
2. forgatókönyv - Elátkozott Sziget 
 

Egy ördögűző expedíció részesei voltatok, azonban egy szörnyű vihar elpusztította a hajótokat. A víz egy 

elátkozott szigetre sodort titeket. Rossz állapotban vagytok, esélyetek sincs arra, hogy segítséget hívjatok, ám a 

küldetésetek még mindig fontos – az ördögűzésnek meg kell történnie… 

 

 

A forgatókönyv célja 

 

Építsetek öt kereszt (Cross) tárgyat öt különböző szigetlapkára. Ahol megépítettetek egy keresztet, helyezzetek 

el egy kék jelzőt.  

 

 

Sötét templom. A következő körök bármelyikében hajtsatok végre egy felderítés akciót, hogy húzhassatok 4 

rejtélykártyát, amiből csak 3 kincset és 1 szörnyet kell végrehajtanotok. Ezt az akciót a játék során csak egyszer 

hajthatjátok végre. 

 

A halál oltára. Az a játékos, aki a második ilyen ikonnal rendelkező szigetlapkát felfedezte, kap 2 sérülést. 

 

Kultisták búvóhelye. Helyezz minden ilyen lapkára egy ködjelzőt. 

 

 

Rejtélyes köd 

 

Helyezz 2 fehér jelzőt 2 különböző szigetmezőre/-lapkára. Ezek a ködjelzők. Egyik mezőn/lapkán sem lehet 1-

nél több ködjelző. A szigetmezőkön/-lapkákon lévő ködjelzők azt jelentik, hogy minden ott végrehajtott 

akcióhoz a megszokottnál eggyel több bábura lesz szükség. 

Ha a tábor egy olyan szigetlapkán található, melyen van ködjelző, az ilyen lapkáról a játékosok a termelési 

fázisban nem kapnak nyersanyagot. 

A ködjelzővel jelölt lapkák tereptípusát kezeljétek felfedezetlennek. Ha olyan lapkán akartok keresztet építeni, 

ahol köd van, ahhoz az akcióhoz a megszokottnál 1-gyel több bábura lesz szükségetek. 

 

 

A kultista gyertyája 

+ 1 barna bábu 

 

Rejtélyes fiolák 

Fordítsátok a gyógyír (Cure) találmányt a tárgy oldalára. 

 

Díszes harang 

Távolítsatok el 2 ködjelzőt bármelyik szigetlapkáról/-mezőről. 

 

Áldozati tőr 

Átmenetileg +3 fegyverszintet biztosít, az azt használó játékos kap egy sérülést; többször használható. 

 

SZENTELT HARANG (SACRED BELL) 

Távolíts el 3 ködjelzőt. 

 

Ezek a tárgyak többször elkészíthetőek. 

 

KERESZT (CROSS) 

1 keresztjelző 



Győzelmi pontok 

1 GyP minden életerőért 

2 GyP minden fegyverszintért 

2 GyP minden palánkszintért 

3 GyP minden tetőszintért 

3 GyP minden keresztért 

-1 GyP minden ködjelzőért 

 

 

Dátum 1 2 3 4 
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