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Tokióban az élet kicsit 
veszélyesebb lett! Egy új

szörny érkezett a városba:
Ismerjétek meg a hihetetlen

Pandakaït! 
Plusz minden szörnynek 
egyedi evolúcióskártya 

szettje lesz, amit a játék 
során lehet megszerezni. 

Ezen evolúciók közül 
néhányat a kijátszása után 

dobni kell, másokat meg kell 
tartani, mint az alapjáték 

Tartsd meg kártyáit. Minden 
evolúciót titokban kell 

tartani a felhúzása után, 
egészen a kijátszásáig.



tartalom

• 1 szabályfüzet

• 56 evolúciókártya

• 7 «jelző»         (3 ,  3 , 1 )

• 1 Pandakaï szörnytábla

• 1 szörnybábu kartonból + 1 műanyag 
talp

előkészületek
Minden játékos válasszon magának egy 
szörnyet, és vegye el, majd keverje meg
a szörnyéhez tartozó 8 evolúciókártyá-
ból álló pakliját. 

a játék menete

Ha egy szörnynek a dobása végén leg-
alább 3 

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

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 evolúció-
kártya 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. Két 
féle evolúció van:

• Időleges evolúció: A kijátszása 
után dobásra kerül.

• Állandó evolúció: Ugyanúgy já-
tékban maradnak, mint az alapjáték 
Tarstd meg kártyái.

Az alapjáték azon kártyái, amik kártyára 
hivatkoznak, nem használhatóak az evo-
lúciókra – így például az Utánzó nem 
másolhatja le egy másik játékos evolú-
ciókártyáját, és a Parazita csápok sem 
veheti meg egy ellenfél evolúcióját. species

Mutants, Invaders, or Robots: each Monster now 
belongs to a different species. This will be useful for 

tournament rules and future expansions.
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Ez mondja meg melyik 
szörnyhöz tartozik az evolúció.

Egy evolúció vagy állandó 
vagy időleges.

az evolúció 
neve és 
hatása

Mutánsok, megszállók vagy robotok: minden szörny
valamelyik fajba tartozik. Ez a versenyszabályoknál és

a későbbi kiegészítőknél lesz majd hasznos.

az evolúciókártyák leírása
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az evolúció 
neve és 
hatása

Minden körben az egyik kockádat
átforgathatod 
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Variációk
Ezek a variációk különböző élményekhez 
juttatnak a Power Up kiegészítő használatakor.

1  aktív evolúció 

A játékos egy, a paklijából véletlenszerűen 
választott saját evolúcióval kezdi a játékot. 

2  
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aktív evolúció 

kontrollált evolúció

Evolúció Draft

kontrollált evolúció

Amikor a játékos evolúciót húzna, akkor 2 
evolúciót húz, amiből az egyiket megtartja, 
a másikat visszateszi a pakli alá. 

3 Evolúció Draft

• Az összes játékos szörnyének az evolúciókár-
tyáit keverjétek össze, majd osszatok minden 
játékosnak 8 evoluciókártyát (így elég bizarr 
8 lapos evolúciószettjük lesz). 

• Minden játékos egyszerre választ egyet a 
nála lévő 8 evolúcióból, majd a megmaradt 
evolúciókat balra tovább adja. Újra minden 
játékos választ egyet a nála lévő 7 evolúció-
ból, majd a megmaradtakat tovább adja a tőle 
balra ülő játékosnak. Ezt addig kell ismételni, 
míg mindenkinek 8 kiválasztott lapja lesz.

• Ez után minden játékos megkeveri a saját 
pakliját, és képpel lefelé maga elé teszi azt.

Fordította: Dunda


