
TARTOZÉKOK: 3 RÉSZES JÁTÉKTÁBLA, 6 KARAKTERBÁBU, 6 KARAKTERKÁRTYA, 6 KÜLÖNLEGESKÉPESSÉG-KORONG, 6 KÖRJELZŐ ÉS 6 PONTSZÁMLÁLÓ

(1 MINDEN KARAKTERBÁBUHOZ), 50 MoZGÁSKÁRTYA, 55 VARÁZSKÁRTYA, 5 KÜLDETÉSKÁRTYA, CSATAKOCKA (+ MATRICÁK), TÁBLAFORDÍTÓ-

KOCKA (+ MATRICÁK), 60 FA ERŐDKORONG (10 MIND A 6 SZÍNBEN), 6 HÁZ (1 MIND A  6 SZÍNBEN), 36 TORONYLAPKA (+ 4 ÜRES PÓTLAPKA), 
50 VARÁZSPONTKORONG (+ 4 ÜRES PÓTKORONG), 6 BÓNUSZLAPKA, 6 GYŐZELMI KORONG, MESEKÖNYV.
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A. A JÁTÉK CÉLJA

A játék célja elsőként teljesíteni a Király ál-
tal adott küldetést, és elmenni a Király kas-
télyába, vagy megfosztani a királyt a trón-
jától három szörny csatában való legyőzé-
sével, vagy három varázsgömb összegyűj-
tésével.

B. ELŐKÉSZÜLETEK

Az első játék előtt nyomkodjátok ki a 
kartonelemeket a keretekből, ragasszátok 
fel a csatamatricákat az egyik kockára, és a 
táblaforgató matricákat a másik kockára.

1. Állítsák össze a játéktáblát az asztalon. 
Tegyétek egymásba a három játéktábla-
korongot. 

2. Keverjétek meg a toronylapkákat, és 
képpel lefelé osszátok szét a játéktáblán 
található toronyillusztrációkra.

3. Válogassátok szét a mozgáskártyákat, a va-
rázskártyákat és a küldetéskártyákat. Keverjé-
tek meg külön-külön a mozgáskártyákat és a 
varázslatkártyákat, és tegyétek le egy-egy 
pakliba a játéktábla sarkaiba. Keverjétek meg 
a küldetéskártyákat, és válasszatok egyet talá-
lomra. Ez a Király által kitűzött küldetés, amit 
a játékosok megpróbálnak teljesíteni. Tegyé-
tek a kártyát a játéktábla szabad sarkára.

4. Véletlenszerűen, a táblafordító-kockával
dobva határozzátok meg a két belső játéktáb-
lakorong kezdőpozícióját, és igazítsátok az 
örvényt (a játéktáblán lévő lyuk) a kocka által 
jelzett régióból jövő ösvényhez. Mindig a 
külső táblakorong ösvényéhez igazítsátok, ha 
a belső táblakorongokok valamelyike mozog.  
Mindkét koronghoz külön dobjatok a kocká-
val. 

5. A játékosok véletlenszerűen válasszanak 
karakterbábukat (a), és vegyék el a hozzá-
tartozó karakterkártyát (b), házat (c), erőd-
korongokat (d), körjelzőt és pontszámlálót 
(e), és a különlegesképesség-korongot (f). 
A megmaradt játékelemeket tegyék félre. 

6. A játékosok rakják le a karakterbábujukat 
és a házukat a játéktáblára, arra a varázsforrásra, 
ami a házukkal azonos mezőn van (a játéko-
sok beazonosíthatják a házukat a karakter-
kártyájukon lévő karakter mögötti kép alap-
ján). Tegyétek a karakter oldalával lefelé, 
képesség oldalával felfelé a különlegesképes-
ség-korongotokat a karakterkártyátokra. 

7. Minden játékos tegye a pontszámlálóját 
karakterkártyáján a varázspontbevétel-sáv 
3-as helyére. 

8. Minden játékos kap 10 pont értékű 
varázspontkorongot, 3 mozgáskártyát és 3 
varázskártyát. A játékosok ne mutassák meg 
kártyáikat a többi játékosnak. 

C. A JÁTÉK MENETE

Olvassátok fel az adott játékhoz tartozó kül-
detést a mesekönyvből. A küldetést telje-
sítő játékos egy győzelmi korongot kap.
Az első játékos, aki a győzelmi korongot, 
vagy három legyőzött szörnyet vagy három 
varázsgömböt elvisz a Király kastélyába, 
megnyeri a játékot. 

A játék minden fordulója négy lépésre osz-
lik: 1. Varázspont kifizetése, 2. Mozgás-
kártyák kijátszása, 3. Varázslás és 4. 
Mozgás. Ezeket a lépéseket mindig ugyan-
ebben a sorrendben kell végrehajtani.

1) Varázspont kifizetése

Megjegyzés: Az első fordulóban ezt  a lé-
pést hagyjátok ki!

A játékosok varázspontokat (VP) használ-
nak például arra, hogy varázskártyákat ve-
gyenek, fordítsanak a játéktábla korong-
jain, megerősítsék a varázsforrást és to-
vábbi mozgáspontokat vásároljanak. 
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Egy forduló elején minden játékos varázs-
pontokat kap varázspontkorong formájában
a következők szerint: 
+3 VP a háza miatt 
+1 VP / megerősített varázsforrás 
+1 VP / birtokában lévő varázsgömb 
-1 VP / birtokában lévő elátkozott va-

rázsgömb 
+lehetséges extra varázspontok (lásd len-

tebb) 
A játék során a játékos a varázspontbevéte-
lének aktuális összegét a karakterlapja varázs-
pontbevétel-sávján tartja nyilván, a bevétel 
változásait folyamatosan kövesse, és ha vál-
tozik, akkor a pontszámlálót megfelelően 
mozgassa a sávon. A játék elején mindenkinek 
3-ason áll a számlálója, mivel mindenkinek 
csak 1 háza van, ami 3 varázspontot ad. 

Extra varázspontok 
Az a játékos, akinek a külső játéktáblakoron-
gon lévő szülőrégiójának az ösvénye egy 
vonalban van az egyik belső játéktáblako-
rongon lévő örvénnyel, extra pontokat kap. 
A középső korongon lévő örvény 1 VP-t, és a 
legbelső korongon lévő örvény is 1 VP-t ér. 
Figyelem! Az első forduló alatt a játékosok 
nem kaphatnak extrapontokat. 

2) Mozgáskártyák kijátszása
A játék elején minden játékosnak osszatok 
három mozgáskártyát. Ezután minden játé-
kos minden új forduló elején egy mozgáskár-
tyát kap. Mindenki egyszerre kijátszik egyet 
a három mozgáskártyájából. A kártyán lévő 
kis szám jelzi a sebességet:

a legnagyobb számmal rendelke-
ző játékos lép először, és a legki-
sebb számmal rendelkező utoljá-
ra. Állítsátok be a játéktábla sar-
kán lévő körszámlálón a kör-

jelzőket. A leglassabb játékos jelzője legyen 
a legközelebb a rács mágikus végéhez, és a 
leggyorsabbé az ezzel ellentétes végén.

A kártyán lévő cipő jobb oldalán látható 
szám mutatja, hogy mennyi mozgáspontja 
van a játékosnak. 

Különleges mozgáskártyák 

A következő akciókat a kártyák kijátszá-
sakor azonnal végre kell hajtani: 

Tedd vissza a használt kü-
lönlegesképesség-koron
godat a karakterkártyára 
a képesség oldalával fel-
felé. 

Húzz egy varázskártyát 
a pakliból.

Dobj a táblafordító-kocká-
val, és fordítsd el az egyik 
örvényt a kocka által jelzett 
ösvénnyel egy vonalba. 

Kapsz öt varázspontot.

3) Varázslás

A leglassabb mozgáskártyát kijátszó 
játékos varázsolhat először. Nem kötelező 
varázsolni. A játékos annyi varázslatkártyát 
hazsnálhat fel a körében, amennyit akar. Ez 
után a következő leglassabb játékos köre 
következik, és így tovább, amíg minden-
kinek lehetősége nem nyílt varázsolni. 

Varázskártyák: Lásd az I. fejezetet. A 
játékosnak nem kell fizetnie a varázskártya 
használatért. Az összes varázskártya csak 
egyszer használható, és használat után 
kikerül a játékból. 

Néhány kártyán látható muszk-
li szimbólum egy extra csata-
pontot ad a játékosnak. Eze-
ket a muszkli szimbólumos 
kártyákat vagy csatában, vagy 
varázslásnál lehet használni. 
Lásd az F fejezetet. 

4) Mozgás

A játékosok az általuk kijátszott mozgás-
kártyákon alapuló sorrendben mozognak, 
legfeljebb a kártyán szereplő pontszámot, 
plusz a lehetséges extra mozgáspontokat 
felhasználva. A legmagasabb sebességér-
tékkel rendelkező játékos kezd. A köre 
alatt átmehet több mezőn, és végre-
hajhatja a mezőkön jelzett akciókat. (Azaz 
mozgása során minden olyan mezőn meg-
állhat, ahol tud akciót végrehajtani, végre-
hajtja az akciót, majd továbbhalad.) 
A játékos mozgáspontokat használ a játék-
táblán történő mozgáshoz. 1 mozgáspont 
az ára egy könnyű mezőre lépésnek (a 
képen az 1-es nyíl jelzi), és 2 pont a ne-
héz mezőre lépésnek (fehér, szaggatott 
kerettel jelölve, a képen a 2-es nyíl jelzi). 

Normál körülmények között a játékos nem 
mozoghat falon vagy vízen keresztül. 
Ha egy játékos karakter olyan mezőre lép, 
ahol van egy másik karakter, akkor csatára 
kerül sor (lásd F. fejezet). 

Extra Mozgáspontok: A játékosok körönként 
1 extra mozgáspontot vehetnek 3 varázspon-
tért. A játékos csak egy extra mozgáspontot 
vehet és használhat fel a köre során.

D. A JÁTÉKTÁBLA

A játéktábla 6 különböző régióra oszlik, melyek 
megjelenésükben is eltérnek egymástól. To-
vábbá a játéktábla még három különálló ko-
rongra oszlik. A régiók a két külső játéktábla-
korongon fekszenek, és a Király kastélya pe-
dig a legbenső korongon, vagyis a Kastély-
szigeten. Az ösvények az egész játék alatt 
mozognak a középső és a legbelső korong 
elforgatásával. Ezeken a korongokon örvény 
(lyuk játéktáblán) található e célból. 

Ház: A különböző karakte-
rek házai a játéktábla kü-
lönböző régióiban állnak. 
A karakter házának képe 
látható a karakter mögött 
a játékos karakterkártyáján. 
Tegyétek a házjelzőtöket

a játéktáblán lévő saját házmezőtök varázs-
forrására. A ház egy erőd, ami varázslatok-
kal nem mozdítható el, nem semmisíthető 
meg, és a többi játékos sem hódíthatja meg. 
A játékos átmehet a többi játékos házán, 
ha a Hőlégballont használja (lásd az I. fe-
jezetben). 

Torony: Lásd a J. fejezetet. Ha a 
játékos a toronymezőn áll, akkor 1 
varázspont befizetésével felfed-
het egy toronylapkát. A lapka

felfedésekor a játékos használhatja azt, kivéve, 
ha a lapka egy szörnylapka, ebben az 
esetben a játékosnak csatáznia kell a 
szörnnyel (lásd F. fejezet)

Varázsforrás: A játékos kö-
rönként 1 varázskártyát ve-
het szabad vagy a saját erődjét 
tartalmazó varázsforrásról.

Csak egy varázskártyát lehet venni 
minden körben. Egy varázskártya ára 3 
varázspont. A játékos a saját erődjével kör-
beépített forrást uralja (lásd E. fejezet). Egy 
megerősített varázsforrás minden forduló 
elején egy varázspontot hoz a játékosnak.

Rúnakő: A játékos a rúnakő-
mezőn 1 varázspontot fizetve 
véletlenszerűen elfordíthat egy 
játéktáblakorongot. Válassz 
egy szóba jöhető játéktábla-

korongot, dobj a táblaforgató-kockával és 
fordítsd a választott játéktáblakorong örvé-
nyét úgy, hogy a kocka által mutatott, kül-
ső korongon lévő ösvénnyel egy vonalban 
legyen. A játékos 3 varázspont befizetésé-
vel elfordíthatja bármelyik korong örvényét, 
hogy az a külső korong egy általa választott 
örvényével legyen egy vonalban. Az örvény 
mozgásakor ne felejtsétek el a pontszám-
lálótok beállítását (lásd C1. fejezet). 

Varázsörvény: A játékos a va-
rázsörvénymezőről bármely 
irányba léphet az ugyanazon 
játéktáblakorongon lévő kö-
vetkező varázsörvényre. 

Egy örvényutazás költsége 3 varázspont.
Több örvényutazás is lehetséges egy körön 
belül. Az örvényutazások nem használnak 
el mozgáspontot. 

2



Fal: A játékos a játéktáb-
lán lévő falakon csak a 
hőlégballon varázskár-
tyát használva mehet

át (lásd I. fejezet). A Gólem kivétel, mivel 
különleges képességével átmehet a fa-
lakon (lásd H. fejezet). 

Kastély-sziget (a legbelső játéktábla-
korongon)

•  A körét a Kastély-szigeten kezdő játé-
kos a forduló elején nem kap varázs-
pontot. 

• Az Ellenvarázs a Kastély-szigeten hasz-
nálható egyetlen varázsige. A varázs-
kártyák muszkli szimbóluma ettől még 
használható csatában.

• A Hőlégballont nem lehet használni a 
Kastély-szigetre lépéshez. A játékos-
nak hátra kell hagynia a ballont, ami-
kor lelép a középső korongról, és oda 
kell adnia a felhasznált kártyát, de a 
megmaradt mozgáspontjai ettől még 
a szokásos módon felhasználhatóak.  

• A karakterek különleges képessége nem 
használható a Kastély-szigeten, és a ha-
tásuk a szigetre lépéskor elenyészik. 

• A játékos a Király kastélyába csak akkor 
léphet be, ha visz egy győzelmi ko-
rongot vagy 3 szörnylapkát vagy 3 va-
rázsgömböt. 

E. ERŐDÖK

Egy erőd építési költsége 3 varázspont erőd-
korongonként. Minden játékos 10 erődko-
rongot használhat fel. 

A játékosok a forrásmezőn 
állva 1-3 erődkorongból ál-
ló erődöt építhetnek a va-
rázsforrásra. Az Átvitel va-
rázsigével még magasabb 
erőd is építhető. Az egy

vagy több erődkorong a mezőn marad, 
hogy jelezze az erődöt, és minden forduló 
elején minden erőd 1 varázspontot hoz a 
tulajdonosának. 

Egy legalább 3 korongból álló erődöt erő-
dítménynek hívunk. A játékos dönthet úgy, 
hogy a háza helyett az erődítményébe tér 
vissza, amikor csatát veszt (lásd G. fejezet). 
A többi játékos csak az erőd meghódításával 
léphet egy játékos erődjét tartalmazó mezőre. 
A meghódítás egy, az eredetinél maga-
sabb erőd építésével történik. A méret-
beli különbséggel egyenlő számú korong 
marad a mezőn; például, ha a mezőn volt 
egy 3-korongos erőd, és a hódító egy 4-
korongos erődöt épít, akkor csak a hódító 
1 korongja marad a varázsforráson. A többi 
korong visszakerül a játékosokhoz. 

A játékosok a Hőlégballont használva 
átmehetnek egy erődön. 

F. CSATA

Ha két játékos vagy egy játékos és egy 
szörny ugyanazon a mezőn áll, csatára kerül 
sor. Mindig a körét épp végrehajtó játékos 
a támadó. 

A csata a csatakocka dobásával zajlik. A ki-
játszott varázskártyákon és bónuszkorongo-
kon lévő muszkli szimbólumok, valamint az 
aktív lovagok befolyásolják az eredményt. 
Minden kijátszott muszklikártya (varázskártya 
muszkli szimbólummal) 1 csatapontot ad a 
játékos csatakocka dobásához. A felhasz-
nált varázskártyák a csata után kikerülnek a 
játékból. 

Figyelem! Ha a játékos 
lila 2-es számot dob 
(kép), akkor a 
játékosnak újra kell 
dobnia a csatakockát és 
a dobások eredményeit 
össze kell adnia. Ez akár

többször is bekövetkezhet egyetlen csata 
alatt, ha a játékos többször egymás után 
lila 2-es számot dob. 

Hogy is zajlik le egy csata:

1. A támadó kijátszik annyi muszkli-kár-
tyát, amennyit csak akar. 

2. A védekező kijátszik annyi muszkli-
kártyát, amennyit csak akar. 

3. A támadó dob a csatakockával. 

4. A védekező dob a csatakockával.

5. A lehetséges plusz pontokat az ered-
ményhez adják. Ezek a plusz pontok a 
muszklikártyákból, a bónuszkorongok-
ból és a lovagokból származhatnak. A 
szörnyek, besorolásuknak megfelelően 
kapnak további pontokat (lásd J. fe-
jezet, Csata szörnyekkel rész). 

A több csataponttal rendelkező játékos 
győz. 

A győztes játékos ellophat egy toronylapkát 
a csatát vesztett játékostól. Vagy a győztes 
adhat a vesztes játékosnak egy elátkozott 
varázsgömböt a sajátjai közül. 

A játékos egy szörny legyőzésénél megkapja 
a szörny kincsét, valamint magát a szörny-
lapkát (lásd J. fejezet). A vesztes játékos 
köre véget ér, és a játékosnak vissza kell 
raknia karakterét a házába vagy valamelyik 
saját erődítményébe (lásd E. fejezet). 

Holtverseny esetén a támadó egy mezőt 
visszavonul, arra a mezőre lép vissza, ami-
ről támadott, és a köre véget ér. 

G. A JÁTÉK VÉGE

Amikor egy játékos telje-
sítette a király által kiírt 
küldetést, kap egy győ-
zelmi korongot. A já-
tékos akkor sem veszti 
el ezt a korongot, 
ha az elért eredménye 
később megváltozik. 

A játék véget ér, ha egy játékos belép a 
Király kastélyába egy győzelmi koronggal. 
Ez a játékos győz. 
Vagy a játék megnyerhető győzelmi ko-
rong nélkül is, ha a játékos 3 szörnylapkát 
vagy 3 varázsgömböt visz, amikor belép a 
Király kastélyába. 

H. A JÁTÉKOS KAREKTEREK SPECIÁLIS 
KÉPESSÉGEI
A játékosok a körük során akkor használhatják 
a különleges képességüket, ha a különle-
gesképesség-korongjuk képesség oldalával 
felfelé van a karakterkártyájukon. A haszná-
lat után a különlegesképesség-korong a ka-
rakterkártya mellé kerül, képesség oldalával 
lefelé, és arckép oldalával fölfelé. A játéko-
soknak nem kell fizetniük a képesség hasz-
nálatáért, de normál körülmények között 
csak egyszer használhatják. 

Varázsló / Varázspálca
A varázsló birtokában lévő összes varázsfor-
rás azonnal termel 1-1 extra varázspontot. 

Gólem / Ököl
A Gólem egy forduló során átmehet a 
falakon. Az egyik mezőről a mellette lévő 
mezőre történő mozgás költsége a szoká-
sos mozgáspont.

Troll / Keselyű
A Troll egy forduló során bármelyik 
mezőre mozoghat 1 mozgáspontért, 
de csak egy régión belül. 

Jeti / Megfagyott rúnakő
A Jeti a játéktáblakorongok egyik örvényét 
elfordíthatja úgy, hogy a külső korong jég 
régióján lévő ösvénnyel egy vonalba essen. 

Gnóm / Katapult
A Gnóm katapultálhatja magát a külső já-
téktáblakorong egyik varázsörvényére .

Küklopsz / Búvársisak
A Küklopsz átúszhat az egyik tengerpart-
mezőről egy másik, ugyanazon a játék-
táblakorongon, ugyanabban a régióban 
lévő, könnyű (1 pont) tengerpartmezőre. 

3



www.mindwarriorgames.com

I. VARÁZSKÁRTYÁK
A játékosok a varázskártyákat csak egyszer 
használhatják. A felhasznált kártyák kike-
rülnek a játékból.

Ágyú – A játékos vegyen le 
egy erődkorongot a játék-
tábláról. A levett korong 
visszakerül a játékoshoz. 

Villám – A játékos hozzá-
ad 50 pontot a mozgáskár-
tyája sebességértékéhez 
ebben a fordulóban. Így 
azonnal utolsó lesz a va-
rázslás sorrendben, és el-
ső a mozgás sorrendben. 
Emiatt a játékos bármelyik 
megmaradt varázskártyáját 
a többi játékos után fogja 
használni.  

+3 Mozgáspont – A játé-
kos adjon 3 mozgáspontot 
magának vagy egy általa vá-
lasztott másik játékosnak. 

-3 Mozgáspont – A játékos 
vonjon le 3 mozgáspontot 
egy általa választott játé-
kostól. 

Hőlégballon – A játékosnak 
ebben a fordulóban minden 
mező egyenként 1 mozgás-
pontba kerül. A játékos át-
mehet házakon, erődökön, 
szörnyeken, más játéko-
sokon és falakon. 

Rúnakő – A játékos elfor-
díthatja az örvényt bárme-
lyik játéktáblakorongon egy 
általa választott ösvény-
hez. A játékosok az örvény 
mozgásakor ne felejtsék el 
a változást jelezni a pont-
számlálóikon. 

Átvitel – A játékos a táblán 
áttehet egy általa válasz-
tott erődkorongot egy má-
sik szabad varázsforrásra 
vagy egy azonos színű má-
sik erődre.

Kívánság – A játékos elve-
het egy általa választott to-
ronylapkát egy másik já-
tékostól. 

Tengeralattjáró – A játé-
kos átmehet bármelyik ten-
gerpartmezőről egy másik, 
ugyanazon a játéktábla-
korongon lévő, könnyű (1 
mozgáspont) tengerpart-
mezőre. Ez az utazás a va-
rázslás alatt azonnal meg-
történik. 
Ellenvarázs – A játékos 
megakadályozhatja egy 
másik játékos varázslását 
(bármelyik kijátszott varázs-
kártyánál). Bármelyik játékos 
használhatja az ellenvarázs-
kártyát bármikor a varázslás 
alatt. 

A néhány varázskártyán lát-
ható muszkliszimbólum a 
többi játékos és a szörnyek 
ellen vívott csatákban hasz-
nálatosak

J. TORONYLAPKÁK

A toronylapkák a játék kezde-
te előtt, képpel lefelé kerülnek 
a játéktáblára. A játékos 1 va-
rázspont befizetésével felfed

het egy toronylapkát, ha a karaktere az 
adott lapkával azonos mezőn áll. A külön-
böző lapkákat különböző módokon lehet 
felhasználni, ahogy az alább részletezzük

A következő toronylapkák a felfedésük és 
használatuk után azonnal kikerülnek a já-
tékból: 

Húzz egy varázskártyát. A já-
tékos húzzon egy varázskártyát. 
Bármennyi varázskártya lehet a 
kezében. 
Varázsdoboz. A játékos húzzon
annyi varázskártyát, amennyi já-
tékos van. titokban válasszon
egyet, és a maradék kártyákat 

adja tovább az óramutató járása szerinti 
következő játékosnak, aki szintén választ 
egyet, és így tovább, amíg minden játékos 
kap egy kártyát. 

A következő toronylapkák felfedésük után 
a játékos karakterkártyájára kerülnek: 

3 x Varázsgömb. Egy varázsgömb a játékos 
varázspontjait kifizetéskor 1 ponttal növeli. 
Bármelyik három varázsgömböt összegyűj-
tő játékos megnyerheti a játékot. 

2 x Elátkozott varázsgömb. Egy elátkozott 
varázsgömb a játékos varázspontjait kifize-
téskor 1 ponttal csökkenti. A játékos csak 
egy módon szabadulhat meg egy elátko-
zott varázsgömbtől: ha egy másik játékost 
legyőz egy csatában. A győztes adhat egy 
tulajdonában lévő elátkozott varázsgöm-
böt a vesztes játékosnak. Bármelyik három 
varázsgömböt összegyűjtő játékos meg-
nyerheti a játékot.

Teleport. A játékos mozoghat a 
saját vagy bármelyik szabad va-
rázsforrásáról bármelyik saját vagy 
szabad varázsforrására. A játékos 
köre a teleport használatával vé-
get ér, és a lapka kikerül a játék-
ból. 
Lovag. A játékos karakterkártyáján 
lévő lovag +2 pontot ér a követ-
kező csatájában. A lovag a hasz-
nálat után kikerül a játékból. 

Varázsital. Ha a játékos megiszik egy va-
rázsitalt egy rúnakőmezőn, akkor állandó 
bónuszkorongot kap. Ebben az esetben a 
játékos dönti el, hogy mozgásbónuszt 
(szárnyas cipő) vagy Csatabónuszt (muszkli) 
szeretne-e. A kapott bónuszkorongot a vá-
lasztott oldalával felfelé a leteszi a karak-
terkártyáján az erre fenntartott helyre. A 
korongot nem szabad megfordítani a 
játék során. A varázsital a használat után 
kikerül a játékból. 

Bónuszkorongok

A mozgásbónusz 1 extra 
mozgáspontot ad a játékosnak 
minden fordulóban. 

A csatabónusz  1 extra csata-
pontot ad a játékosnak min-
den csatában. 

A következő toronylapkák a szörnyek, 
amikkel a felfedésük után játékosnak 
azonnal csatát kell vívnia:

A szemszörny 1 plusz csata-pon-
tot ad a csatadobáshoz. A kincse 
1 varázskártya. 

A vámpír 2 plusz csatapontot ad 
a csatadobáshoz. A kincse 1 bó-
nuszkorong. 

A sárkány 3 plusz csatapontot ad 
a csatadobáshoz. A kincse 1 va-
rázskártya és 1 bónuszkorong. 

A játékosnak a toronylapka felfedése 
után, vagy ha szörnyet tartalmazó mezőre 
lép, azonnal csatáznia kell a szörnnyel. A 
körében a játékos a támadó és a szörny a 
védekező (lásd F. fejezet). 

A körét végrehajtó játékostól jobbra lévő 
játékos dob a szörny helyett a kockákkal. 
Muszklikártyákat nem játszhat ki a szörny-
nek. 

A szörnylapka a legyőzéséig a játéktáblán 
marad. A legyőző megkapja a szörny kin-
csét, és a szörnylapkát a karakterkártyájá-
ra teszi. A három szörnylapkát összegyűjtő 
játékos megnyerheti a játékot.
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