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Quest Guide (Küldetésfüzet) 

 

Ez a füzet a Descent: Journeys in the Dark Second Edition – Lair of theWyrm kiegészítő 5 játszható küldetését 

tartalmazza. A küldetések egyenként is lejátszhatók, de akár egy kampány részeként, többet összekötve is 

végigvihetjük őket. (Lásd még Lair of theWyrm szabályfüzetet). 

Ez a mini kampány (hadjárat) kevesebb küldetést tartalmaz, mint a Shadow Rune (Árnyékrúna), és elegendő 5-

8 óra is a végigjátszásukhoz.  

 

A történet 

Mostanában újjáéledt belső ármánykodással és a számító nemesekkel együtt egyre több szóbeszéd ütötte fel 

fejét Rhynn báróságában. Szörnyek rohama, mászkáló holtak és ősi ereklyék bukkantak napvilágra. Senki sem 

mehet túl messzire Arhynn kapuitól anélkül, hogy ne hallana a Terrinothra leselkedő végzetről. 

Ám idővel a szóbeszéd egy ősibb iszonyatra helyezte a hangsúlyt, akit mindenki megismert egyszer és 

mindörökre: Valyndra, anyja a félelmetes hibrideknek, sárkányfattyaknak, akik úgy járnak, mint az ember. A 

hírhedt Sárkánygyík királynőről mesélik, hogy más veszedelmes erőkkel lépett frigyre. A fészke a Cartha-

hegységben több sereget is elláthat élelemmel, ami nem ígér sok jót. 

Még rosszabb, hogy Valyndra a keresései során aurium-ra lelt a Vigil bányákban – azt mondják ez az 

auriumfényes mint az arany, és erős mint a legnemesebb acél. Nem nehéz levonni a következtetéseket, hogy a 

Valyndra milyen hatalmas hadvezér lenne…  

 

A mini-kampány használata 
Ezt a mini-kampányt úgy lehet játszani, mint ahogyan az alap szabálykönyvben a „CampaignRules” szekcióban 

szerepel, további kiegészítésekkel, amelyek itt olvashatók.  

 

A játékosok kövessék a szabályban leírt lépéseket a Kampány-fázis alatt, de hagyják ki a 6. lépést („Válaszd ki 

a következő küldetést”). Továbbá, a Pletyka-kártyákat nem kell használni, ha ezt a Küldetés-sorozatot 

(hadjáratot) játsszátok.  

 

A játékosok feljegyezhetik a hadjárat során szerzett XP és arany értékeiket a következő oldalon található 

jegyzet-részre.  

 

Nem úgy, mint az alapszabálykönyvben található „The ShadowRune” kampány esetében, itt a játékosok csak 4 

küldetést játszanak le, előre meghatározott sorrendben. Az egész hadjáratot a következő lépések betartásával 

kell végigjátszani: 

 

1. Előkészítés: Ahogy a rendes játékban is, készítsd elő a játékot. Ezenkívülminden Hős (Kalandozó) kap 

összesen 4 tapasztalati pontnyit (XP) érő kaszt-kártyát és 100 aranyat. Majd a Mesélő is kap 4 XP-nyi 

Mesélő-kártyát. Azokat az aranyakat és tapasztalati pontokat, amelyeket nem költenek el a játékosok, 

elraktározhatják a későbbi kampány fázisokra.  

2. Utazás: Hajts végre egy Utazás-fázist, kezdve a Wagon Trails (Szekérnyomok) helyszínről. (Lásd 

korábban a térképet).  

3. Küldetés 1: Játsszátok le a „Gold Digger – Aranyásó” küldetést.  

4. Kampányfázis: Hajtsd végre a rendes kampányfázist. (Vásárlás, XP elköltés, stb…) De hagyd ki a 

hatodik lépést, a „válassz új küldetést” részt.  

5. Küldetés 2: Játsszátok le a „Rude Awakening – Hirtelen ébredés” küldetést.  

6. Kampányfázis: Hajtsd végre a rendes kampányfázist. (Vásárlás, XP elköltés, stb…) De hagyd ki a 

hatodik lépést, a „válassz új küldetést” részt.  

7. Küldetés 3: Játsszátok le a „What’s yours is mine – Ami a tiéd, az az enyém” küldetést.  



8. Átváltás ActII-re: Kövesd az alap szabálykönyv 22. oldalán írtakat, az Act II szekciónál.  

9. Kampányfázis: Hajtsd végre a rendes kampányfázist. (Vásárlás, XP elköltés, stb…) De hagyd ki a 

hatodik lépést, a „válassz új küldetést” részt.  

10. Finálé: Ha a hősök több küldetést nyertek, mint a mesélő, válasszátok az „At the Forge – A Kohónál” 

című küldetést. Ha a Mesélő nyert több kalandot, mint a hősök, akkor menjetek az „Armed to the 

Theeth – Állig felfegyverkezve” küldetésre. Akárki is nyeri ezeket a küldetéseket, az nyeri a teljes 

hadjáratot! 

 

További küldetés-jutalmak 
A „Nyeremény” résznél írtakon kívül minden játékos kap 1 XP-t, akárki is nyerte a küldetést. Ha a hősök 

nyernek, kiválaszthatnak egy hőst aki egy véletlenszerűen meghatározott Shop Item kártyát kap. Ha a Mesélő 

nyerte az összecsapást, akkor további 1 XP-t kap.  

 

Ha egy olyan Relikvia (Relic) kártya lenne a jutalom, amit az ellenséges játékosnál van, akkor a játékos 

elveheti a kártyát attól a csapattól. Ha olyan relikvia kártyát kapnának a játékosok vagy a mesélő, ami már 

náluk van, akkor abban a csapatban mindenki kap 1 XP-t. (Csapad: mesélő egyedül vagy a játékosok csapata).  

 

Utazás 
A kampány-fázisok utazási lépése alatt a hősök mindig attól a küldetéstől utaznak, amit éppen lejátszottak 
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Gold digger 

(Aranyásó) 

 

Egy szekér nyomai hirtelen szokatlan vonalban 
vezetnek le az útról, erőszakos cselekményre 
utalva, s ez eltérít benneteket a célotoktól. De 
hát ilyen a hősök élete. Azért éltek, hogy 
másokat segítsetek. Követitek a szekér kanyargó 
nyomait, kétségbeesett kiáltásokat hallotok a 
távolból. Ahogy a cserjék sűrűjén áttörtök, egy 
égből lecsapó lángcsóva fogad benneteket. Időben 
sikerül félreugrani, és felnézve egy sárkány jókora 
alakját pillantjátok meg... 
„Balga hősök” – száll alá egy hang fentről – 
„Jobb lett volna, ha a saját dolgotokkal 
foglalkoztok ma! Az alattvalóim boldogan 
bebizonyítják, hogy milyen hűségesek hozzám, 
azzal hogy elveszitek a kedveteket attól, hogy 
beleavatkozzatok a dolgaimba” – s ezzel a 
hatalmas sárkány meglengeti szárnyait és elrepül 
a fák fölött. 
A távolból újra kiáltások csapnak fel – „Rejtsd 
el a páncélt! Ne hagyd a sárkánynak, hogy 
megtalálja Jorem felfedezését!” – és nem 
tudjátok, hogy mi lehet az, ami így felkeltette a 
sárkány érdeklődését.  

Szörnyek 

Valyndra. 2 szabad szörnycsoport.  

Előkészületek 

Az egyik szörnycsoportot tedd a 
Crossroads-ra. A másik 
szörnycsoport tedd a Caravan-ra 
vagy a Main Road-ra. Vylandrát ne 
helyezd fel a térképre. 

Helyezd le a kalandozókkal 
megegyező számú keresés jelzőket. 

Tégy le 4 falusi NJK jelzőt a térképre 
(Caravan és Campsite), ahol jelölve 
vannak. Ezek a bányászok. Tedd a 
piros küldetés-jelzőt képpel felfelé a 
jelölt helyre. Ez Valyndra árnyéka. 
Tedd a kezed ügyébe a fehér 
küldetés-jelzőket, ezekre később lesz 
szükség. Ez majd Jorem felfedezése 
lesz. Tegyél még 2 küldetés-jelzőt a 
kérdőjellel felfelé a térképre, ezek 
sziklahalmok.  

 

 

Különleges szabályok 

Ha egy figura a Scorched Fileds 
(Lángoló mezők) területen kezdi a 
körét, kap egy Lángolás jelzőt.  

Ebben a küldetésben a szörnyek 
megkötözik az elájult hősöket, így 
azok nem tudnak maguktól felállni, 
és nem lehet őket feléleszteni. 

Az első alkalommal, ahogy egy hős 
belép a Stream (Patak) területre, 
vedd le a Valyndra árnyékát, és a 
Mesélő felrakhatja Valyndra 
főgonosz jelzőjét a Stream-re. Ekkor 
olvasd fel ezt: 

„Ah, micsoda kihívás! Gyertek a hatalmas 
Valyndra elé, balgák! A sárkánykirálynő soha 
nem futamodik meg a kihívástól!” – nem 
tudjátok figyelmen kívül hagyni, hogy tetőtől 
talpig itt áll előttetek a legendás 
Sárkánykirálynő, de közben észreveszitek, hogy 
a csatlósai kétségbeesetten keresnek valamit a 
karaván hamvai közt.  

Valyndra árnyéka 

A piros küldetés-jelző a sárkánygyík 
árnyéka, ami nem számít szörny 
figurának. Amikor a Mesélő 
Valyndrát aktiválja (míg nincs a 
főgonosz kártyája a térképen), 
mozgathatja max 5 lépésnyit az 
árnyékot, figyelmen kívül hagyva 
minden figurát, területelemet (a 
sziklahalmokat is). Valyndra 
árnyékának nem kell üres mezőn 
befejeznie a mozgását. A mozgatás 
ELŐTT vagy UTÁN leadhat egy 
támadást egy szomszédos figurára, 
mintha ez a jelző magam Valyndra 
lenne. Használd Valyndra főgonosz 
kártyáját a támadáshoz.  

Bányászok 

A bányász-jelzőket kezeld 
figuraként, amelyek csak Valyndra – 
vagy Valyndra árnyéka – által 
támadhatók. Ha legyőzik egy 
bányászt, vedd le a jelzőt a 
térképről. Ha az utolsó bányász is 
elhagyta a pályát, akkor cseréld le a 
jelzőjét  Jorem felfedezés-jelzőjével 
(fehér).  

Jorem felfedezése 

Ha egy szörny szomszédos Jorem 
Felfedezés-jelzőjével, egy akcióért 
felveheti (tedd a szörny figurája 
alá). Ha a hordozó szörnyet 
legyőzik, a szörny helyén marad a 
fehér jelző. Az Entrace-en keresztül 
lemozoghat a jelzőt cipelő szörny.  

Egy hős megkötözése 

Bármelyik szörny figura egy speciális 
akciót hajthat végre, ha egy leütött 
hősön vagy a mellett áll, hogy egy 
fáradság-jelzőt tegyen a hős 
jelzőjére. Ez a hős most már meg 
van kötözve. ha egy megkötözött 
hős megpróbál felállni magától, 

előbb egy  próbát kell tennie. Ha 
sikertelen, köre azonnal véget ér. Ha 
sikeres, akkor eldobja a jelzőt, és 
rendesen visszaáll a játékba. ha egy 
más hős próbálja feléleszteni a 
kiütött és megkötözött hőst, akkor 

választhat hogy  vagy  próbát 
tesz. Ha sikerül, akkor rendesen 
feléleszti a hőst. Ha sikertelen a 
próba, a hős megkötözve marad, és 
elpazarolt egy akciót. Egy 
megkötözött hős semmilyen módon 
nem kaphat vissza -et.  

Sziklahalmok 

Ezek blokkolják a látást és az 
mozgást. A szikla mellett álló hős 

tehet egy  próbát egy akcióért, 
hogy elmozdítsa azt. Ha sikeres, 
akkor el kell dobni ezt a jelzőt. Ha 
sikertelen, a kőhalom marad a 
helyén és elveszett az akció.  

Csapatfrissítés 

A mesélő minden köre végén 
felhelyezhet 1 szörnyet az egyik 
szabad szörnycsoportból az 
„Entrace”-ra, a csapat méretet 
figyelembe véve. 

 

 

 

 

 

Bányász / Életerő:5 / Mozgás: 0  
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Győzelem 

Ha Valyndra legyőzetik, olvasd fel az 

alábbi szöveget: 

A karaván füstölgő romjaiból egy fiatal bányász 
kiemel egy bőrrel bevont nehéz táskát.  
„A királynő majdnem megszerezte” – mondja, s 
karjába veszi a csomagot, mint egy csecsemőt – 
„Jorem Tolk küldött, hogy elvigyem ezt a 
csomagot a báróságba.” – a hangja idegesen 
cseng. „De nem vagyok eléggé megfizetve ezért. 
Vissza kell mennem a bányákba. Hallottam, 
ahogy a sárkányemberek azt mondták, erre 
jönnek legközelebb. Tessék, fogjátok” – s átadja 
nektek a nehéz terhét – „Joram a Brickwater 
fogadóban szállt meg. Vigyétek hozzá és 

mondjátok meg neki, hogy vigyázzon magára!” 
Azzal az ifjú bányás elszalad, és ott maradtok 
azon filozofálva, vajon merre lehet ez a fogadó...” 

Kalandozók nyertek. 

Ha minden hős meg van kötözve 
vagy az egyik szörny leviszi a 
térképről Jorem Felfedezését, olvasd 
fel ezt: 

Valyndra felszáll a levegőbe, és vadul nevet – 
„Szánalmas. Tényleg reméltem egy kis kihívást 
mára. Gyertek alattvalóim! Meg kell találnunk 
ezt a ravasz Jorem Tolk-ot és megnézni milyen 
ajándékot tud készíteni ebből a fémből a 
hatalmas Sárkánykirálynő seregének!” 

A mesélő nyerte ezt az 
összecsapást! 

Nyeremény 

Ha a hősök nyertek, megkapják az 
„Aurium Mail” relikviát. Majd tedd az 
„At the Forge” haladó küldetés 
kártyát játékba. 

Ha a Mesélő nyerte, megkapja a 
„Valyndra’s Gift” relikviát. Majd tedd 
az „Armored to the Teeth” haladó 
küldetés kártyát játékba. 

Rude awakening 

(Hirtelen ébredés) 

 

Útban a Vízgyűjtő Fogadó felé, keresztezi 
utatokat egy pompásan öltözött hírvivő, és 
megosztja veletek a legfrissebb híreket. 
„Hát ti nem hallottátok?!” – kérdezi a küldönc 
hitetlenkedve anélkül, hogy bemutatkozna  – 
„Valynda, az önjelölt Sárkánykirálynő harcba 
szállt! Nem csak a hibrid csatlósai fosztogatják 
a vidéket, hanem Jorem Tolkra is vadászik! 
Ismeritek őt, aki a Virrasztás Bányát 
alapította. Nem? Nos, ő korunk legképzettebb 
kovácsmestere! Valyndra, úgy tűnik megneszelte 
a legújabb felfedezését, az Aurium-ot, ami egy 
roppant különleges érc. Meg akarja szerezni a 
saját kohóiba ezt a fémet.” – végre vesz egy kis 
levegőt a küldönc, akit nyilvánvalóan lenyűgöz 
saját jóltájékozottsága. – „Mit is mondtatok? A 
Vízgyűjtő Fogadót keresitek? Ó, persze, hát 
csak kövessétek az utat addig, amíg a hegyek fel 
nem bukkannak a távolban – na, az a 
Virrasztás Bánya! Nem téveszthetitek el a 
fogadót, hacsak a goblinok ki nem lövik a 
szemeteket.” 
Ahogy eléritek a Vízgyűjtő Fogadót, füstöt 
láttok felemelkedni a fák fölött, és a bajba jutott 
vendégek kiáltásait halljátok. Nekiveselkedtek 
az utolsó kanyarnak, ami a fogadóhoz vezet és 
látjátok, ahogy a tűz teljesen elborította a 
fogadót. – „Segítség!” – kiált a kocsmáros –
„Joremet elrabolták, és még mindig vannak bent 
túlélők!”. Ideje eloltani a tüzet, de a királynő 
csatlósaival is meg kell küzdenetek, akik a tűz 
felélesztésén munkálkodnak. 
 

Szörnyek 

Fire Imps - Tűzördögök. Hybrid 
Sentinels – Hibrid Őrszemek. 1 
szabad szörnycsoport.  

Előkészületek 

Tedd a Tűzördögöket (Fire Imp) a 
Fire Heap-ra. Tedd a Hibrid 
Őrszemeket a Konyhába (Kitchen). 
Tedd a szabad szörnycsoportot a 
Kunyhóba (Cottage), de ez a csoport 
a küldetést Inaktivált állapotban 
kezdi. 

Tedd le a hősök számának megfelelő 
keresés-jelzőt a jelölt helyekre. 

Tedd le a falusi jelzőket az Inn 
(Fogadó)-ban jelölt helyekre, 
mindegyiken egy fáradság-jelzővel. 
Ezek a Túlélők. Tedd le a kék 
küldetés-jelzőt a jelölt helyre, ez a 
Kút (Well). Tedd le a fehér küldetés-
jelzőt a Kunyhóban (Cottagre) jelölt 
helyre, ez lesz a Kocsmáros 
(Innkeeper). 

Különleges szabályok 

Ha egy figura a körét az Fogadóban 
(Inn) kezdi, kap egy égetés jelzőt.  

A túlélők figurák, akiket a szörnyek 
támadhatnak, de immúnisak minden 
kondícióra(állapotra). Amíg egy 
túlélőn van fáradság-jelző, addig 
sebzettnek számít, és nem 
aktiválható.  

A fáradság-jelző nélküli túlélő 
aktiválható az utolsó Kalandozó köre 
után, és az utolsó Kalandozó 
aktiválhatja a falusiakat. A túlélő 
megtehet egy sima mozgás akciót 
köre alatt. Ha egy túlélő bármennyi 

-et sebződne, helyette tegyél rá 
egy fáradság-jelzőt. Minden túlélőn 
maximum 1 fáradság-jelző lehet. 

Túlélők cipelése 

Egy akcióval a túlélővel szomszédos 

hős tesztelheti a  képességét, hogy 
cipelni tudja a túlélőt. Ha sikeres a 
próba, tedd a túlélő jelzőjét a 
karakterlapra (a fáradság-jelzővel 
együtt, ha van rajta). A Túlélőt így 
már cipelve van, alkalmazandó rá a 
cipelt küldetés-jelzők szabálya. A 
hős csak egy túlélőt vihet magával, 
és tehet egy akciót, hogy lerakja egy 
szomszédos üres mezőre. 

Túlélők gyógyítása 

Egy sebzett túlélővel szomszédos 
hős tehet egy  próbát, hogy 
meggyógyítsa. Ha sikerül, vedd le a 
fáradság-jelzőt a túlélőről.  

Túlélők megmentése 

Ha egy hős, aki túlélőt cipel valaha 
is a Kijárat (Exit) mezőin van, a 
túlélő megmenekül, és azonnal a 
dobozba teheted a túlélő jelzőjét. Ha 
egy túlélő magától lemozog a 

Túlélő / Életerő: - / Mozgás: 5  

Védelem: 1 szürke védelmi kocka 
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térképről a Kijáraton keresztül, 
szintén azonnal megmenekül, és a 
jelzője a dobozba helyezendő vala. 

A fogadó porig ég 

Egyszer egy körben, ha aktivál egy 
Tűzördögöt a Mesélő, tehet egy 
különleges akciót vele, a Fogadóban 
(Inn). Ez a Tűzördög lekerül a 
pályáról és tégy egy fáradság-jelzőt 
a Mesélő játékterére. 

A Kocsmáros 

A fehér küldetés-jelző a Kocsmáros, 
aki egy figurának számít, és 
támadható, de immúnis az 
állapotokra.  

Miután az első ajtó kinyílik a 
Kunyhóban (Cottage), dobd el az 
Inaktivál jelzőt a szörnycsoportról. 
Ezek után a hősök aktiválhatják a 
Kocsmárost az utolsó hős köre után 
(aki utoljára jött).  

Ha aktiválva van a Kocsmáros, egy 
mozgás akciót tehet és aktiválhatja 
a Kutat (Well) (lásd később). Ha 
legyőzik a Kocsmárost, dobd le a 
jelzőjét és vedd le a zárt (piros) 
ajtót, ha még a térképen volt.  

A zárt ajtó 

Csak a kocsmáros nyithatja ki ezt az 
ajtót a Kunyhóban. Az aktivációja 
alatt 1 mozgás pontért az ajtó 

mellett állva kinyithatja azt. Ha ezt 
teszi, vegyétek le az ajtó jelzőt a 
térképről, és ez az ajtó nem 
csukható be újra. Ha legyőzik a 
Kocsmárost, dobd le a jelzőjét és 
vedd le a zárt (piros) ajtót, ha még 
a térképen volt. 

A kút 

A kút akadályozza a látást és a 
mozgást. A kút mellett álló hős 1 
mozgás pontot elköltve ráteheti a 
hős-jelzőjét a kútra. Akármikor, 
amikor egy hős a Fogadóban (Inn) 
van, eldobhatja a hős jelzőjét a 
kútról hogy egy fáradság-jelzőt 
eldobasson a Mesélővel.  

Ha a Kocsmáros aktiválja a kutat, 
tegyél egy sebzés-jelzőt a kútra. Ha 
a fogadóban (Inn) van, akkor 
eldobhatja ezt a jelzőt a kútról, hogy 
a Mesélővel eldobasson egy 
fáradság-jelzőt.  

Hősönként maximum 1 karakter-
jelző lehet a kúton, és maximum 1 
sebzés-jelző. 

Csapatfrissítés 

A Mesélő köre végén feltehet 2 
Tűzördögöt a Fire Heap-re, és 1 
Hibrid Őrszemet a Bejáratra 
(Entrace), betartva a szörnycsoport 
megkötéseit. 

Győzelem 

Ha minden túlélő megmenekült: 

Ahogy minden kuncsaftot megmentetek az 
összedőlő fogadó falai mellől, a Királynő csatlósai 
a környező fák közé menekülnek.  
„A fogadóm” – könnyeivel küszködve kiállt a 
kocsmáros, s berohan otthona tocsogó 
hamuhalmába. Ahogy kisegítitek szerencsétlent, 
elmeséli az egész történetet. Hogyan törtek be a 
gonosz Hibridek és rángatták ki Joremet az 
ágyából. – „Azt hallottam, hogy vissza akarják 
vinni Joremet a bányájába és halálra akarják 
dolgoztatni… de vajon miért? De nézzétek csak, 
úgy látszik hagyott itt valamit. 

A Kalandozók nyertek. 

Ha a mesélőnek 6 fáradság-jelzője 
van: 

A fogadó összeroskad, és Valyndra csatlósai 
kárörvendő nevetéssel tűnnek el a fák között. 
Egy pillanatig tart rájönnötök, hogy csapdába 
csaltak benneteket. Eddigre már Jorem elrablói 
bőven eltüntették a nyomaikat és már semmi 
módja nincs annak, hogy kitaláljátok, merre is 
mentek.  

A mesélő nyerte ezt az 
összecsapást! 

Nyeremény 

Ha a hősök nyertek, megkapják a 
Valyndra's Bane relikviát. Ezek után 
tedd a játékba az „At the Forge” 
haladó küldetés kártyát. 

Ha a mesélő győzött, megkapja a 
„Her Majesty's Malice” relikviát, 
tovább tedd a játékba az „Armored 
to the Teeht” haladó küldetés 
kártyát. 

What’s Yours is Mine 

(Ami a tiéd, az az enyém) 

   

Ahogy hallotok arról, hogy Jorem Tolkot 
elrabolták a Vízgyűjtő Fogadóból, nagy sebbel-
lobbal igyekeztek a Virrasztás Bánya felé, 
ahová feltehetően vitték az elrablói. Ahogy 
megmásszátok a bánya felé vezető utolsó 
emelkedőt, kusza nyomokat láttok, amelyek a 
bányász kunyhója felé vezetnek. Elképzelni sem 
tudjátok, milyen hatalmas lény hagyhatott ilyen 
nagy nyomokat.  

Ahogy szaladtok a bánya bejárata felé vezető 
szélfútta úton, egy rejtőzködő bányász pisszeg 
rátok egy bokorból. – „Pszt! A bányába vitték 
le! Matyi és Janó már meghaltak, ahogy 
megpróbálták kiszabadítani, tehát ne is 
gondoljatok rá! Az egyetlen reményünk az, hogy 
megvárjuk míg Jorem elvégzi azt, amit várnak 
tőle.” 
Elmagyarázzátok a bányásznak, hogy mit is 
gondoltok arról, hogy csendben itt vártok, és 
gyorsan Joram segítségére siettek.        
„Rendben!” – legyint – „De nem mondhatjátok, 
hogy én nem szóltam! Ja, és ne foglalkozzatok 
az ajtóval, mert addig nem nyílik, amíg az a 
nagy izé mögötte gubbaszt.” – szól még 
utánatok.  

Szörnyek 

Lapajok (Ettin). Hibrid őrzők 
(Hybrid Sentinels). 1 szabad 
szörnycsoport.  

Előkészületek 

Tedd a Lapajokat a Szeles lépcsőkre 
(Winding Stairs). Tedd a Hibrid 
Őrzőket a Szekérnyomok-ra (Wagon 
Trails). Tedd a szabad 
szörnycsoportot a Raktárba (Store 
Room). 

A mesélő kiválaszt egy lapajt, aki Du'lak 
lesz. Du'lak két extra életereje van 

Kocsmáros / Életerő: 16 / Mozgás: 6 

Védelem: 1 szürke védelmi kocka 
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minden cipelt ércért (lásd még az Érc 
felszedése résznél). 

Tedd le a kalandozók számának 
megfelelő keresés-jelzőket. Az egyedi 
keresés-jelző a Kulcs. Ez a kulcs a 
Raktár ajtaját nyitja (Lásd a Zárt ajtó 
résznél). 

Végy elő kétszer annyi küldetés-jelzőt, 
mint ahány hős van. Győződj meg arról, 
hogy a fele piros és a másik fele kék 
legyen. Keverd meg jól őket úgy, hogy 
nem látod melyik-melyik, és képpel 
lefelé tedd le a térképen jelölt helyekre. 
Ha kevesebb, mint 4 hős van, osztd el a 
jelzőket egyformán a 4 térképlapon – a 
mesélő dönt hogyan helyezi el őket. 
Ezek a jelzők érctelérek.  

Tedd a falusi jelzőt a Lépcsőre 
(Staris), ahol jelölve van – ő Jorem 
Tolk. 

Különleges szabályok 

Jorem Tolk 

Jorem Tolk figurának számít, és 
célpontja lehet a támadásoknak. Ha  
sebzést szenvedne, ne tedd rá, hanem 
egy fáradság-jelzőt helyette – maximum 
egy lehet rajta. 

Amíg Joremen van fáradság-jelző, addig 
a Mesélő irányítása alatt áll, és úgy 
aktiválhatja mintha egy szabad 
szörnycsoportja lenne.  

Amíg Joremen nincs fáradság-jelző, 
addig a karakterek aktiválhatják, az 
utolsó Kalandozó köre után az utolsó 
Kalandozó. Ha Jorem elveszítené vagy 
kapna fáradság-jelzőt, akkor köre 
azonnal véget ér.  

Akárki is kontrollálja Joremet, egy 
körben maximum kétszer aktiválható 
(egyszer a karakterek által és egyszer a 
Mesélő által).  

Ha aktiválják, Jorem maximum 2 akciót 
hajthat végre ezekből: egy mozgási 
akciót, és egy egyedi Bányászás akciót 
vagy egy támadást. Ugyanazt az akciót 
nem hajthatja végre kétszer egy körben.  

A Bányászás akció által a Mesélőnek el 
kell dobnia a fáradság-jelzőt róla, és 
Joremmel szomszédos Telér jelzőt 
megfordítja. A kék jelző egy kimerült 
telér és minden hatás nélkül rakd vissza 

a dobozba. A piros viszont ércet rejt, és 
hagyd azon a helyen a jelzőt, ahol 
felfordításra került. DuLak felveheti 
(Lásd az Érc felszedése résznél) 

Jorem Tolk befolyásolása 
Amíg Joremen van fáradság-jelző, 
egy hős 3 helyen belül egy akcióval 
letesztelheti a  képzettségét. Ha 
sikerül, vedd le a fáradság-jelzőt 
Joremről.  

Érc felszedése 
Ha DuLak rajta áll vagy szomszédos egy 
érccel, akkor egy egyedi akcióval 
felveheti. Ha megteszi, vegyétek le a 
jelzőt és tegyétek Dulak 
szörnykártyájának közelébe, ezzel 
jelölve, hogy DuLak cipeli az ércet. 
DuLak akárhány ilyen jelzőt vihet, és 
nem dobhatja le semmilyen módon. 
DuLak 2 extra életerőt kap minden 
cipelt ércért. Ha legalább a hősök 
számának megfelelő számú ércet visz, 
akkor lemehet a térképről.  

Az Ajtó eltorlaszolása 
Amíg egy Lapaj figura elfoglal egy ajtó 
(ami nincs kulcsra zárva) melletti mezőt, 
addig az el van torlaszolva, és rendes 
módon nem nyitható ki. Egy figura az 

ajtó mellett állva letesztelheti az  
képzettségét egy egyedi akcióval, hogy 
bezúzza az ajtót. Ha sikerült, tégy egy 
fáradság-jelzőt az ajtó mellé. Ha a 
fáradság-jelzők száma eléri a hősök 
számát, az ajtó végérvényesen eltűnik a 
térképről. Ha egy olyan ajtó kinyílik, 
aminek van fáradság-jelzője, az 
megmarad (ha később megint el lenne 
torlaszolva).  

A zárt ajtó 
A Zárt ajtó (piros) ami a Raktárba (Store 
Room) vezet egy REJTETT BEJÁRAT. 
Szörny figurák keresztülmehetnek ezen 
mintha nem lenne zárt ajtó, de nem 
látnak át rajta. A hősök Zárt Ajtónak 
kezelik a Rejtett Bejáratot, minden 
szempontból. Amint egy hős megtalálja 
a kulcsot (az egyedi keresés-jelzőt), 
minden kalandozó rendes ajtóként 
kezelheti azt. 

Csapatfrissítés 
A mesélő köre elején vagy 1 szörnyet 
rak fel a szabad szörnycsoportból vagy 
egy Hibrid Őrzőt, a Kijárat (Exit) 
mezőre. 

 

 

Győzelem 
Ha DuLakot legyőzték: 

A döcögő lapaj – akit DuLaknak hívtak – 
térdre rogy, majd a bukásának egy velőtrázó 
üvöltéssel ad hangot. Ahogy az arccal a földre 
esik, jó pár aurium darabkák szóródnak 
szerteszét a földön. 
A győzelem pillanata rövid, mert látjátok ahogy 
Valyndra egyik őrült Hibrid Őrszeme elragadja 
Jorem Tolkot, és a lábánál fogva hurcolja el, 
mielőtt megköszönhetné nektek. S újra nyomok 
előtt találjátok magatokat, s talán végre 
utolérhetitek egyszer és mindenkorra ezt a 
szegény kovácsot. 
Jól teszitek, ha átkutatjátok a kovácsműhelyt 
valami használható után, mielott Valyndra 
rejtekébe siettek. 

A Kalandozók nyertek. 

Ha DuLak elhagyja a térképet az Exit-en 
át az ércekkel: 

„DuLak győzött!” – kiáltja a Lapaj egyik feje, 
és a hatalmas teste vígan robog lefelé a hegy 
lejtőjén, mint egy megállíthatatlan természeti erő. 
„Nem!” – kiáltja a másik fej – „KuLad 
győzött, te végig aludtad az összes csatát!” – és a 
két fej fojamatosan cívódik egymással, miközben 
ti semmit sem tehettek, hogy megállítsátok őket. 
Valyndra hibridjei körbevesznek benneteket, és 
csak nézhetitek ahogyan a Lapaj meglóg az 
összes auriummal. 
A csata után megtaláljtáok Jorem egyik emberét, 
amint előbiceg az egyik tárnából. „Elvittek 
Joremet” Hallottam a Sárkánygyíkok 
Királynőjét – vagy minek hívja magát – hogy 
utasította a hibridjeit, hogy vigyék a barlangjába. 
A fél karomba le merem fogadni, hogy arra 
kényszeríti szegény Joremet, hogy vérteket meg 
mindenfélét készítsen neki” – majd vesz egy mély 
lélegzetet – „Nos, a jó hír, hogy életben vagyok. 
A rossz hír az, hogy az az átkozott nőnemű 
sákrány elég auriummal bír, hogy az egész 
hadseregét ellássa! Főleg, ha igaz, amit 
hallottam… hogy más, gonosz hatalmak is 
keresik az ő kegyét. Nincs kétségem, hogy több 
ilyen had is a barlangja felé tart már…” 

A mesélő nyert! 

Nyeremény 
Ha a hősök nyertek, megkapják az 
„Aurium Mail” relikviát. Ezek után tedd a 
játékba az „At the Forge” haladó 
küldetés kártyát. 

Ha a mesélő győzött, megkapja a 
„Valyndra’s Gift” relikviát, tovább tedd a 
játékba az „Armored to the Teeht” 
haladó küldetés kártyát. 

  

Életerő: - / Mozgás: 5               

Védelem:  / Támadás:     
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At the Forge 

(A kohónál) 

   

I. összecsapás 

Jarem Tolk utáni vadászatotok során néhány 
hamis nyomot követtetek, de nagy nehezen 
utoléritek a csapatait. Ahányszor csak 
csatanyomokra bukkantok, mindannyiszor 
kisiklik a királynő a kezeitek közül, és tovább 
kell folytatnotok a keresését.  
 

Szörnyek 

Híbrid Őrszemek. Árnyáksárkányok. 
1 szabad szörnycsoport. 

Előkészületek 

Tedd az Árnyáksárkányok a 
térképen jelölt helyekre (a mesélő 1 
mester sárkányt és egy rendes 
sárkányt tegyen fel, FÜGGETLENÜL 
a csoport megkötésektől). Tedd a 
Hibrid Őrszemeket a Winding Path-
ra. Tedd a szabad szörnycsoportot a 
Dark Glade-re.  

Tedd le a kalandozók számának 
megfelelő keresés-jelzőket. 

Szedd össze a játékosok számának 
kétszeresének megfelelő küldetés-
jelzőt, nem számít hogy milyen 
színűeket. Ezeket nem kell még a 
térképre tenni, és képpel lefelé 
fogják majd az árnyéksárkány 
Nyomait jelezni. (lásd a különleges 
szabályok részben) 

Különleges szabályok 

A Mesélő körében az 
árnyéksárkányokat csak a többi 
szörnycsoport után aktiválhatja. 
Körükben maximum 1 mozgás 
akciójuk lehet, és semmilyen Mesélő 
kártya vagy más hatás nem számít, 
ami megengedné, hogy mozogjon 
mezőket vagy további mozgási 
akciója legyen.  

Az árnyéksárkányok lemozoghatnak 
a térképről a Kijáraton (Exit) át. Ha 
egy árnyéksárkány lemegy a 
térképről, tegye a játékterére egy 

fáradság-jelzővel a talpán (a II. 
összecsapásban lesz ennek 
jelentősége).  

Nyomok 

Mielőtt a mesélő aktiválna egy 
árnyéksárkányt, tegyen 1 Nyom 
jelzőt egy mezőre, amit a sárkány 
elfoglal. Ha nincs több jelző, akkor 
nem kell többet tenni.  

A Hősök összegyűjthetik ezeket a 
jelzőket, míg a szörnyek 
elpusztíthatják azokat. A sárkányok 
akcióinak nem lehet célpontja, nem 
támadhatják vagy pusztíthatják a 
Nyom jelzőket. 

A nyom követése 

Egy hős ha rajta áll vagy 
szomszédos egy nyommal (még 
akkor is, ha a nyomon áll más 
figura), megpróbálhatja egy egyedi 
akcióval követni a nyomot. Tegyen 
egy  vagy  próbát, s ha 
sikeres, akkor a hős felveheti a 
jelzőt a játékterére helyezve. 

A nyom elfedése 

Szörnyek (kivéve a sárkányokat) egy 
támadással a Trail jelzőket üthetik 
(ami nem számít hős figurának). Ha 
támadják, a Nyom jelző dob egy 
szürke kockával (az a játékos, aki 
utoljára volt). Ha a támadás 
legalább 1 -et sebez, vegye le a 
jelzőt a Mesélő és tegye a többi 
Nyom közé.  

A Nyom jelzőkre nem hatnak azok a 
támadások, amik nem direkt azokat 
célozzák. A nyom jelzőket nem lehet 
támadni, ha egy szörny áll rajta. 

Csapatfrissítés 

A Mesélő köre végén 1 Hibrid 
Őrszemet tehet a Bejárat (Entrace) 
mezőre, betartva a csoport 
megkötéseit. 

Győzelem 

Ha a Kalandozók legyőzik mindkét 
sárkányt VAGY begyűjtik a hősök 
számának megfelelő Nyom jelzőt, 
akkor olvasd fel az alábbi szöveget: 

A sebzett sárkányokat könnyen legyűritek, és a 
csatából úgy juttok ki, hogy elég információt 

gyűjtöttetek Valyndra rejtekének 
megtalálásához. „A királynő már vár rátok” – 
figyelmeztet az egyik Hibrid, ahogy felemelkedik 
a levegőbe. – „Gyertek, ha bátor az életetek!” 

A hősök nyerték az összecsapást! A 
hősök jegyezzék fel hány Nyom jelző 
van a játékterükön – az fontos lesz a 
következő összecsapásban. 

Ha nem marad több Nyom jelző a 
térképen, miután legalább 1 
árnyéksárkány lemozgott a térképről 
a Kijáraton, olvasd fel az alábbi 
szöveget (és a hősök nem gyűjtötték 
össze a megfelelő számú nyom 
jelzőt): 

Újra elbuktatok! Valyndra maga alá gyűrt 
benneteket csatlósaival, és visszavonulásra 
kényszerített titeket. Így minden nyomát 
elveszítettétek a sárkánykirálynőnek, és 
képtelenek vagytok követni őt… 

A Mesélő nyerte az összecsapást! A 
Mesélő jegyezze fel melyik 
árnyéksárkány ment le a térképről 
(és eldobhatja a fáradság-jelzőt a 
talpáról). Ez fontos lesz a következő 
összecsapásban. 
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At the Forge 

(A kohónál) 

  

II. összecsapás 

For such a place of legend… 

Szörnyek 

Hibrid őrszemek. 2 szabad 
szörnycsoport. Valyndra. Ha a 
Mesélő nyerte az I. összecsapást, 
akkor a megjelölt sárkány(ok) is 
felrakhatóak. 

Előkészületek 

Tedd a Hibrid Őrszemeket a 
Treasure Room-ba. Tegyél 1 szabad 
szörnycsoportot az Armory-ba. 
Tegyél 1 szabad szörnycsoportot a 
Chasm-ba. Valyndrát még ne 
helyezd fel.  

Ha a Mesélő nyerte az I. 
összecsapást, akkor a megjelölt 
sárkány(ok) a Forge-ra rakhatóak 
(teljes életerővel). 

Ha a Hősök nyerték az I. 
összecsapást, akkor ahány nyom 
jelzőt tartott a játékterén, a 
bejáraton a kezdőhelyétől annyi 
mezővel elmozogva kezdheti a 
játékot.  

Tedd le a kalandozók számának 
megfelelő keresés-jelzőket. 

Tegyél egy falusi-jelzőt a Forge-ra, 
rajta egy fáradság-jelzővel. Ő Jorem 
Tolk. Vegyél 7 küldetés-jelzőt fejjel 
lefelé (nem számít a színük) és tedd 
a térképen jelzett helyekre. Ezek a 
Fegyvertárolók. 

Különleges szabályok 

Amíg Jorem Tolk-on van fáradság-
jelző, addig a Mesélő kontrollálja. 
Amíg rajta van, addig blokkolja a 
látást és a mozgást, de nem 
mozoghat, nem támadhatják, nem 
támadhat, és támadások hatása sem 
hat rá (pl Blast). 

Szabadítsd ki Jorem Tolkot 

Joremmel szomszédos figura 
megpróbálhatja kiszabadítani őt. 
Tesztelje a  képességét, s ha 
sikerült, akkor Jorem szabad, 
vegyétek le róla a fáradság-jelzőt. 
Mindezek mellett, akármikor 
legalább 1 hős figura van a Forge-
on, amíg nincs ott szörny azon a 
térképlapon, Jorem Tolk kiszabadul 
és dobjátok le a fáradság-jelzőt.  

Amíg Jorem Tolk szabad, a hősök 
kontrollálják. Kalandozó figurának 
számít, és támadhatják a szörnyek, 
képességek és célozhatja Mesélő 
kártya.  

Amint a hősök megszerzik Jorem 
Tolk felett az irányítást, a Mesélő 
tegye le Valyndrát a Valíndra's Lair 
helyre, és olvasd fel az alábbi 
szöveget: 

„Do I…” 

Az aktivációja alatt amíg a hősök 
irányítják, Jorem csak 1 mozgás 
akciót hajthat végre. A körben az 
utolsó hős irányíthatja. 

Fegyvertárolók 

Ezek blokkolják a látást és a 
mozgást. Hős figura vagy Valyndra 
egy speciális akcióval 1 szomszédos 
Fegyvertárolót felvehet. Nincs 
korlátja, hány ilyet cipelhet egy 
figura. Ha egy cipelő figurát 
legyőznek, az általa cipelt fegyverek 
a legközelebbi üres helyre kerülnek 
(akár több is egy mezőre). Ha 
Valyndra veszi fel, dobd el a jelzőt 
és tegyél egy fáradság-jelzőt a 
Mesélő elé. Valyndra nem dobja el a 
fegyvereket, ha legyőzik. 

A fegyverek kovácsolása 

Ha a Mesélő aktiválja Jorem Tolkot, 
egyszer egy körben végrehajthat 
egy egyedi kovácsolás akciót, 

amihez tesztelni kell a -t. 
Újradobhatja a tesztet, a legalább 1 
szörny szomszédos Joremmel. Ha 

sikeres a teszt, akkor a Mesélő egy 
fáradság-jelzőt tegyen maga elé.  

Csapatfrissítés 

Nincs. 

Győzelem 

Ha Jorem lemegy a térképről a 
Kijáraton át, amíg a kalandozók 
kollektíven a számuknak megfelelő 
fegyvertárolót cipelnek VAGY 
legyőzték Valyndrát, olvasd fel ezt: 

Jorem wheezes… 

A Kalandozók nyertek! 

Ha a mesélőnek 3-mal több 
fáradságjelzője van, mint ahány 
játékos VAGY legyőzte Jorem Tolkot, 
olvasd fel ezt: 

Valyndra’s laughter… 

A mesélő nyerte ezt az 
összecsapást! 

Nyeremény 

Ha a hősök nyertek, mindannyian 
megkapják ezeket: 

 1 XP-t 
 Az „At the Forge” Haladó 

Küldetés Kártya hátulján lévő 
hősöknek járó nyereményt. 

Ha a Mesélő nyert, ezeket kapja: 

 „The Wyrm Queen’s Favor” 
Overlord kártyát. 

 Az „At the Forge” Haladó 
Küldetés Kártya hátulján lévő 
mesélőnek járó nyereményt. 

  

Életerő: 16 / Mozgás: 4               
Védelem: 2 szürke védelmi kocka 

:2   :3   :4   :4 
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I. összecsapás 

With your… 

Szörnyek 

Tűzördögök. Splig. 3 szabad 
szörnycsoport. 

Előkészületek 

Tedd Spliget a Trail-en jelzett 
helyre. Tedd a Tűzördögöket a 
Burned Field-re. Tégy egy-egy 
szabad szörnycsoportot a 
következők mindegyikére: Cabin, 
Campsite és a Rocky Canyon. 
Minden szörny )beleértve Spliget) 
inaktiváltan kezd.  

Tégy 4 piros küldetés-jelzőt képpel 
le a Cabin, Burned Field, Rocky 
Canyon és a Campsite-okon jelölt 
helyekre. Ezek a Jelzőtüzek. 

Tedd le a kalandozók számának 
megfelelő keresés-jelzőket. 

Különleges szabályok 

Minden szörny ennek a küldetésnek 
az elején inaktívan kezd, és nem 
aktiválhatja a Mesélő a köre elején 
őket. De Spliget lehet akkor is, ha 
inaktív, mégpedig a Splig Aktiválása 
résznél írtak szerint.  

Az inaktivált szörny szabályokon túl 
a Mesélő eldobhat egy inaktív jelzőt 
a szörny kártyájáról az alábbi 
szabályok szerint: 

 Egy hős az adott szörnycsoport egyik 
figurája mellé lép.  

 Miután legalább egy jelzőtűz 
kigyulladt, és az a szörnycsoport 

sikeresen leteszteli a  képességét 
(lásd az Ébresztőőőő! Szabálynál) 

 Ha valamelyik esemény létrejön az 
alábbiak közül: 

o Ha a Cabinba nyíló ajtó első 
alkalommal kinyílik, dobd le a 
Cabinban lévő szörnycsoport 
kártyájáról az inaktív jelzőt. 

o Ha a Cabin és Burned Field közti 
ajtó első alkalommal kinyílik, dobd 
le a Burned Field-en lévő 
szörnycsoport kártyájáról az inaktív 
jelzőt. 

o Ha a Hősök bemennek a Campsite-
ra, akkor dobd le a Campsite-en 
lévő szörnycsoport kártyájáról az 
inaktív jelzőt. 

o Ha a Hősök bemennek a Rocky 
Canyon-ba, akkor dobd le a Rocky 
Canyon-on lévő szörnycsoport 
kártyájáról az inaktív jelzőt. 

Ébresztőőőő! 

Miután legalább 1 Jelzőtűz kigyulladt 
(lásd Jelzőtüzek), a mesélő 
tesztelheti a szörnycsoport 
valamelyik szörnyének 
képességét a köre elején. Ha sikerek 
a  teszt, a mesélő ledobja a 
szörnycsoport kártyájáról az inaktív 
jelzőt, és a szörnycsoport rendesen 
aktiválható ebben a körben. Splig 
kivételével minden szörnycsoport 0 
(nulla)  értékkel kezd – és így 
automatikusan elrontják a tesztet. 
De képzeld, minden meggyújtott 
jelzőtűz +1 -et ad a  
képességhez (lásd Jelzőtüzek).  

Splig Aktiválása 

Miután legalább 1 Jelzőtűz 
kigyulladt, Splig letesztelheti a  
képességét a Mesélő köre elején, 
mint a többi szörnycsoport – lásd az 
Ébresztőőőő! szabálynál. Így Splig 
+1 -et kap minden kigyulladt 
jelzőtűzért.  

Amíg Splig inaktivált, addig egy sima 
mozgás akciót végrehajthat, s ez az 
egyetlen akció, amit megtehet amíg 
inaktivált.  

Egyszer egy hős körében, ahányszor 
Splig láthatóvá válik a hős számára 
(LoS), akkor a Mesélő azonnal 
letesztelheti Split -ét 
(megszakítva ezzel a hős körét). Ha 
sikerült, azonnal eldobja az inaktív 
jelzőt. Ezen kívül, ha egy hős 3 
mezőn belül kerül Splig-hez, azonnal 
automatikus eldobja az inaktív 
jelzőt. Ha a mesélő körében elveszíti 
Splig az inaktív-jelzőt, akkor azonnal 
tehet egy második akciót a körében. 

Jelzőtüzek 

A jelzőtűzzel szomszédos szörny egy 
speciális akcióval meggyújthatja azt. 
Ha megteszi, a Mesélő felfordítja a 
jelzőt, ezzel jelölve, hogy ég. (Vicces 
kedvű gazdag játékosok gyújtsák 
meg tényleg a jelzőt). Ne feledd, az 
első meggyújtott jelző után a Mesélő 
az Ébresztőőő-ben írtak szerint 
elkezdheti ébresztgetni a 
szörnycsoportokat a  teszttel, és 
minden meggyújtott jelzőtűz +1 -
et a szörnycsoportoknak. 

Csapatfrissítés 

Nincs. 

Győzelem 

Ha Spliget legyőzték a Kalandozók, 
ezt olvasd fel: 

„” 

A Kalandozók nyertek. 

Ha Splig lemozog a térképről, olvasd 
fel ezt: 

„”  

A mesélő nyerte ezt az 
összecsapást! 
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II. összecsapás 

When you reach… 

Szörnyek 

Valyndra. Hibrid Őrszemek. 
Tűzördögök. 1 szabad 
szörnycsoport. Ha a mesélő 
megnyerte az I. összecsapást, akkor 
Splig is kitünteti figyelmével a 
kalandozókat. 

Előkészületek 

Tedd Valyndrát a Dragon Horde-ra 
jelölt helyre. Tedd Spliget – ha jelen 
van – a  Dragon Hordre-ra. Tedd a 
Hibrid Őrszemeket a Lava Cave-be. 
Tedd a szabad szörnycsoportot a 
Ruins-ba. A tűzördögöket nem kell 
most felrakni (lásd a Csapatfrissítés 
részt). 

Tedd le a kalandozók számának 
megfelelő keresés-jelzőket. Az 
egyedi keresés-jelző a Kulcs (lásd 
Különleges szabályok). 

A mesélő tegyen maga mellé a 
kalandozók száma * 2 darab 
keresés-jelzőt (mindegy a szín). 
Ezek az Aurium páncélzat. 

Különleges szabályok 

A zárt (piros) ajtók a Kastélykapuk. 
Ezeket nem lehet kinyitni, amíg a 
hősök meg nem találják a kulcsot 
(egyedi keresés-jelző). Ha egy hős 
megtalálta a Kulcsot, akkor egy hős 
vagy maga Valyndra kinyithatja a 
Kastélykapukat, mintha rendes ajtók 
lennének. Ha egyszer egy ilyen ajtó 
kinyílt, elérhető a Csapatfrissítés – 
lásd ott. 

Auirium pánczélzat 

Valyndra csatlósai felszerelkezhetnek 
a különleges Auirium páncélzattal. 
Egyszer egy aktiválás alatt, egy 
Hibrid Őrszem a Foundry-ban 
megpróbálhatja a csapatait 
felszerelni egy különleges akcióval. 

Ha megteszi, tegyél egy Aurium 
Pánczélzat jelzőt képpel felfelé(!) a 
szörnycsoport kártyájára.  

Minden alkalommal, amikor egy 
szörny dob egy kockával (vagy 
védekező vagy támadó), 
használhatja a Pánczélzatot. Hogy 
megtegye, fordítsd le egy Pánczélzat 
jelzőt képpel lefelé, hogy a Hibrid 
Őrszemnek adj egy -et vagy egy 

-ot a dobott eredményhez. Ez a 
dobás előtt és után is megtehető, de 
egy dobáshoz csak 1 jelző 
használható. Bármilyen szörny 
használhatja ezt a képességet, nem 
csak a Hibrid Őrszem.  

Miután a küldetés-jelzők száma eléri 
a hősök számának kétszeresét a 
Hibrid Őrszem kártyáján, Valyndra 
egész serege teljesen felszerelkezik, 
és az Őrszemek nem gyűjthetnek 
több jelzőt. Ha ez megtörtént, a 
mesélő elkezdheti a seregszemlét. 

Seregszemle 

Miután a sereg teljesen 
felszerelkezett, a Hibrid Sentinelek 
lemozoghatnak a térképről az Exiten 
át. Miután 1 lemozgott, tégy egy 
fáradság-jelzőt a Mesélő mellé. 

Csapatfrissítés 

Miután a Kastélykapu kinyílt, 
mostantól használhatja a 
seregfrissítést. A köre elején feltehet 
egy Tűzördögöt az Exit-re, ÉS 1 
Hibrid Őrszemet a Ruins-ra, betartva 
a szörnycsoport megkötéseit. 

Győzelem 

Ha Valyndra legyőzetik, olvasd fel az 
alábbi szöveget: 

„” 

A Kalandozók nyertek. 

Ha a Mesélő mellett a hősök 
számának megfelelő fáradság-jelző 
van, akkor olvasd fel az alábbi 
szöveget: 

„” 

A Mesélő nyert! (Mwuhahahaha) 

 

Nyeremény 

Ha a hősök nyertek, mindannyian 
megkapják ezeket: 

 1 XP-t 
 Az „Armored to the Teeht” 

Haladó Küldetés Kártya hátulján 
lévő hősöknek járó nyereményt. 

Ha a Mesélő nyert, ezeket kapja: 

 „The Wyrm Queen’s Favor” 
Overlord kártyát. 

 Az „Armored to the Teeht” 
Haladó Küldetés Kártya hátulján 
lévő mesélőnek járó nyereményt. 

 

 

  

 

 


