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arez városa hajdanán Tyrial király hatalmas birodalmának ékköve volt, de amint a

király uralma meggyengült királysága felett, Karez is pusztulásnak indult, a várost

körülvevő sötét erők keze által.

Most, hogy a király halott, örököse II. Tyrial király úgy határozott, hogy odaküldi legnagy-
szerűbb Urait, hogy talpra állítsák a bukott várost, és megóvják ellenségeitől, úgy a város falain 
belül, mint azon kívül. Minden játékos egy-egy Céh Urának szerepét játssza, akik megkísérelnek 
minél nagyobb befolyást szerezni a felemelkedő városban.

A játék 3-5 játékos számára készült, és hozzávetőleg 120 perc játékidőt vesz igénybe.
A játék fél-kooperatív, amelyben emellett minden játékosoknak saját céljai is vannak.

A szabálykönyv végén találhatók 2-játékos és szóló játékszabályok is.
••
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9 x Látogató kártya:

2

Urak csoportjaként meg kell próbálnotok a várost rom-
jaiból felvirágoztatni, apró faluból, fokozatosan tündöklő
nagyvárossá, amilyen egykor volt.
Minden játékosnak vannak saját céljai, amelyeket Céheik
irányelvei vezérelnek, és amelyek eléréséhez eltérő
feltételekkel szerezhetnek Győzelmi Pontokat.
Azonban, ha a város nem emelkedik fel a 8. forduló végére,
akkor a király ugyan megkíméli az életeteket, de a Város
örökre bukott marad, és mindenki veszít. A Céhek egyéni
céljai mellett, van néhány mindenki számára elérhető cse-
lekedet, amelyekért GYP (         ) jár: épületek vásárlása, Privát
Kazamaták nyitása, Kalandok megnyerése, Kristályok és
Hősiesség kockák megszerzése, stb.

Falu, Kisváros és Nagyváros
Az új Karez csupán egy Falu méretű településként indul.
A Falu Kisvárossá fejlődhet, majd később Nagyvárossá,
amint egyre több és több Lakó telepedik le.
Minden szintnek megvannak egyrészt a maga épületei,
melyek megvásárolhatók és üzemeltethetők, másrészt új
Fenyegetései és Kalandjai is.

Jó a Rossz Ellen
A történet hősi oldalát a kék színű Hős kártyák és a kék
Hősiesség kockák képviselik.
A Hősök egyedi jellemzőkkel rendelkeznek:

Céh kártya - Eleje
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26 x 
Dobókocka: 11 x    5 x    4 x    1 x   5 x 

24 x Fa Ember jelző:  

                               17 x Lakó            7 x Kalandor 

48 x  Fa Kocka: 15 x Fenyegetés 16 x Hősiesség

                                  20 x Arany     7 x Sebesülés  

5 x Aranytömb jelző: (1 aranytömb = 5 arany)

10 x Kristály jelző: 

11 Láva Lámpa jelző:    7 x Zöld Kisváros jelző
              4 x Arany Nagyváros jelző

35 x Céh jelző:               7 x Titkos 
    

7 x Építész

7 x Hős 7 x Nyilvános 7 x Kereskedő

11 x Szintlépés jelző: 5 x Támadás

                            6 x Életerő

3 x Állapot Jelölő: 

Játéktábla:

5 x Karez Céhei kártya:
2nd
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52 x Szörny kártya:

12 x Hős kártya:

53 x Felszerelés kártya:
Állandó & Egyszeri Tárgyak

14 x Kaland kártya:

1 = BLUE village back, 
2 = GREEN town back 
3 = GOLD city back

Falu - Kisváros - Nagyváros
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Egy Hős a két alapvető tulajdonságának bármelyikét
növelve képes szintet lépni: egy további Életerő Ponttal
(elérhető a Laktanyában), vagy egy extra Támadás koc-
kával (elérhető a Könyvtárban). Ezt az akciót nevezzük
„Szintlépésnek”.

A történet gonosz oldalát a piros színű Összecsapás
kártyák és a piros Fenyegetés kockák képviselik.
A Összecsapás kártyáknak is számos egyedi jellemzője van:

5 féle Összecsapás kártya létezik: Élőhalott, Hu-
manoid, Vadállat, Csapda és Ősi Szörny.

Egyes Céh mesterek számára a Szörnyek hasznot is
hajthatnak.
Mint mindig, itt is megfelelő egyensúlyt kell fenntar-
tani a gonoszok és a Hősök között, annak érdekében,
hogy céljaidat elérd, és a várost gyarapítsd.

Kalandok és Kazamaták
A Kalandok a közelben mindig csak arra várnak, hogy
a Hősök belevessék magukat.
Minden egyes Kaland bizonyos mértékű fenyegetést
jelent Karez számára, de a Kazamatákban rejtőzködő
kincs azé a bátor házé lesz, amely elég vakmerő ahhoz,
hogy odaküldje Hőseit, akiknek meg kell küzdeniük a
rájuk leselkedő Szörnyekkel.
A sikeres Kaland további jutalma bizonyos számú
Hősiesség Kocka (melynek mennyisége a Kaland kár-
tyán kerül feltüntetésre).

Mindegyik Céh indíthat saját Privát Kazamatát. A Privát
Kazamata pontosan úgy működik, mint bármelyik Kaland..
Ráadásul, az önhitt Kalandorok számára imponálhat, hogy
végzetükre lelhetnek a falak között, maguk mögött hagy-
va dolgaikat, és megnövelve a fenyegetés szintet.
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1. A Kaland Neve, 2. A Kaland által kiváltott Fenyegetés
kockák, 3. Szörny Összecsapás Sorrend, 4. Elnyer-
hető Hősiesség kockák és max. Hős szám, 5. Kincs
Kockák száma.

További Életerő Pont Extra Támadás Kocka

1. A Hős Osztálya, 2. A Támadás Kockák Száma,
3. Állandó Támadás Bónusz, 4. Védekezés Kocka,
5. Életerő, 6. Felszerelés Korlát, 7. Egyedi Képesség.
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Hős Kártya

Kaland Kártya

1. A Szörny Osztálya, 2. A Támadás Kockák Száma, 3.
Állandó Támadás Bónusz, 4. Életerő,  5. A Szörny Típusa, 
6. Egyedi Képesség.
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Szörny Kártya

Privát Kazamata



1. Keverd meg a Összecsapás kártyákat

(Csapdák, Humanoidok, Élőhalottak, Vadál-

latok, és Ősi Szörnyek), az Állandó, illetve

az Egyszeri Tárgy kártyákat, valamint a

Hős kártyákat (mindegyiket külön-külön),

majd helyezd a paklikat lefelé fordítva a

fő játéktábla mellé (       ).

2. Ossz ki (vagy válasszatok) minden játékos

számára egy Céh ház kártyát (       ).

3. Minden játékos elveszi a hozzátartozó
jelzőket, aranyat és az előírt számú Hős és

Összecsapás kártyát (a megfelelő paklik-

ból: Élőhalott, Humanoid, Vadállat), ame-

lyek a Céh ház kártyáján találhatók (       ).

4. A játékosok elhelyezik Céhük egyik jelzőjét

a játéktábla forduló sorrend részére, a

kezdő forduló sorrendnek megfelelően (a

Céh kártyákon megadottak alapján) (       ).

5. Keverd meg a 3 Kaland paklit (egy-egy pakli,
Karez állapotának megfelelően: Falu,

Kisváros, Nagyváros) és lefelé fordítva

tedd őket a kijelölt helyükre a játéktáblán.

Ezután helyezd át a Kisváros pakli tetején

található lapot a Falu pakli aljára (       ).

6. Alakíts ki egy „készlet” területet a játék-

tábla mellett, odahelyezve minden erőfor-

rást (       ).

7. Helyezd az egyik Állapot jelölőt              a
Forduló Számláló 1. mezőjére, a másik

két Állapot jelölőt pedig a Falu állapotra,

illetve a „0” mezőre a Fenyegetettség Mu-

tatón (       ).

8. Helyezd el Karez induló munkaerejét (4/5/6

Lakó és 1/2/3 Kalandor a 3/4/5 játékos vál-

tozatban) a Főtéren (       ).

9. Húzd fel, és helyezd le az első Látogató
kártyát a megfelelő helyre (       ).

10. Végül, húzd fel az első Falu Kalandot és

felfelé fordítva helyezd az első Kaland

helyre (       ).

Felszerelés (állandó és 
egyszeri tárgyak)
A Hősöknek minden segítségre szükségük lesz, hogy sikere-
sen vegyék fel a harcot a Szörnyekkel (a Kalandokban és
a Privát Kazamatákban egyaránt). Segítheted őket úgy,
hogy vásárolsz nekik mágikus Tárgyakat (felszerelést),
varázsitalok és varázstekercsek formájában (Egyszeri
Tárgyak) amelyeknek egyszeri, azonnali hatásaik vannak
a harcokban, vagy pedig erős fegyvereket (Állandó
Tárgyak) veszel nekik, amelyek küldetéseik során segítik
őket a dicsőséghez.

Kereskedelem és Költségek
A játékosok kereskedhetnek egymással, minden áruba
bocsátható dologgal, amely a birtokukban van (Arany,
Kristály, Hősiesség, Hősök, Összecsapás Kártyák, felsze-
relés, és épületek).

Megjegyzés:  A Fenyegetés kockák, a Lakók és a Kalandorok
senki tulajdonát nem képezik, így kereskedni
sem lehet velük.

Megjegyzés: A Hős kártyáknak felfelé fordítva, a 
játékosok játékterületén kell elhelyezkedniük. Minden 
más kártyát lefelé fordítva kell tartani.
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1. Tárgy Neve, 2. Ár, 3. Általános Bónusz, 4. Felszerelés
Típusa, 5. Különleges Bónusz.

1. Tárgy Neve, 2. Ár, 3. Általános Bónusz, 4. Felszerelés
Típusa, 5. Különleges Bónusz.

Állandó Tárgy Kártya

Egyszeri Tárgy Kártya
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Ez a fázis magában foglalja az összes tevékenységet,
amely Karez falain belül végrehajtható. Minden játékos,
a forduló sorrendnek megfelelően, végrehajthat egy
akciót, vagy passzolhat. A fázis addig tart, ameddig az
összes játékos nem passzolt, vagy ameddig maradt
végrehajtható akció.
A játékosok a következő akciók közül választhatnak:

1.1  épület vásárlása
Az üzemeltethető épületeken
Láva Lámpa jelzők talál-
hatók. Amennyiben vannak
megvásárolható épületek (azaz
olyan üzemeltethető épületek,
amelyeken   nincs   Céh   
jelző),  akkor  megteheted,  hogy

az egyiket megvásárolod, kifizetve az épületen
feltüntetett árat, majd ráhelyezhetsz egyet a Céh
jelzőidből.

1.2  munkába küldés
Egy játékos ráveheti a Karez Főterén található
munkásokat, hogy neki dolgozzanak. Megteheted, hogy
elveszel 2 Lakót ( ), vagy 1 Kalandort ( ), és ráhe-
lyezed őket egy üres akcióra, vagy bármelyik üzemel-
tethető épületre.

Megjegyzés: Ebben a fázisban a munkások csupán a
munkavégzésük helyére kerülnek, munkát csak a következő
fázisban végeznek.

Bizonyos épületeknek van egy különleges akciója, amelyet 
kizárólag az épület tulajdonosa hajthat végre (az épületeknél
                               jel mutatja), és van egy általános akciója, amelyet 
minden játékos végrehajthat (az épületeknél                              jel 
mutatja).
Általános akciót bármelyik üzemeltethető épületben végre-
hajthatsz: egy semleges épületben (amely semelyik játékos

birtokában sincs), saját épületedben, vagy egy rivális 
Céh épületében.

6

Minden forduló a következő lépések sorozatából áll:

1. Akciók fázis
2. Aktiválási fázis
3. Kaland fázis
4. Karez Állapota fázis
5. Forduló Vége és Feltöltés

Megjegyzés:  Egy adott fázist az összes játékosnak végre kell 
hajtania, mielőtt új fázis kezdődik.

Amennyiben nem a saját épületedben szeretnél
végrehajtani általános akciót, akkor azt az épületre
helyezett saját Ház jelzővel kell jelezned.
Ha már nincs ilyen jelződ, akkor semleges, vagy más
Céhek épületében nem hajthatsz végre akciót.

Megjegyzés: Nem kell jelzőt kitenned, egy saját épület      
birokos, vagy általános akciója végrehajtásához.

Különleges épületek

• Szintlépő épületek
A Laktanya és a Könyvtár épületek edzik és fejlesztik az
odaküldött Hősöket.

A Laktanya egy extra Életerő Pontot
ad (választhatsz egyet az elérhető
Életerő Szintlépés jelzők közül). A
Könyvtár fejleszti a Hősöd Támadás
Értékét (+1 piros Támadás kockado-
bás). Helyezd a Szintlépés jelzőt a
Hős kártyára.

• Temető 
Ez egy olyan különleges épület,
ahol visszavásárolhatod
halott Hőseidet.
Amikor ez az
épület üzemel-
tethetővé válik
(Kisváros állapot),
akkor az összes
Halott Hőst, lefelé
fordítva, a birtokos
játékos játékterületére
kell helyezni (tehát nem kell eldobni). Emellett, amikor
egy Hősöd meghal, akkor az egyik Céh jelződet a
temető egyik üres sírjára kell tenned, ezzel jelölve a
Céhed temetkezési helyét.
A birtokos játékos aranyat kap, ha egy munkást küld a
sírok karbantartására. Minden egyes, a Temetőben ta-
lálható Céh jelzőért (azaz az aktív temetkezési helye-
kért) 1 aranyat kap. 

• Gyártás és eladás
A Piac, a Kovácsműhely és a Torony termelő épületek,
ahová bárki küldhet munkásokat, hogy ott felszerelést
gyártsanak (Állandó, vagy Egyszeri Tárgyakat).
A gyártás művelete után a felszerelés ott marad az
épületben eladásra, ahol ezt a felszerelést bármelyik
játékos megvásárolhatja, kifizetve az árát a birtokos
játékosnak.

3-as szintű Pap
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A Kereskedő Céh játékosa úgy ha-
tároz, hogy elveszi a 2 megmaradt
Lakót a Főtérről és a Piacra helyezi
őket, hogy a következő fázisban
gyártsanak neki 2 új Egyszeri Tár-
gyat, amelyeket az azután követke-
ző fázisokban majd értékesíthet.

Megjegyzés: Az el nem adott felsze-
relésekre bármennyi újonnan gyártott 
Állandó, vagy Egyszeri Tárgy felhal-
mozható. Amint a legfelső felszerelés 
eladásra kerül, akkor az alatta lévő 
újra elérhető lesz.

       Privát Kazamaták
Amennyiben a birtokodban

van egy üzemeltethető Privát
Kazamata, akkor annak akcióját
ugyanúgy végrehajthatod, mint
egy normál épületét.

Látogatók
Ez egy egyszeri akció, amely minden
forduló elején elérhetővé válik, és csak
egyetlen játékos által választható.
Általános akciónak minősül, és Ház jel-
ző felhelyezését igényli.

• Feketepiac

Ez egy állandó épület, amelyet egyik Céh sem birtokol,
és kölcsönt nyújt a rászorulóknak.

Megjegyzés: A Céh jelződ az épületen marad, amíg vissza
nem fizeted a kölcsönt.

• Városőrség
Ez egy állandó épület, amelyet egyik Céh sem birtokol.

• A Gyógyító Sátra

Egy játékos dönthet úgy, hogy egy, vagy több Hősével

pihen egy forduló ideje alatt, azért, hogy a Kaland

fázis során elszenvedett sebesülései begyógyuljanak.

Ehhez helyezz egy Céh jelzőt a

Gyógyító sátrának egyik

üres mezőjére és fordítsd

el 90 fokban a Hős kár-

tyákat, ezzel jelezve,

hogy pihennek.

Ezek a Hősök kime-

rültnek tekintendők, és ezért nem küldhetők Kalandra

ebben a fordulóban.

További különleges akciók:
� �Feltámasztás (Templom és Látogató):
Feltámaszthatsz egy halott Hőst,
úgy, hogy a kártyáját visszafordítod.

� �Adószedő (Városi Tanács):

Gyűjts be 1 aranyat minden
játékostól.
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1.3  Felszerelés vásárlása
Egy játékos vásárolhat Állandó, vagy Egyszeri Tárgyat
valamelyik épületből, amely árusít ilyeneket: a
Kovácsműhelyből, a Piacról, vagy a Toronyból.
A játékosnak meg kell fizetnie a kártyán feltüntetett
mennyiségű aranyat a tulajdonosnak (vagy a készletbe,
amennyiben ez egy semleges épület), majd elveheti a
kártyát.

Megjegyzés: Ezeknek az épületeknek a birtokosai szintén
vásárolhatnak olyan Állandó, vagy Egyszeri Tárgyakat, ame-
lyeket saját épületük gyártott, úgy, hogy a megadott mennyi-
ségű arany kockát a választott kártyára helyezik. Csak az
aktiválási fázis végén kapja vissza az aranyait (mivel ő a
birtokos!), és a megvásárolt kártyát.

1.4  Hősök kalandra küldése
Egy játékos elküldheti Hőseit, hogy felfedező Kalandra
induljanak, vagy hogy megpróbálják elpusztítani egy
riválisuk Privát Kazamatáját, úgy hogy Céh jelzőjét a
Kaland kártyára, vagy a Privát Kazamatára helyezi.
Amennyiben egynél több játékos helyezi jelzőjét egy Ka-
landra/Kazamatára, akkor az a játékos indulhat  először,
amelyik   először   tette   ide   a   jelzőjét, és csak ha ez a
játékos nem jár sikerrel,                    akkor  kapja   meg   a
lehetőséget a következő                   játékos a felfedezésre.

Megjegyzés: Egy Kaland-
ban nem vehet részt több
Hős, mint amennyi az el-
nyerhető Hősiesség kockák
száma.

A felfedezések végrehajtása a „Kaland fázisban” kerül
leírásra.

1.5  Privát kazamaták
nyitása/zárása
Egy játékos megnyithatja alaposan előkészített Privát
Kazamatáját a többi játékos számára, olyan módon,
hogy Ház jelzőjét Karez játéktáblájának egy üres helyére
teszi.
Úgy   is   dönthetsz,                            hogy  bezárod  a Privát Kaza-
matádat,   azzal   a                             céllal,     hogy     minél      több  
Szörnyet gyűjts össze                                benne.   Amikor  bezársz

egy Privát Kazamatát,  
akkor  minden  általa 
kiváltott Fenyegetés  koc-
ka lekerül a tábláról.

 Megjegyzés: Nem nyithatod ki és
zárhatod be ugyanazt a Privát Kaza-
matát ugyanabban a fordulóban.

Minden játékos, forduló sorrendben, aktiválhatja egyik
épület akcióját (birtokos vagy általános akciót).
Az aktiválás után a Lakók és a Kalandorok visszatérnek
a Főtérre, hacsak meg nem ölték, vagy át nem alakítot-
ták őket valami mássá, ugyanis ebben az esetben nem
térnek vissza munkaerőnek, hanem eldobásra kerülnek
a „készletbe”.

A Titkos Céh játékosa, aki elhatározta (az Akciók fázisban),

hogy a Temető akciót használja arra, hogy egy új Élőhalott

Szörnyet „készítsen” félelmetes Privát Kazamatájába, most vissza-
veszi a jelzőjét, húz egy Élőhalott Szörny kártyát a kezébe és „megöli” 
a szerencsétlen Lakót (visszateszi őt a készletbe). Az arany kocka fi-
zetség a Temető birtokosáé.

Ezalatt a fázis alatt, bárki, aki úgy dönt, felhasználhat-
ja a fordulóját Állandó, vagy Egyszeri Tárgyak vásár-
lására, ami egyben az utolsó lehetőség is arra, hogy
felszerelje Kalandra induló csapatát.

Miután minden aktiválás végrehajtásra került, a fázis
véget ér.

Ebben a fázisban kerül sor minden Kaland és Privát

Kazamata felfedezés végigjátszására, a bal oldali Ka-

landtól kezdve, jobbra haladva.
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Kaland indítása
A felfedezést indító játékosnak elő kell készítenie csa-

patát, olyan módon, hogy a Kalandra induló Hőseit és a

hozzájuk tartozó felszerelést (Állandó és Egyszeri Tár-

gyak) maga elé teszi. Minden egyes felszerelést egy-egy

Hőshöz kell rendelni. Miután ez megtörtént, változtat-

ni már nem lehet.

1. Ábra   A Hős Céh játékosa arra használja fordulóját, hogy felfe-
dezést indítson a Labirintus Kalandban (amelyet az Akciók
fázisban jelzett). Összeállít egy felfedező csapatot, a maximális
számú Hőst felhasználva, amelyet ez a Kaland lehetővé tesz (3).
A Lovagját, a Mágusát és a Tolvaját küldi. Mindegyik Hőst a
számára lehető leghasznosabb Állandó és/vagy Egyszeri Tárggyal
szereli fel. 

A felfedező csapat összeállítása után, itt az idő, hogy az

első fenyegetés felfedésének: húzz egy kártyát a Kaland

kártya által elsőként jelzett Összecsapás pakliból (balról

jobbra kell haladni).

Összecsapás egy Szörnnyel
Minden alkalommal, amikor Szörny Összecsapás kártya

kerül felfedésre, a támadó játékosnak 2 ehetősége van:

Menekülni, vagy Harcolni.

Menekülés
A menekülő csapatnak, büntetésként gyávaságukért, el kell

dobnia egy Állandó, vagy egy Egyszeri Tárgyat. Ameny-
nyiben nincs náluk eldobható tárgy, akkor helyette a

vezetőjük elveszít egy Hősiesség kockát. A megmaradt

menekülő csapat visszakerül a játékos kezébe.

Harc
Ennek a fázisnak ez a fő mechanizmusa, és 2 lénye-

ges komponensből áll:

Kezdeményezés Körök
Ahhoz, hogy meghatározzuk a támadás

sorrendjét, osszuk 3 kezdeményezési körre

a harcban résztvevőket: az első csoportba

kerül minden olyan kártya (Szörny és Hős

egyaránt), amelyik rendelkezik az „Elsőként

Támad” különleges képességgel, majd azok

a kártyák következnek, amelyeknek nincs a

támadási sorrendre vonatkozó kü-
lönleges képessége, végül azok, ame-
lyek az “Utolsóként Támad” külön-
leges képességgel rendelkeznek.
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a maradék

Elsőként Támad

Utolsóként Támad

utolsóként támad elsőként támad

2. Ábra 3. Ábra



Amennyiben egy adott kártya mindkét képességgel
rendelkezik (például, ha egy olyan felszerelés van a
Hőshöz rendelve, amelyik az eredeti kártyán megadott
képességgel ellentétes képességet biztosít), akkor a ké-
pességek kioltják egymást, és így a kártyának nincs
támadási sorrendet befolyásoló képessége.

Megjegyzés: Az „Elsőként/Utolsóként Támad” képesség nem
duplázható meg.

Dobj a végzetedért
Az imént meghatározott 3 körre külön-külön kell elvé-
gezni a dobást. Minden körben, minden Támadás koc-
kával (kék és piros) és Védekezés kockával (zöld) dobni
kell arra a csoportra. Ezután hozzá kell adni minden
bónuszt, amelyet a kártyák biztosítanak.

4. Ábra   A Támadás első körében a játékos Tolvaj Hőse, a kártya
által meghatározott számban, 1 piros (Támadás) és 2 zöld
(Védekezés) kockával dob. Eredménye és , amihez
hozzáadja a Tárgya Támadás bónuszát.

Aktiválhatsz bármilyen különleges Állandó, vagy Egy-
szeri Tárgy akciót, hogy megváltoztasd a dobásod
eredményeit. Az Állandó, vagy Egyszeri Tárgy különleges
akciók, csakúgy mint az állandó támadás bónuszok, egy
Összecsapás alatt csak egyszer használhatók.
Miután használtad egy Állandó Tárgy különleges képes-
ségét, fordítsd el 90 fokban, ezzel jelezve, hogy a tárgy
kimerült.
Miután felhasználtál egy Egyszeri Tárgyat, dobd el az
eldobott lapok megfelelő paklijára.

5. Ábra   A játékos szeretné megölni a Szörnyet, mielőtt az visszatámadhatna 
a következő körben, ezért úgy határoz, hogy használja a Dobófejsze Ál-
landó Tárgyát,  hogy  ezzel  megváltoztassa a kidobott                 eredményt
           eredményre, és ezzel találatot érjen el!

A Védekezés kocka képes „elnyelni” egy bizonyos számú
Támadás dobást, ahelyett, hogy a játékos csapatában
valaki sebzést szenvedne. Helyezd a Védekezés kockát a
dobásnak megfelelő Életerő Ponttal rendelkező Hős kár-
tyájára, mielőtt sebzés érné.

Megjegyzés: Egyezés esetén egy kidobott Védekezés
kocka ráhelyezhető a megfelelő Életerőre a Hős kártyán,
és az Összecsapás végéig ott is marad. Ha elnyel egy
találatot, akkor újra kell dobni a következő körben.

Most vigyünk be találatot úgy, hogy minden olyan ki-
dobott kockát helyezzünk a cél kártyájára, amely kockák
eredménye megegyezik a cél Életerejeként feltüntetett
számok valamelyikével (a piros kockák a Szörnyeknél
és a kék kockák a Hősöknél).
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Ebben a példában,
a megváltoztatott           és
az állandó       bónusz
támadás megegyezik a
Troll két Életerő Pontjá-
val, tehát a Tolvajnak
sikerült elpusztítania a
Trollt, mielőtt annak még
lehetősége lett volna a
támadásra.

6. Ábra
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Most hajtsd végre a harc következő körét (a kezde-
ményezési sorrendben következő csoport). Addig hajtsd
végre a harci köröket (ciklikusan), ameddig a Szörny,
vagy pedig a támadó csapat minden Hőse meg nem
hal. Egy Szörny akkor pusztul el, és egy Hős akkor hal
meg, amikor a kártyáján nem marad üresen egyetlen
Életerő Pontja sem.

Egy elpusztított Szörny, lefelé fordítva az eldobott la-
pok megfelelő paklijára kerül. A halott Hősök az el-
dobott Hős lapok paklijára kerülnek, hacsak a Temető
nem üzemel, mert ebben az esetben egy Ház jelződet a
Temető épületére kell helyezned.
A Hős kártyádat tartsd magad mellett lefelé fordítva,
az esetleges későbbi feltámasztás végett.

7. Ábra  Egy Kaland játszása közben, a Titkos Céh játékosának

Hőse meghal. Mivel a Temető épülete üzemel, ezért az egyik

Ház jelzőjét a Temetőre kell helyeznie, a Hős kártyáját pedig

lefelé fordítva maga mellé teheti (tehát nem kell eldobni). Ha

valamikor a jövőben feltámasztja a Hőst, akkor a játékos

visszafordíthatja a Hős kártyát (a Szintlépés jelzőkkel együtt)

és visszakapja az értékes Ház jelzőjét.

Megjegyzés: Amikor egy Hős meghal, akkor az összes fel-

szerelése elveszik (a lapok eldobásra kerülnek). A Szintlépés

jelzők azonban megmaradnak, csakúgy mint a Hős kártya,

egy esetleges későbbi feltámasztás reményében.

Egyes Egyszeri Tárgy kártyák-
nak gyógyító hatásuk van.
Ennek az Egyszeri Tárgynak a
használatával bármelyik Sebe-
sülés jelzőt eltávolíthatod bárme-
lyik   Hősről,   majd  az  Egyszeri

Tárgy kártya az eldobott lapok közé kerül.

Megjegyzés: A gyógyító Egyszeri Tárgy kártyát akkor is
használhatod, ha a Hősöd már elszenvedte az utolsó seb-
zést is, így megmentheted a haláltól.

Miután elpusztítottál egy Szörnyet, vagy túléltél egy
Csapdát, helyezd készenlétbe a kimerült Állandó Tár-
gyad (olyan módon, hogy fektetett helyzetből állóba
fordítod), húzd fel a következő Összecsapás kártyát,
hajtsd végre az előzőekben ismertetett módon, és ezt
ismételd egészen addig, amíg az Összecsapás kártyák
el nem fogynak (vagy minden Hős meg nem hal).

8. Ábra   A  játékos  csapata  most  Összecsap  a  következő  Humanoid 
Szörnnyel – egy Minótaurosszal! A Tolvajnak, aki először támad, sikerül 
megsebeznie a Minótauroszt az Állandó Tárgyának            értékével.  A  
játékos  úgy  dönt,  hogy  az  imént  dobott            Védekezés eredményét 
meghagyja  arra,  hogy  kivédje  vele  a  Minótaurosz  állandó          Tá-
madását, amelyik sebzést okozhatna a Varázslónak. A zöld Védekezés 
kockát újra kell dobnia, az olyan következő körben, amelyben a Tolvaj 
is részt vesz.
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Csapda
Amikor Csapda kerül felhúzásra, akkor számolnod kell
ennek komoly következményével, nem menekülhetsz előle.
Nincsenek körök, hanem egyszerűen dobj a csapat összes
Védekező kockájával és az összes kék kockával, ahogyan
ez a Csapda kártyán meg van határozva, add hozzá az
állandó bónusz kockát, majd szenvedd el a találatokat a
Hőseiddel, olyan módon, mint egy normál harci körben.

Megjegyzés: Bizonyos tárgyak módosíthatják a Csapda
dobások eredményét.

A felfedezésből győztesen kikerülő  játékos elveszi és
saját játékterületére helyezi a Kaland kártyát.
A sikertelenül végrehajtott Kaland a játéktáblán marad,
és rákerül 1 Fenyegetés kocka. A győztes kaland jutal-
mául a Hősök megtömik mesterük zsebeit arannyal és
egyéb zsákmánnyal, olyan módon, hogy Kincs kockával
dobnak (annyival, amennyi a Kaland kártyán fel van
tüntetve). Megkapják a dobás eredményét, valamint mes-
terük   kap   Hősiesség  kockákat   is   (melynek  mennyisége

szintén a Kaland kártyán van feltüntetve), Kareznek

nyújtott dicsőséges szolgálataikért.

Megjegyzés: Ezen a ponton fel-

használhatod a Kincses Térkép

Egyszeri Tárgyad, hogy plusz egy

Kincs kockával dobj.

B

A

C

9. Ábra   A harmadik Összecsapás kártya a Labirintus kalandban, egy Csapóajtó! (A) A 
játékos 3 Védekezés kockát dob (2-t a Tolvaj Hős miatt, és 1-et az Acél Pajzs Állandó 
Tárgy miatt)  és  a                                eredményt  kapja a kidobott                      és az állandó
            ellenében. A         blokkolja a         eredményt. (B) A játékos úgy határoz, hogy 
használja az Acél Pajzs képességét és újradobja  a          kockát (ezzel megmentve a 
Tolvajt a haláltól). (C) Egy újabb         eredményt kap, tehát 2 sebzés kerül a Lovag 
kártyájára.

Újradobás

Lovag



Ebben  a  fordulóban,  az  5  játékosnál  található 5            áll a vá-
rosban található 4      kockával szemben. Az eredmény +1      a 
Fenyegetettség mutatón.

Ezután helyezz el a mutatón jelzett mennyiségű Lakót/
Kalandort a Főtéren.

Ebben a példában, a játékosok új betelepülőket,                        he-
lyeznek el Karez Főterén.
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Privát Kazamata
Amikor nekivágsz egy Privát Kazamatának, akkor ponto-
san ugyanazokat a fázisokat kell végrehajtanod, amelyek
az imént kerültek ismertetésre, a következő apró változ-
tatásokkal:
Először is, a birtokos „komponálja” meg Kazamatáját, egy
paklit kialakítva saját lefelé fordított Összeütközés kár-
tyáiból. Amikor Kazamatát alakítasz ki, akkor nem te-
hetsz 2 azonos típusú kártyát közvetlenül egymás mögé.

Ezután a támadó kialakítja csapatát (korlátozások nélkül)
és a lapok pakliból egyenként való felhúzásával végre-
hajtja az Összeütközéseit.
Ha a támadó csapat úgy dönt, hogy a menekülést választ-
ja, akkor az eldobott Állandó, vagy Egyszeri Tárgya a Ka-
zamata tulajdonosának birtokába kerül.
A támadó 1 Hősiesség kockát és egy Kincs kockadobást
kap minden 2 elpusztított Szörnyért (Csapdáért nem!).

Megjegyzés: Minden elpusztított Szörny az eldobott lapok
közé kerül. A Csapdák a birtokosuk kezében maradnak, még
abban az esetben is, ha a csapat sikeresen átjutott rajta.

Egy sikeres támadás (minden Szörny elpusztult és leg-
alább egy Hős életben maradt) a Kazamata lezárását,
valamint minden általa kiváltott Fenyegetés kocka
játéktábláról való eltávolítását jelenti. Egy Kazamata le-
zárásakor minden Összecsapás kártya eldobásra kerül (a
Csapdák is!).
Amennyiben egy támadás sikertelen (a csapat elmene-
kült, vagy minden tagja meghalt), akkor a támadónak
elégtételt kell fizetnie a Kazamata birtokosa számára,
minden elesett Hős után 1 aranyat. Továbbá a Kaza-
mata birtokosa elnyeri a támadó csapat 1 tárgyát (úgy,
mint amikor egy Hős elmenekül), és a Kazamata nyitott
marad.

Ez a fázis foglalja össze minden, a fordulóban történt,
Karez Céhei által végrehajtott cselekedet hatását.

Fenyegetettség állapota
Helyezz egy jelölőt a Fenyegetettség-Hősiesség mutató
megfelelő helyére, ezzel jelezve az összes Fenyegetés kocka (a
játéktáblán) és Hősiesség kocka (a játékosok birtokában)
közötti egyensúlyt.

10.Ábra

+=
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Karez állapota
Helyezz egy jelölőt a Lakó mutató megfelelő helyére,
jelezve Karez Lakóinak számát. A jelölő helyzete mu-
tatja az új állapotot (Falu, Kisváros, Nagyváros).

Miután az új betelepülőket hozzáadtad Karezhez, a
létszám 12       lesz. A Karez Állapota mutatóának állása sze-
rint Karez végre újra Nagyváros lett.

A mutatók és a betelepülők számának beállítása
után, a forduló véget ér, és meg-
kell tenni az előkészületeket a
következő fordulóra:
Új Kalandokat kell nyitni (a
nyitott Kalandok száma Karez
aktuális állapotától függ).

Karez immár Nagyváros, tehát a forduló végeztével egy

új Kaland szint válik elérhetővé, ezzel megnövelve a Fenyege-

tettség szintet.

Amennyiben az állapot megváltozott, helyezz Láva Lámpa
jelzőket minden új épületre, amelyek a következő körtől
üzemeltethetővé válnak.

Megjegyzés: Az állapot vissza is fejlődhet. Ha ez megtör-
ténik, akkor minden olyan épület, amelyik nem felel meg
az aktuális állapotnak, azok nem üzemeltethetők, ezért
Láva Lámpa jelzőiket le kell venni róluk (azonban tovább-
ra is a játékosok birtokában maradnak, jobb időkre várva).

Távolítsd el a sebesülés
jelzőket a kimerült Hő-
sök kártyáiról (ezzel
meggyógyulnak) és he-
lyezd őket készenlétbe
(azaz fordítsd őket álló
helyzetbe).

Húzz egy új Látogató kártyát a következő körre és
tedd a régit az eldobott lapok közé.
Határozd meg az új forduló sorrendet a játékosok által
birtokolt száma alapján (a legtöbb kockával ren-
delkező Céh ház jön először, és így tovább). Egyenlőség
esetén, a Ház kártyán feltüntetett kezdési sorrend dönt.

A 10. ábrán a Hős Céh megtartja az 1. helyét

(2 ), a Titkos Céh az 5. helyre kerül (nincs a

birtokában!). Az Építész Céh, a Kereskedő Céh és a

Nyilvános Céh a 2.-3.-4. (nekik 1  van a birtokuk-

ban).

Léptesd a forduló jelölőt a következő me-
zőre a Forduló Számlálón és kezdődhet az
új forduló.

A játék véget ér a 8. forduló végén.

Amennyiben Karez nem éri el a Nagyváros állapotot
addigra, akkor minden játékos veszít. Ha Nagyváros lett,
akkor a következőkért jár      :

� 1          minden 2           Kristályért.

� 1          minden birtokolt épületért (az Építész Céhnek 2

          ).

� 1          minden 3           Hősiesség  kockáért (a  Hős Céhnek
minden 2 kockáért).

� 1          jár a legjobb (azaz a legtöbb Szintlépés jelzővel
rendelkező) Hős mesterének. Egyenlőség esetén, a több
Kaland kártyával rendelkező játékosé a pont.
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Új betelepülők

12.Ábra

11.Ábra
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� 1 minden nyitott Kazamata birtokosának.

� Továbbá, minden játékos annyi          -t kap, ameny-
nyit Házának         feltételeiből teljesít.

A legjobb Céh mester, azaz akié a legtöbb         , az lesz
Karez új Uralkodója.

A 2-játékos változatban, két forgatókönyv szerint játsz-
hattok: a Kereskedő Céh az Építész Céh ellen (a hatalmi
harc), illetve a Titkos Céh a Hős Céh ellen (az örökké-
való harc).
Az előkészületek pontosan megegyeznek a 3-játékos
változatéval.

A szóló változatban a Hős Céh nehéz szerepét játszod,
és igyekszel felvirágoztatni a várost, akárcsak a normál
játékban. A játékot a 3-játékos változat szerint készíted
elő, és minden alkalommal, amikor Karez egy fej-
lettebb állapotba lép (Kisváros, majd Nagyváros), húzz
egy extra Kalandot, és helyezd egy üresen álló Privát
Kazamata helyére.

K: A játékosnak kötelező minden birtokában lévő Szörnyet 
egy Privát Kazamatába tennie, vagy pedig választhat 
belőlük?

V: Választhat, hogy melyiket és hányat szeretne felhasználni.

Ez pusztán stratégia kérdése.

K: Bezárhatja-e egy játékos a Kazamatáját, ha egy másik 
játékos már elhelyezte rajta a jelzőit, hogy ott akciót 
hajtson végre?

V: Nem. Az Összecsapást végre kell hajtani a Kaland fázis-

ban, a szokásos módon.

K: Mi történik akkor, ha egy üres Privát Kazamatát 
támadsz?

V: A Privát Kazamata birtokosa 1 aranyat és 1 Hősiesség

kockát fizet a támadó játékosnak.

K: Mi történik akkor, ha egy Privát Kazamata túléli a 
támadást? Kikerülnek-e a játékból a sebesült Ször-
nyek és Csapdák?

V: A sebesült Szörnyek a birtokosuk kezében maradnak, és

a sérüléseiket el kell távolítani. Minden Csapda vissza-

kerül birtokosához, hogy később újra fel lehessen őket

használni. Ha egy Kazamata legyőzetik, akkor az összes

kártya eldobásra kerül.

K: Végrehajthatok 2 támadást is (Kaland és Privát Kaza-
mata)?

V: Igen. Az életben maradt Hőseid segíthetnek egy 2.

támadásban.

K: Elhelyezhetem-e a felvett 2 Lakómat két különböző épü-
letben?

V: Igen. Azonban a Ház jelződet csak akkor helyezheted

oda, és az ottani akciót csak akkor jelölheted meg

mint végrehajtandót, ha a végrehajtásához szükséges

követelményeknek megfelelsz. Ha 1 Lakót olyan akci-

óra küldesz, amelyik 2 Lakót igényel, akkor az a

Lakó azon a helyen marad ugyan, de akcióként nem

jelölheted meg, és ha bármely másik játékos teljesíti

a követelményeket, akkor a saját Ház jelzőjét odahe-

lyezheti.

K: Mi történik akkor, ha az egyik húzópakliból elfogytak 
a lapok?

V: Akkor keverd újra az eldobott lapokat és húzz lapot az új 
pakliról.

2-JJJááátttééékkkooosss   vvvááállltttooozzzaaattt2-JJJááátttééékkkooosss   vvvááállltttooozzzaaattt

vagyvagy

SSSzzzóóólllóóó   vvvááállltttooozzzaaatttSSSzzzóóólllóóó   vvvááállltttooozzzaaattt

gggyyy...iii...kkk...gggyyy...iii...kkk...
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A játéknak, vagy bármely elemének engedély nélküli
másolása szigorúan tilos.

A játékban szereplő karakterek és események csupán a
képzelet szüleményei. Bármilyen hasonlóság valós

nevekkel, vagy karakterekkel csakis a véletlen műve.

Amennyiben kérdésed, vagy megjegyzésed van,

akkor kérlek, lépj kapcsolatba velünk:

info@goldenegggames.com

© 2012 GoldenEggGames. Minden jog fenntartva.

Szeretnék köszönetet mondani

minden teszt-játékosnak, aki se-

gített jobbá tenni a játékot, őszinte

visszajelzésével a béta tesztelés

során.

Szeretnék köszönetet mondani min-

den Kickstarter támogatónak, a 

végtelen támogatásáért, és hogy

lehetővé tették, hogy ez a játék a

lehető legigényesebb formában jelen-

jen meg.

Szeretnék köszönetet mondani

szüleimnek, akik mindig hittek

bennem.

Szeretném meg köszönni Zvi-nek és 

Shlomit Tarem-nek, akik támogattak 

minden döntésemben, és mindenre 

„igent” mondtak, bármit kértem tőlük.

Ezt a játékot a feleségemnek ajánlom, 

aki mellettem állt ezekben az években, 

elviselte minden őrült ötletemet és ál-

dozatokat hozott azért, hogy ez a játék 

elkészüljön.

Végül, de nem utolsó sorban, fiam, te 

vagy az én inspirációm és motivációm.

Üdvözlettel,

Elad Goldsteen

Jason "Jigs" Josephson, Robert V Bankston III,

Scottie Cochran, Dennis "Brutilus" McCarthy,

William Hinz, Taylor Jack Helmboldt,

Mikael Hansson, Jeff "Jarnhaan" Dowd,

Jason Burns, Gotthard Weiss,  Andrea Cupido, 

Steve Johnson, Andrew Klein, Herb Warren III

A Játékot Tervezte és Fejlesztette
Elad Goldsteen

Illusztráció (Játéktábla / Szimbólumok / 
Kártyák Hátlapjai)

Antonis Papantoniou

Doboz Tető és Kártya Illusztráció
Lora Lee

Grafikai Tervezés / Kialakítás
Giota Vorgia

Szerkesztés és Angol Fordítás
Abigail Goldsteen

Magyar Fordítás: fki (v.1.0)

Forduló sorrend

Összefoglaló

Minden forduló a következő sorrendnek

megfelelően kerül végrehajtásra:

1.  Akciók fázis

2.  Aktiválási fázis

3.  Kaland fázis

4.  Karez Állapota fázis

5.  Forduló Vége és Feltöltés
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