
A Király Kísérete 
Ez a legenda a 3. Legenda: az ellenállás napjai után játszódik és a     
4. Legenda: a bánya titka bizonyos játékelemeit is tartalmazza. 

Andor népe végre végre fellélegezhet. Varkur, a mágus legyőzetett és az 
ország rabszolgasorba taszítására irányuló tervei meghiúsulni látszanak. 

Úgy tűnik, Andor hősei még a nemrégiben ismét megjelent trollokat is 
visszaverték. Az öreg Brandur király azonban jól tudja, hogy a közelmúlt 

történései csupán egy sokkal jelentősebb veszedelem előjelei voltak. Gyanítja, 
hogy a hegyekben egy mérhetetlen hatalmú ellenség jelent meg, az űzte a 

trollokat az emberek lakta síkság irányába. Elhatározta hát, nem nézi ölbe 
tett kézzel, ahogy a dolgok elfajulnak. Úgy döntött, - hogy talán utoljára - 

egy nagy útra indul...
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Ez a legenda 8 kártyából áll: 
A1, A2, A3, D, H, N,  

“A vén csavargó” kártya és  
“A bányában” kártya
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Először hajtsátok végre az 
Ellenőrzőlista kártya utasításait!
Fontos:  Keverjetek össze 1 férfi és 2 női 
gazdalapkát képpel lefelé! A maradékot 
tegyétek vissza a dobozba!
Kiegészítés: 
•  Rakjátok a Boszorkányt, 15 lénylapkát, a 

méreg-lapkát és 3 fekete kockát a játéktábla 
mellé!

• Rakjatok csillagokat a legendák sorrendje sáv 
D, H és N mezőire!

•  Rakjátok “A vén csavargó” és “A bányában” 
kártyákat a játéktábla mellé!

• Helyezzetek Gor-okat a 10, 20, 39, 43, 48 és 
egy Skral-t a 45. számú mezőre!

• Rakjatok lénylapkákat képpel lefelé a B-től
H-ig terjedő mezőkre a legendák sorrendje 
sávon és egy-egy második lapkát is a C és az E 
mezőkre (így összesen 9 lapka lesz lerakva)  ! 
Fordítsátok fel ezeket a lapkákat, amikor a 
mesélő elér az adott mezőre!   

Megjegyzés:  ha a mesélő egy olyan mezőre lép, 
amin kártya jele és lénylapka is van, akkor a 
lénylapkát aktiváljátok először!
•  Dobjatok egy piros és egy hős kocával hogy 

megtudjátok az 5 rúnakő és a 2 kulacs 
helyzetét! 

Egy átlagosnak induló napon régi ismerősük 
Melkart, az Őrző,  a Dalok Fájához hívatja a 
hősöket.  Egy igen zavaró szóbeszédről szeretne 
beszámolni nekik. 
Helyezzétek a hősöket az 57. mezőre! 
“Néhányan az udvarban azt beszélik, hogy a 
király elvesztette a józan eszét." közli egyenesen 
Melkart. “Teljesen egyedül, szakadt rongyokba 
öltözve,  az öregembert látták, ahogy dél felé 
elhagyta a várat, mielőtt hű alattvalói 
megakadályozhatták volna.  Mire az őrök 
utánalovagoltak, teljesen eltűnt. Azóta a nyomát 
sem találjuk."
Rakjátok a gazdalapkákat képpel lefelé a 24, 28 
és 34. mezőkre! A vele egy mezőn álló hősök 
felfedhetik azokat (vagy a távcső birtokában a 
szomszédos mezőről)  . Ha egy nő az, a szokott 
módon a várba kísérhető. Ha a felfordított lapka 
férfi, akkor megtaláltátok a királyt. Ha egy hős 
vele egy mezőre lép, olvassátok fel 
"A vén csavargó" kártyát!

Folytasd az olvasást az A2. kártyával

Folytasd az olvasást az A3. kártyával
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Rakjatok egy csillagot a gazdalapkára, hogy ne 
feledkezzetek meg "A vén csavargó" kártyáról! 
A király ugyanúgy viselkedik, mint egy átlagos 
gazda, együtt utazik a hőssel. Ha a király egy 
olyan mezőre kerül, ahol lény van, a Legenda 
azonnal véget ér, elbuktok. 
Melkart a hősökre veti borús tekintetét.  
“Ez azonban nem minden:  felderítőink 
jelentették, hogy szörnyek nagyobb csoportja 
mozgolódik a hegyekben, feltehetőleg a vár 
elleni támadásra készülnek. Tehát nemcsak a 
királyt, a királyságot is meg kell védenetek!”

Küldetés:  a hősöknek meg kell védeni a várat, 
megtalálni, majd elkísérni a királyt a törpök 
barlangjához (71-es mező) . Mire a mesélő eléri 
a H mezőt, a királynak már a bányában kell 
lennie. 

Felszerelés: Minden hős 1 erőponttal kezd. A 
csoport kap 5 aranyat és 3 további erőpontot 
amit eloszthattok egymás között.
Megjegyzés: a hősök egy kereskedő mezőn 
kezdenek, így mielőtt elkezditek a küldetést 
bevásárolhattok. 
Heves záporeső csap arcukba, ahogy a hősök 
kilépnek a Dalok Fájának biztonságot adó 
koronája alól, hogy ismét megvédjék Andor 
földjét a rá leselkedő veszedelemtől. 
A 2. legmagasabb szintű hős kezd.

Gor-ok bukkannak elő a sűrű aljnövényzetből. 
Tudomást szereztek volna a király vakmerő 
szökéséről?  Lehetséges, hogy valóban őt keresik? 
Rakjatok egy Gor-t a 47. és 63. mezőkre! 
A hősök bokáig süppedve gázolnak a mocsárban, 
amikor feltűnik előttük Garz, a törp kalmár 
körvonala. “Sosem áll mán el ez a nyamvadt 
zuhé, komáim?”  kiált Garz a hősök felé.  “A 
végén még jégeső meg havazás is jön?”  folytatja 
viccelődve, majd hirtelen elkomorodik. 
“Remélem tudjátok, hogy vesztes csatát vívtok! 
Bár ti sosem adjátok fel, azt meg kell hagyni. 
Fogjátok!” Azzal a hősök felé hajít egy sötét 
folyadékkal teli kis üvegfiolát.
Egy általatok választott hős megkapja a mérget.  
A méreg 2x használható.  A hős a csata során 
használhatja, miután dobott a kockáival, de még 
a lény dobása előtt. Kétféle hatása van:
1. Ha a lény akaraterőpontot veszít,  nem csupán a

hős és a saját eredménye közötti különbséget veszíti
el, hanem egyből 0-ra esik vissza és elpusztul.

2. A hős nem kap jutalmat a méreggel megölt lény 
után. A lény nem kerül a 80. mezőre, hanem
kikerül a játékból. A mesélő sem lép előre a 
legendák sorrendje sávon.  

Garz az üvegcsére mutat.  “Íme az én szerény 
hozzájárulásom az ország jólétéhez. Mondjuk 
úgy, hogy emberbaráti szeretetből. De aztán egy 
szót se erről senkinek! –Meg kell őrizzem a jó 
hírem.” Azzal magában kuncogva továbbáll.
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A Legendát azonnal elbuktátok ha a király nem 
tartózkodik a Törp Bányákban (71. mező). Ha a 
bányákban van, folytassátok az olvasást!
Rakjatok egy Troll-t a 40. és a 45. mezőre! 
A király és Hallgard herceg nagy hévvel egy 
törpök és emberek közötti szövetség létrehozás-
ának részleteiről tárgyalnak. Ez idő alatt a hősök 
felfedezhetnék a bányák titkait, kereshetnének 
értékes drágaköveket és talán a rég elveszett híres 
Csillagpajzsot is megtalálhatnák.  Az a történet 
azonban egy másik legenda része.  A hősöknek 
jelenleg az uralkodójukkal kell törődniük.  A 
király ugyanis sápadtnak és kimerültnek tűnik. 
Mire véget ér a tárgyalás, állni is alig bír. 

Küldetés: a hősök el kell, hogy kísérjék a királyt 
a várba (0. mező) mielőtt a legendák sorrendje 
sávon a mesélő elérné az N mezőt.

Fontos: a hősnek, aki a királyt kíséri, minden 
megtett mezőért akaraterőpont kell fizetnie. 

2 játékos esetén: 2 akaraterő pont mezőnként  
3 játékos esetén: 3 akaraterő pont mezőnként
4 játékos esetén: 4 akaraterő pont mezőnként

Példa 4 hős esetén: A hősnek csupán 3 
akaraterő pontja van. Ekkor nem mozoghat a 
királlyal, mert az 4 akaraterőbe kerülne.

A csapat megnyeri a legendát ha: 
• A király eljut a várba.
• A várat sikeresen megvédtétek. 

A király és kísérete épségben visszatért a 
várba. Végre az eső is elállt, az udvar felett 
pedig szivárvány terül el. A világ valahogy 
sokkal békésebbnek tűnik.  A hősök kapnak 
pár jól megérdemelt pihenőnapot, mielőtt 
nekilátnának, hogy betartsák a törp királynak 
tett ígéretüket, mely szerint segítenek feltárni a 
bányák elfeledett titkát.
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A csapat elbukja a legendát ha: 
T
T

•A király nincs a várban.
•A várat nem sikerült megvédeni. 

Ha csökkenteni szeretnétek a legenda 
nehézségét, az előkészületek közben tegyétek a 
másik férfi farmer korongját az arany pajzs 
oldalával a vár mellé!
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A vén csavargó

A bányában

Olvassátok fel ezt a kártyát, 
amikor egy hős a férfi gazdával 

azonos mezőre lép!

Olvassátok fel ezt a kártyát, 
amikor a király a bányába ér 

(71-es mező)!

A hős utoléri a rongyokba öltözött öregembert.  
“Uram, Te vagy az? ” kérdi tőle. A király ráismer 
hű alattvalójára és rögtön nekilát elmagyarázni, 
miért szökött el.  “Nem vagyok már fiatal, azon-
ban ilyen vénségesen sem hagyhatom védelem 
nélkül az országot.  Egyszer réges-régen hagytam 
felbomlani egy nagy erejű szövetséget Hallgard 
herceggel és törpjeivel. Merő önzőségből meg-
tagadtam tőlük a Csillagpajzsot.  Jelen utazásom 
a bányáikba elsőre őrültségnek tűnhet, de 
biztosíthatlak róla, hogy nem az.  Megpróbálom 
jóvátenni a múltban elkövetett hibáimat, hogy 
visszanyerjem a törpök bizalmát. Csak így lehet 
esélyünk megvédeni Andort a közelgő vesze-
delemtől. Sajnos azonban jócskán túlbecsültem 
az erőmet...   ”  A hős támaszt nyújtva a királynak 
megszólal “Gyere Uram, nem vagy egyedül. ”

Küldetés:  A hősök el kell, hogy kísérjék a 
királyt a törp bányákba (71. mező) , mielőtt a 
mesélő eléri a H mezőt a legendák sorrenjde 
sávon.  A király addig nem mehet vissza a 
várba. Ha a király eléri a bányát, azonnal 
olvassátok fel “A bányában”  című kártyát! 
Rakjatok egy csillagot a 71. mezőre 
emlékeztetőül!
Fontos kivétel: Ha egy új lény kerül a játékba 
valamilyen kártya vagy lapka hatására a királlyal 
megegyező mezőre, akkor a király mezője 
helyett a szomszédos mezőre kerül a lény a 
nyílnak megfelelő irányban. Ez azonban nem 
vonatkozik a lények mozgására, csak az újonnan 
játékba került lényekre.

A hősök sikerrel jártak, bár kimerülten és 
legyengülten, de a király elérte úticélját. A törpök 
fogadtatása azonban a jégnél is hűvösebb. A 
barlang előterébe, a bánya torkához vezetik őket. 
Hallgard, a Pajzs Törpök hercegének szeme 
kiszélesedik, ahogy észreveszi Brandur királyt,  
tekintetéből meglepetés és gyanakvás olvasható 
ki. Sok hosszú év telt el azóta, hogy ők ketten 
utoljára látták egymást, utána pedig haraggal 
váltak el. Brandur térdre ereszkedik és halk, de 
magabiztos hangon megszólal, amivel kezdetét 
veszi egy nagyon hosszúnak és kimerítőnek 
ígérkező béketárgyalás.

A legenda fő célja:  a hősök el kell, hogy 
kísérjék a királyt a várba (0. mező) mielőtt a 
legendák sorrendje sávon a mesélő elérné az 
N mezőt.

A király nem hagyhatja el a bányát amíg a 
mesélő el nem éri a H mezőt a legendák 
sorrendje sávon.
Fontos: a hősnek, aki a királyt kíséri, minden 
megtett mezőért akaraterőpont kell fizetnie. 

2 játékos esetén: 2 akaraterő pont mezőnként    
3 játékos esetén: 3 akaraterő pont mezőnként   
4   játékos   esetén:    4   akaraterő   pont   mezőnként

A királyt kísérő hős akaratereje nem eshet 0-ra, 
legalább 1 pontjának mindig lennie kell. Amíg a 
király a Pajzs Törpöknél tartózkodik, a hősök 
legfontosabb feladata a vár védelmezése.
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