
THÉSZEUSZ - A MINÓTAU-
ROSZ LEGYŐZŐJE
Kiegészítő

Történet:
Minden évben athéni gyerekeket áldoztak a Minótaurosznak, hogy kiengeszteljék Krétát.
Thészeusz ezért titokban Krétára utazott, hogy véget vessen ennek a szörnyű szertartásnak, és
megölje Minósz király bika fejű mostohafiát a labirintusban. Hozd el Thészeuszt, a Minótaurosz
legyőzőjét, Krétáról és ha méltónak bizonyulsz, akkor harcolni fog érted és még
egy plusz Győzelmi pontot is ér (nem kapsz érte Győzelmi pont kártyát).

Előkészület:
• Ahhoz hogy a játékba kerüljön Thészeusz, vegyetek egy meeplet/hoplitát

(a játékosok színétől különböző színben, például feketében), és jelöljétek
meg az egyik oldalát vagy egy matricával, vagy egy ragasztott ponttal.

• Thészeuszt tegyétek a Krétával szomszédos szabad földterületre a játék
kezdetén.

Hogy veheti a játékos Thészeuszt a hajójára?
• Ha a játékos hajója a Thészeusz mezője mellé kerül, és Thészeusz még ezen a mezőn
áll, a játékos megpróbálhatja felvenni a hőst a fedélzetre.

• Ekkor a játékos dob az egyik hoplitájával. Ha a hoplita túléli a dobást, akkor a játékos
felveheti a fedélzetre Thészeuszt. 

Hogy segíti a játékost Thészeusz?
• Mint egy hoplita vagy egy kincs, Thészeusz is egy helyet foglal el a hajón. Ha nincs elég

hely a fedélzeten, a játékos letehet egy hoplitát az Alvilágba.
• Thészeusz normál hoplitának számít minden megbízás és akció kártya számára.
• Ha harcra kerül sor, Thészeuszt is dobni kell a többi hoplitával együtt, de duplának 

számít, azaz 2, 1 vagy 0 harci pontot ér. Ha Thészeusz úgy fekszik, hogy felül látszik a 
jel rajta, akkor nem kerül az Alvilágba, marad a játékos hajóján. Thészeusz halhatatlan!

• Ha a játékos megnyer egy csatát egy olyan játékos ellen, akinek a fedélzetén ott van
Thészeusz, a győztes elveheti Thészeuszt is a kincs vagy az akció kártya helyett.

• Thészeusz egy Győzelem pontot ér annak a játékosnak, akinek a fedélzetén van (de nem
húzhat érte Győzelem kártyát).

Szükséges alapanyag:
1 nagy vagy kicsi meeple/hoplita olyan színben, hogy jól elkülöníthető legyen a játékosok
színétől, például fekete.
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