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Halloween van, és meghívtak egy partira!
Kérjük, hogy a legjobb jelmezed hozd a

versenyre. Ki lesz a legjobban kinéző
szörny? Két új vendég is érkezik: ismerjé- 

meg a hihetetlen Pumpkin Jacket, és az
ijesztő Boogie Woogie-t! Mindkét szörny

a saját egyedi evolúciókártyáival érkezik. 
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TARTALOM
• 1 szabályfüzet
• 16 evolúciókártya
• 1 Pumpkin Jack szörnytábla
• 1 Boogie Woogie szörnytábla
• 2 szörnybábu kartonból & 2 műanyag talp 
• 1 készlet Halloween kocka 
• 12 jelmezkártya
• 1 betekintő és egy King of New York

promokártya, Richard Garfield Tokió királyán 
alapuló következő játékához!

ELŐKÉSZÜLETEK
• Keverjétek a jelmezkártyákat a kár-
tyapaklihoz. 

• Opcionális szabály: Minden játékos 
egy véletlenszerűen kapott jelmezzel 
kezd. A többit keverjétek a paklihoz.

• Minden játékos választ egy szörnyet, 
majd elveszi, és megkeveri az adott 
szörnyhöz tartozó 8 evolúciókártyát. 

•Opcionális szabály: Használhatjátok 
helyette a Power Up! kiegészítő bárme-
lyik opcionális szabályát.

 A JÁTÉK MENETE

JELMEZEK
A jelmezeket úgy kell kijátszani, mint a 
Tartsd meg kártyákat, és a köröd végén 
veheted meg. 
• Nincs korlátozva az egyszerre 
birtokolható jelmezek száma. Igen, a
Gigazaurod Zombie hercegnővé válhat!
• Igen, ezek is ellophatóak: Ha egy 
szörny a dobása eredményeként legalább 
3        dobott, akkor ellophatja bármelyik
megsebzendő szörny jelmezét, ha 
kártérítésül kifizeti neki a jelmez árát 
energiában. Annyi jelmezt lehet lopni 
egyszerre, amennyinek az árát ki tudja 
fizetni energiában. A jelmezlopás nem 
váltja ki a sérülést - a játékos a szokásos 
módon sebez.
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Evolúciókártyák

Megjegyzés: Az evolúciókártyák először a
Tokió királya: Power Up! kiegészítőben 
jelentek meg. Ha az evolúciókártyákat 
szeretnéd használni, akkor szerezd be azt 
a kiegészítőt is, hogy minden játékosnak 
legyen evolúciópaklija.

Costumes 
are played as Keep
cards but can be

stolen by a Monster
who attacks you.



I live
under you

r bed

boogie woogie

gift evolution

The Monster who has this Evolution 
rolls one less dice. 

(The Monster who owns this Evolution 
is immune to this effect.)

evolúció
Egy evolúció lehet állandó, 
ideigelenes vagy ajándék.

a neve és a
hatása az 
evolúciónak

fajok
Minden szörny valamilyen fajhoz tartozik. 

Boogie Woogie és Pumpkin Jack a Halloween
fajhoz. Ez a versenyszabályoknál és a későbbi 

kiegészítőknél lesz majd hasznos.

jelmezkártyák 
leírása

Witch

costume
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If anyone ends their roll with 
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 that 

are going to target you, then you may 

reroll any one of their dice. 

névára

jelmez
Tartsd meg 

kártyaként lehet 
kijátszani, de egy 

téged támadó szörny 
ellophatja.

hatás

névnév
Ez mondja meg melyik 

szörny evolúciójáról van szó.

hatás

a neve és a
hatása az 
evolúciónak

ára név
evolúciókártya 

leírása
evolúciókártya 

leírása

jelmezkártyák 
leírása

jelmez

evolúció 

fajok
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Ha egy szörnynek a dobása végén legalább 
3         lesz, akkor húzza fel az evolúciópaklija 
legfelső kártyáját, és tartsa azt titokban. A 
szíveket nem kell gyógyulásra használni, és a 
játékos Tokióban is felhasználhatja a szíveket 
evolúciókártya húzására. A kártyát nem lehet 
gyógyításra cserélni, a kártyát a gyógyításon 
felül, pluszban kapja a játékos. Ha elfogyna 
az evolúciókártya egy 3        dobásra, akkor 
nem történik semmi különös: nem jár kártya.
A szörnyek az evolúciójukat addig titokban 
tartják, amíg ki nem játsszák azt – ami 
bármikor megtörténhet. Három féle evolúció 
van:
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• Időleges evolúció: A kijátszása után 
dobásra kerül.

• Állandó evolúció: Felfedésük után
játékban maradnak.

• Ajándék evolúció: Pumpkin Jack és
Boogie Woogie néhány evolúciókártyájá-
nak új szórakoztató mechanikája van – má-
sik játékoshoz kerülhetnek, ha megsebzed.
Állandó evolúcióként kell kijátszani őket. 
Miután felfedésre kerültek, átkerülhetnek 
másik szörnyhöz, ha az evolúció tulajdonos 
szörnye sebzi a másik szörnyet. 

Az ajándék evolúció tulajdonosa mindig az 
a szörny, aki először kijátssza, de a hatása 
azt a szörnyet érnti, akinél épp van, ha az 
más, mint a tulajdonos.
Az alapjáték azon kártyái, amik kártyára
hivatkoznak, nem használhatóak az evolú-
ciókra.
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