
HARCI KÁRTYÁK (vörös háttér, karddal) 
 

EGY KARDOS (első év) 
 

Detect Evil (Gonosz észlelése) 
Kettővel gonoszabb leszel. 
 
Detect Treasure (Kincs észlelése) 
1 aranyat veszítesz. Ha nincs aranyad, 1 ételt 
veszítesz helyette. Ha nincs aranyad, sem ételed, 1 
csapdát veszítesz. Ha még csapdád sincs, egyszerűen 
csak lúzer vagy. 
 
Fireball (Tűzlabda) 
(semmi nem történik) 
 
Fist of Justice (Az igazság ökle) 
Egy impet veszítesz. 
 
Graffiti (Falfirka) 
Szolgád elfoglalt. Helyezz egy szolgát az első 
parancskártya helyére. A következő évben az 
odahelyezett parancs nem lesz végrehajtva. 
 
Invisibility (Láthatatlanság) 
A varázslók a sor végére lépnek, és ebben a körben 
nem lehet őket bántani (a paladinra nem 
vonatkozik). 
 
Level up (Szintlépés) 
Húzz kalandozókat a második éves (arany hátú) 
kalandozók közül, amíg nem találsz egyet, amelynek 
kasztja megegyezik a katakombádat támadó első 
kalandozó kasztjával (a paplovagot nem számítva). 
Cseréld ki a kihúzott második éves kalandozót a 
meglévőre. A sérülésjelzők maradnak. 
 
Magic Shield (Varázspajzs) 
Ez a varázslat elnyeli az első pontnyi sebesülést, 
amelyet bármely kalandozó ebben a körben kapna. 
 
Shrink (Zsugorítás) 
Minden szörny (kivéve a szellemet) minden támadó 
értéke 1-el csökken 1 körig. 
 
Suggestion (Sugallat) 
A harcban részt vevő minden egyes szörnynek fizesd 
ki az árát, vagy vonjad vissza őt a harcból. 
 
Tragic Ballad (Szomorú ballada) 
Kapsz 2 gonoszságot minden kalandozó után, akiket 
megöltél, vagy akik meghaltak ebben a körben (2 
gonoszságot kapsz minden paplovag, pap és bárd 
után). 
 
Word of Peace (A béke szava) 
Vond vissza minden szörnyedet a csatából, vagy 2 
gonoszságot kapsz. 

KÉT KARDOS (második év) 
 
Aura of Fear (Félelem aurája) 
Vonj vissza egy szörnyet a harcból. 
 
Backfire (Hátrafelé sül el) 
Ha csapdát használtál ebben a körben, egy 
szomszédos, még nem meghódított kazamata lapod 
(ha van ilyen) meghódítottá válik. 
 
Blind Rage (Vak őrület) 
A „mindenkit támad” vagy „bárkit támad” 
tulajdonsággal rendelkező szörnyek csupán 
ugyanannak az erőnek megfelelő normál támadást 
tudnak véghezvinni (így ha pl. egy pap vezeti a 
kalandozókat, a vámpírok nem támadhatnak). 
 
Chaos Vortex (Káoszörvény) 
A jobboldaladon ülő játékos átrendezheti a 
kalandozóid sorrendjét (kivéve a paplovagot). Ez a 
játékos dönti el, hogy a szörnyek (és szellemek) 
fázisban a kiválasztott szörnyeid milyen módon 
támadjanak. 
 
Create Food (Élelemteremtés) 
Az első kalandozó eggyel több életpontot kap (akkor 
is, ha még nem sérült). Ezt a bankból kivett 
élelemjelzővel jelöld. 
 
Dimensional Gate (Dimenziókapu) 
Az ebben a körben a csatában felhasznált szörnyek 
egyikét elveszted. Vedd ki a játékból. 
 
Illusion (Illúzió) 
Egy képzeletbeli kalandozó jelenik meg. 1 
életponttal rendelkezik, és a sor elején áll (a bankból 
kivett kobolddal jelezd). Amikor megölted, eltűnik. 
 
Magic Key (Mágikus kulcs) 
Dobd el az egyik börtönbe vetett kalandozót (ha van 
ilyen). 
 
Metamorphosis (Átalakulás) 
A csatában résztvevő egyik szörnyed birkává 
változik (te választod ki, hogy melyik). Normál 1-es 
erejű támadással rendelkezik, egyéb képességekkel 
nem (csata után elájul). 
 
Regeneration (Regenerálás) 
Minden sebesült kalandozó egyet gyógyul. 
 
Ridicule (Nevetségessé válás) 
Helyezd az egyik csatlósodat fejjel lefelé a 
pontozósávra. Ha van fejjel lefelé lévő csatlósod a 
titulusok osztásakor, te nem kapsz titulust. 
 
Song of Courage (A bátorság dala) 
A kalandozók kétszer foglalnak területet ebben a 
körben (fáradtságot is kétszer kapnak), kivéve, ha a 
foglalást megakadályoztad. A második mezőt a 
szokásos szabályoknak megfelelően válaszd ki. 
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CSAPDAKÁRTYÁK (barna háttér, kőgolyóval) 
 
Anti-magic Dart (Mágiasemlegesítő lövedék) 
Egy választásod szerinti kalandozó 1-et sérül. Ha a 
célpont egy varázsló, akkor a csapat nem tud 
varázsolni (a paplovag sem). Ha a célpont egy pap, 
akkor a csapat nem tud gyógyítani (a paplovag sem). 
Ha a célpont egy paplovag, akkor ő maga nem tud 
sem varázsolni, sem gyógyítani, de a többi csapattag 
igen. 
 
Cursed Ring (Elátkozott gyűrű) 
Dobj el egy aranyat. Minden kalandozó 1-et sérül, és 
ebben a körben elmarad a meghódítás (és kifáradás) 
fázis. 
 
Dart of Madness (Őrület lövedéke) 
Egy választásod szerinti kalandozó 1-et sérül. Ha 
nem halt meg, annyit sebez az előtte álló 
kalandozóba, amennyi az aktuális életpontjainak fele 
(lefelé kerekítve). Csak az első sérülést lehet 
sebzéscsökkentő (tolvaj) képességgel semlegesíteni. 
 
Fire Wall (Tűzfal) 
Minden kalandozó 1-et sérül. Az utolsó még egyet. 
 
Kamikaze Imp (Öngyilkos kobold) 
Dobd el egy koboldodat. Az első kalandozó 3-at 
sérül, a többiek 1-et. 
 
Monster Catapult (Szörnykatapult) 
Dobd el egy szörnyedet (lehet akár egy elájult 
szörny is). Egy választásod szerinti kalandozó 4-et 
sérül. (Ha ez egy olyan nagy szörny volt, amelyet 
csak a második évben lehet toborozni, akkor 6-ot.) 
 
Pendulum (Inga) 
A második kalandozó 3-at sérül (a második évben 
4-et). 
 
 
 

Plague (Járvány) 
Nem használhatsz szörnyeket ezzel a csapdával 
együtt. Minden kalandozó 2-öt sérül. Kapsz 1 
gonoszságot, és tegyél egy piros jelzőt a halott 
ügyek irodájába, ami -3 győzelmi pontot fog érni (a 
minisztérium rosszallását jelezvén). 
  
Poisoned Dart (Mérgezett lövedék) 
Egy választásod szerinti kalandozó 1-et sérül. A kör 
végén (a hódítási fázis után) ez a kalandozó még  
2-öt sérül, amit nem lehet sebzéscsökkentő (tolvaj) 
képességgel semlegesíteni. 
 
Poisoned Meal (Mérgezett kaja) 
Dobj el 1 ételt (a második évben 2-öt). Az első 
kalandozó annyit sérül, amennyi az aktuális 
életpontjainak száma. 
 
Riddle (Rejtvény) 
A bárd ösztönzése semmisnek tekintendő ebben a 
körben. Minden harcos és tolvaj 1-et sérül. Ha nincs 
a kalandozók között varázsló, vagy pap, ebben a 
körben elmarad a meghódítás (és kifáradás) fázis. 
 
Rolling Stone (Gördülő kő) 
Az első kalandozó 3-at sérül (a második évben 4-et). 
 
Rusty Nails (Rozsdás szegek) 
Minden kalandozó, aki már elszenvedett legalább 
egy sérülést, kap egy sérülést. Ebben a körben 
elmarad a meghódítás (és kifáradás) fázis. 
 
Stink Bomb (Bűzbomba) 
Mozgasd az első kalandozót leghátulra (kivéve, ha 
az a paplovag). Ez után az aktuális első kalandozó  
2-öt sérül (a második évben 3-at). 
 
Trap Door (Csapóajtó) 
Az első kalandozó 2-öt sérül. Ebben a körben 
elmarad a meghódítás (és kifáradás) fázis. 
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SPECIÁLIS ESEMÉNYEK (kék háttér, kérdőjellel) 
 
A Scout at the Entrance! (Felderítő a bejáratnál!) 
Azonnal dobj el egy csapdakártyát, vagy a 
kazamatád felfedezetté válik: az év végi harcokban a 
harci kártyákra nyomtatott kifáradásnak csak a fele 
számít nálad (lefelé kerekítve). A kazamatád 
felfedezettségét egy, a meghódítás és kifáradás 
szimbólumra helyezett élelem jelzővel tudod jelölni. 
 
Ambiguous Directives (Félreérthető irányelvek) 
Amikor ezt a lapot felfeded, húzz 3 új speciális 
esemény kártyát. Válassz közülük egyet e helyett, és 
a többit dobd el. A minisztérium minden játékosnak 
1 aranyat utal ki a kellemetlenségekért. 
 
Danse Macabre (Haláltánc) 
Minden játékos kap 1 gonoszságot minden szörnye 
(és szelleme) után. 
 
Desertion (Dezertálás) 
Minden játékos elveszíti az összes koboldját, akik 
nem csináltak semmit az előző körben. 
 
Embezzlement (Sikkasztás) 
Minden játékos elveszíti aranyainak felét (lefele 
kerekítve). 
 
Earthquake (Földrengés) 
Minden játékosnak el kell dobnia két meghódítatlan 
járatát, vagy termét. A kazamatájának nem maradhat 
nem csatlakozó része. 
 
Extra Tax (Extra adó) 
Minden játékosnak fizetnie kell 1 aranyat minden 
meghódítatlan terme után, vagy el kell azt dobnia. 
Az eldobott termek helyére járatokat kell tenni. 
 
For Dungeons in Developing Countries 
(Kazamaták a fejlődő országokért) 
Minden játékos elrejt a tenyerében tetszőleges 
aranyat a készletéből. Egyszerre kell megmutatni (az 
aranyak elvesznek). Aki a legkevesebbet választotta 
3 gonoszságot kap (egyenlőség esetén 2-2 
gonoszságot). 
 
I’m back, ladies! (Visszatértem, hölgyeim!) 
A játék innentől kezdve a 3 paplovag szabályai 
szerint folyik tovább. A leggonoszabb játékoshoz 
kerül a törpe, a másodikhoz az ember, a 
harmadikhoz az elf paplovag. Egyenlőség esetén a 
kezdőjátékostól távolabb ülő számít gonoszabbnak. 
 
Impatient Heroes (Türelmetlen hősök) 
A kalandozók fázis során: ha egy bárdot, vagy papot 
kaptál, kapsz 2 gonoszságot. Ha egy varázslót, vagy 
tolvajt kaptál, el kell dobnod 2 valamit (arany, 
élelem, vagy csapda), a választásod szerint. Ha egy 
harcost kapsz egy már meghódított járatod mellé, 
akkor veszítesz 1 gonoszságot. 

Minion Holidays (Csatlós vakáció) 
Amikor ez a kártya felfedésre kerül, minden csatlós, 
aki éppen nincs a központi táblán valamilyen 
feladatra kijelölve, elutazik szabadságra: tedd a 
csatlóst a központi tábla tavára. A parancskártyát, 
amin eddig a csatlós állt, a szabályok szerint vagy 
told fel, vagy vedd vissza a kezedbe. Minden 
játékos, akinél csak egy csatlós tudott elmenni 
szabadságra, 1 gonoszságot kap. Akinél egy sem, 
3-at. 
 
Monster Strike! (Szörny sztrájk!) 
Minden szörnyednek (és szellemednek) ki kell 
fizetned a költségének egy választásod szerinti 
részét. Ha nem fizetsz neki semmit, akkor a szörny 
fejjel lefelé a pihenő terembe kerül, így nem 
használható harcban ebben az évben. (Ez nem 
mentesít a fizetésnapi járandóságok kifizetése alól.) 
 
Pet Shop (Kisállat kereskedés) 
A koboldjaidat meghívják dolgozni a rokonaik a 
város egyetlen kisállat kereskedésébe. Minden 
játékos veszít egy koboldot, valamint még egyet, ha 
nem a játékos a leggonoszabb (a koboldok 
könnyebben el merik hagyni a kedvesebb kazamata 
urakat). 
 
Rats (Patkányok) 
Minden játékos elveszíti élelmének felét (lefele 
kerekítve). 
 
Slandering Campaign (Rágalmazó hadjárat) 
A gonoszság jelzőn: minden játékos aki elérte, vagy 
meghaladta a paplovag jelzőt, kap 1 gonoszságot. 
Minden játékos, aki a startjel és a paplovag jelző 
között van, kap 2 gonoszságot. Minden játékos, aki a 
startjel alatt (vagy azon) van, kap 3 gonoszságot. 
 
Tittle Envy (Az irígység titulusa) 
Oszd ki a titulusokat a játék végén, a szabályok 
szerint, de egyik sem ér győzelmi pontot. Ehelyett 
minden játékos annyi gonoszságot kap, ahány 
titulusa lett volna. 
 
VIP Visit (Fontos látogatás) 
Minden játékosnak el kell dobnia 2 kaját, vagy 
annyiszor 3 győzelmi pontot veszít, ahány kaját nem 
dobott el. 
 
Witch Hunt (Boszorkányvadászat) 
Minden játékosnak el kell dobnia egy szörnyét (nem 
lehet szellem), vagy kap 3 gonoszságot. Ha a játékos 
egy boszorkányt (witch) dob el, 1 gonoszságot kap. 
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KIS KEDVENCEK (sárga háttér, hóemberrel) 
 
Baby Golem 
Egy, vagy több alkalommal egy harc során: úgy 
használhatod, mint egy 1-et sebző, de állandóan 
visszatérő szörnyet (kivéve, ha megsemmisül, vagy 
kiütötté válik egy varázslat során). A gólembébi 
csak akkor nem számít bele a szörnylimitbe, ha a 
támadását kombinálni tudod egy simán sebző másik 
szörnyével. 
 
Birdie 
Vedd el bármelyik kalandozót a tábláról, kivéve ha 
az a legbaloldalibb (leggyengébb). Ebben az 
évszakban kihagyod a kalandozók fázisát. 
 
Bubl 
A meghódítási fázisban: a kalandozó csapat veszít 
még egy kifáradás pontot. Ha nem használtál 
szörnyeket ebben a körben, akkor két extra kifáradás 
pontot veszítenek. 
 
Cthulie 
Azonnali / lassú varázslatok fázis egy csata során: 
lecsökkenti a kalandozó csapat manapontját 1-el 
(2-vel a második évben). 
 
Direbunny 
Szörnyek (és szellemek) fázis a harc során: az első 
kalandozó 1-et sérül (ha paplovag, 2-öt). 
 
Drago 
Gyógyítási fázis a harc során: a kalandozó csapat  
-ét csökkentsd kettővel. 
 
Dunguin 
Pontozásnál: 2 extra pontot kapsz minden olyan 
pont-adó termed után, amelyik legalább egy pontot 
adott. 
 
Fiery Fairy 
A termelési fázisban: kapsz egy aranyat. Ha neked 
van a legkevesebb aranyad (vagy egyenlő), kapsz 
még egyet. 
 
Fluffy 
A csata csapda fázisában: a kalandozó csapat 
sebzéscsökkentő (tolvaj) képessége megfeleződik 
(lefelé kerekítve). 
 
Ghostly 
A harc tervezése fázisban: válassz egy bárdot. Ő 
nem önt bátorságot a többiekben ebben a körben. 
 
Liffard 
Pontozásnál: kapsz 2 pontot a börtönödben lévő 
minden 3, egyforma kasztú kalandozó után, vagy 
4-et, ha 4, vagy több egyforma kasztú van. 
 
 

Skelly 
A termelési fázisban: kapsz egy gonoszságot és egy 
koboldot. A második évben ingyen kapsz egy 
koboldot. 
 
Snakitty 
A termelési fázisban: veszítesz 1 gonoszságot. Ha 
még mindig te vagy a leggonoszabb, veszítesz még 
egy gonoszságot. 
 
Snappy 
A harci kör kezdetén: megsemmisíti az első 
kalandozót, ha pont 2 életpontja maradt. 
 
Stareplant 
Egyszer egy évben a harc során: megnézheted a 
következő harci kártyát. 
 
Stegobully 
A fizetésnap esemény során: egy szörnyednek nem 
kell élelmet fizetned. 
 
Trolly 
A termelési fázisban: használhatod egy másik 
játékos egyik termelő termét, amihez nem kell 
koboldot felhasználnod. 
 
Uni 
A meghódítási fázisban: ahelyett, hogy meghódíta-
nák, elengedhetsz egy (ha ez egy járat), vagy két (ha 
ez egy terem) kalandozót a börtönödből. A 
kalandozó csapat a kifáradást megkapja, te pedig 
veszítesz 1 gonoszságot. 
 
Wormie 
A termelési fázisban: áss egy járatot. Ha neked van a 
legkevesebb járatod (vagy egyenlő), áss még egyet. 
 
Yummy 
Pontozásnál: kapsz 3 győzelmi pontot, ha minden 
kasztból van egy kalandozó a börtönödben, és 
további 1-et, ha van egy paplovagod is. 
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