 

ELŐTTEM!” - a szavai áthatolnak rajtatok 

és kényszerítenek arra, hogy térde hulljatok. Ha 

ezt tette a rituáléja, az egyetlen esélyetek, hogy 

megállítsátok, mielőtt egész Terrinoth az uralma 

alá kerül! 

Szörnyek 

Zachareth Báró. Lord Merrick Farrow. 

Lady Eliza Farrow. Zombik. 1 szabad 

szörnycsoport (nem számít a 

szörnycsoport megkötés!).  

Ha a hősök megnyerték az Enduring 

the Elements küldetést vagy a Ritual of 

Shadows-ot az II. felvonásban, Sir Alric 

Farrow nem jelenik meg.  

Ha a hősök megnyerték a Blood of 

Heroes vagy a The Twin Idols 

összecsapást a II. felvonásban, akkor 

Belthir sem jelenik meg.  

Előkészületek 

Tedd Zachareth bárót, Lord Merick 

Farrowt (ha jelen van) és Lady Liza 

Farrowt (ha jelen van) a Throne Room-

ban jelölt helyekre.  

Tedd a Zombikat a Ruins-ba. Tedd az 1 

szabad szörnycsoportot a Throne 

Room-ba.  

Tegyél a játékosok számának megfelelő 

számú keresés-jelzőt a térképre.  

Keresd meg a Mesélő pakliból, a dobott 

lapok közül, kézből vagy a dobozból a 

„Dark Charm” kártyát, és tedd képpel 

felfelé Zachareth báró karakterlapja 

mellé. Ha a lap a pakliból, a dobott 

lapok közül vagy kézből jött, akkor 

cseréld ki egy 0 XP-s kártyával a 

dobozból. Minden esetben keverd meg 

a Mesélő pakliját miután beleraktad a 

dobott lapokat.  

Ha a Kalandozók nyerték az I. 

összecsapást, akkor valamelyikük 

karakterlapjára tedd a fehér küldetés-

jelzőt, ami a Vaskorona. (vagy a modell 

talpa alá). 

Speciális szabályok 

A hős, akinél a korona van, a tárgyak 

cseréje szabály szerint átadhatja egy 

másik hősnek. Ha a koronát hordozó 

hőst legyőzik, tedd a hős helyére a 

jelzőt. Egy akcióval bármelyik hős 

felveheti egy szomszédos mezőről.  

Térdre a király előtt 

Ebben a küldetésben Zacharet vagy egy 

főgonosz egy akcióval a Dark Charm 

Mesélő kártya hatását aktiválhatja, 

egyszer a Mesélő körében (hagyd 

figyelmen kívül a kártya időre 

vonatkozó megkötését). Ez bármelyik 

kalandozóra hathat, nem számít a 

távolság se a látómező. A koronát 

hordozó hős nem lehet célpontja 

ennek az akciónak.  

Játék a túlélésért 

Bármelyik hőst, ha legyőzik, nem ájul 

el, hanem permanensen meghal! Ez a 

végső harc! 

Csapatfrissítés 

A Mesélő köre végén egy zombit 

felhelyezhet a bejáratra, betartva a 

csoport megkötéseket. 

 

Győzelem 

Ha Zachareth bárót legyőzik, olvasd fel 

az alábbi szöveget: 

Zachareth megtörve térdre hull. - „De hát 

megcsináltam!” - mondja, és vér bugyog az ajkai 

között - „Begyűjtöttem az összetevőket. 

Megkötöttem az Árnyékrúna erejét. Uralmam 

alá hajtottam a sárkánykirályt. Az enyém volt. 

Minden az enyém volt. Miért hazudott nekem?” 

- a szemei újra fókuszálnak, és az ember, aki 

király lett volna a szemetekbe néz - „Miért? 

Megtettem mindent, amit akart.” - majd a 

szemei lecsukódnak és Zachareth belehull saját 

vértócsájába.  

A hősök nyerték a kampányt!! 

Ha minden hős meghal, olvasd fel az 

alábbi szöveget: 

Ahogy az utolsó hős is elesik, Zachareth báró 

kinyújtja a kezét, és elveszi a koronát alázatos 

szolgájától. Majd összegyűjti seregét és elhagyja 

kastélyát, Greigory Báró serege felé tartva.  

Az öreg báró hősiesen áll elő páncéljában, 

körbevéve legnemesebb lovagjaival, seregek 

soraival a háta mögött. Zachareth egyedül kiáll 

fekete kastélya elé, és ahogy felemeli a kezét, 

Greigory és minden embere térdre hull. 

„Vezérem” - mondja Greigory Báró - „Mi a 

parancsod?” 

A mesélő nyerte a kampányt 

Ez volt az utolsó küldetés. Ennek a 

győztese lett az egész kampány 

győztese.  

 

 


