
Modul 1: Átkok

Kiegészítő játék alkatrészei “Átkok” és “Kincsek” modulok

Az alapjáték még izgalmasabb és vál-
tozatosabb lesz, ha az alábbi két modul
egyikét vagy akár mindkettőt egyszerre
használjátok.

Modul 1: Átkok 
Modul 2: Kincsek

Minden alkalommal, mikor egy olyan termet fedez fel
valaki, amin lila maszk található, húzzon egy átokkár-
tyát és tegye maga elé arccal felfelé.

Példa: Frank egy olyan termet fedez fel, amin lila maszk van. Húz egy
átoklapot a pakliból és maga elé teszi azt arccal felfelé.

Példa: Franknek sikerült kidobni az átok megtöréséhez szükséges
ikonokat, így az átokkártyát eldobhatja.

Példa: Frank felfedez egy termet, amin kincs ikon ta-
lálható, így a pakli felső kincslapkáját a termen látható
ikonra helyezi, arccal felfelé.

Az átkoknak sokféle hatása lehet (lásd lejjebb). Ha az
átkozott játékos, az átokkártyán lévő kombinációt egyedül
megdobja, akkor megtöri az átkot, és a kártyát eldobhatja.

• 13 új terem • 14 átokkártya

• 13 kincs lapka

Megjegyzés: Ha valaki olyan átkot húz, mint amilyen már van
előtte, akkor az átok hatása nem érvényesül, és az új kártyát
azonnal eldobhatja.

Modul 2: Kincsek

Minden alkalommal, amikor valaki olyan termet fedez
fel, amin kincs ikon látható, húzzatok egy kincslapkát és
tegyétek arccal felfelé a kincs ikonra.

Keverjétek meg a kincslapkákat és tegyétek őket egy kupacban az asztalra, hogy mindenki könnyen elérje.

Keverjétek meg az átokkártyákat, és a paklit, arccal lefelé tegyétek az asztalra, hogy mindenki könnyen elérje.

Minden, a teremben tartózkodó játékos megpróbálhatja meg-
szerezni a kincset, ehhez két kulcsot kell dobnia. Ha sikerült,
maga elé veszi a lapkát, és egészen addig maga előtt tartja,
amíg fel nem használja.

A használat után a legtöbb kincset el kell dobni.
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Mindkét modulhoz szükség lesz rájuk. 
Az előkészületeknél egyszerűen cseréljétek le a 13 alap
termet erre a 13 új teremre!

Ezekre csak az “Átkok” modul használatánál lesz szükség.

Ezekre csak a “Kincsek” modul használatánál lesz szükség.

Minden teremben ta-
lálható egy lila maszk,
vagy egy kincs ikon.
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Kincslapkák

Gyógyító maszk:
minden játékos újradobhatja az összes
fekete maszkját. Csak egyszer hasz-
nálható.

Titkos átjáró:
A titkos átjárót két olyan terem közé
teheted, amik szomszédosak egymással,
de nincs átjáró közöttük. Az átjáró a játék
végéig ott marad, és bármelyik játékos,
bármikor használhatja.

Dupla fáklya:
Ez a kincs két fáklyaszimbólumnak fe-
lel meg. Csak egyszer használható.

Teleport:
átrakhatod az emberedet bármelyik
olyan mezőre, amin van legalább egy
másik ember. A mezőknek nem kell
szomszédosnak lennie. Csak egyszer
használható.

Dupla kulcs:
Ez a kincs két kulcsszimbólumnak felel
meg. Csak egyszer használható.

Extra drágakő:
Tegyél egy drágakövet a készletből erre
a kincskártyára! A drágakő aktiváltnak
számít. Tartsd a kártyával együtt magad
előtt a játék végéig!

Átokkártyák

Csapda:
Nem fedezhetsz fel új termet, és
nem léphetsz be másik terembe!

Csend:
Nem beszélhetsz, amíg 
rajtad van az átok!

Rossz kocka:
Tedd az egyik kockádat a kártyára!
Csak akkor kapod vissza, ha megtör-
ted az átkot.

Elveszett kocka:
Minden kocka, ami leesik az asztalról,
kiesik a játékból, és visszakerül a do-
bozba.

Maszk:
Ha arany maszkot dobsz, kettő helyett
csak egy fekete maszkot dobhatsz újra.

Átkozott kéz:
Az egyik kezedet a fejed tetejére kell
tenned! Amíg él az átok, csak fél
kézzel játszhatsz!

Az átokkártyák valamilyen módon akadályozzák a játékosokat. A kincslapkák valamilyen előnyt jelentenek a játékosoknak.
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