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Bevezetés

Az Élő Kártyajáték

- Okosan tetted, hogy idejöttél - mondta Elrond. - Itt
ma hallani fogod mindazt, ami ahhoz kell, hogy
az Ellenség céljait megértsétek. Nem tehettek mást,
mint hogy ellenálltok, akár van remény, akár nincs.
De nem vagytok egyedül. Most majd megtudod, hogy a
ti gondotok csak része a gondnak, ami a világ
egészét nyomja.
- részlet A Tanács című fejezetből
A Gyűrűk Ura,
A Gyűrű Szövetsége
Légy üdvözölve Középföldén, a hobbitok, tündék,
törpök, varázslók és emberek birodalmában. A Megye
tüneményes városaitól és mezőitől a Bakacsinerdő és a
Rhovanion sűrűin át Gondor és Rohan hatalmas
királyságáig, az itt élő különféle népek a Sötét Úr,
Szauron ősi, gonosz fenyegetésével, és elvetemült
követőivel viaskodnak.

A The Lord of the Rings: The Card Game egy olyan
játék 1-2 személy részére, amely játszható csak az ehhez
az alapjátékhoz adott elemekkel is. (Legfeljebb négy
játékosig bővítve, a játék egy második alapjáték
hozzáadásával kooperatív módon játszható.) Emellett a
The Lord of the Rings: The Card Game egy Élő Kártyajáték (Living Card Game®), és a játékélmény fokozása
végett, valamint az eltérő gyakorlottság miatt a játék
testreszabható, és a rendszeresen megjelenő 60 lapos
kiegészítőkkel, az úgynevezett Kalandcsomagok
megvásárlásával folyamatosan bővíthető. Minden
Kalandcsomag újabb lehetőségeket és stratégiákat kínál
a paklik alakítására (lásd a 27. oldalon), valamint vadonatúj végigjátszható forgatókönyvet biztosít. Továbbá,
az extra Küldetéscsomagok Középfölde újabb területeit
nyitják meg, ahová a játékosok elutazhatnak, és
amelyeket új kalandok után kutatva felfedezhetnek. A
The Lord of the Rings: The Card Game játszható mind
szórakozásból a barátokkal, mind pedig szervezett
program keretén belül, amelyet a Fantasy Flight Games
hivatalosan jutalmaz.

A Játék Áttekintése
A The Lord of the Rings: The Card Game a hősök, a
veszélyes utazások és a kalandok játéka, J.R.R. Tolkien
epikus fantasy remekművének, A Gyűrűk Urának
világában. Ebben a játékban a játékosok egy csapat hős
szerepét játsszák, akik veszélyes küldetéseket próbálnak
meg teljesíteni. Ezek a küldetések egy 17 esztendős
időtartamot ölelnek fel: kezdve onnan, hogy Bilbó a
111. születésnapját ünnepli (Frodó pedig a 33-at),
néhány nappal azelőtt, hogy Frodó elhagyja a Megyét.
Ahelyett azonban, hogy újrajátszanánk a könyvekben
elmesélt klasszikus történetet, ez a játék olyan
különféle elemekkel - karakterekkel, beállításokkal,
ellenségekkel, eseményekkel, tárgyakkal,
varázstárgyakkal, forgatókönyvekkel - látja el a játékosokat, amelyek segítségével új kalandokban lehet
részük, és új élményekkel gazdagodhatnak szeretett A
Gyűrűk Ura szereplőikkel, Középfölde történelmének
ebben az korszakában.
A kártyajátékok többségétől eltérően, melyben a
játékosok egymás ellen küzdenek, a The Lord of the
Rings: The Card Game egy kooperatív játék, amelyben a játékosok összedolgoznak, hogy teljesítsék a
játék által automatikusan működtetett forgatókönyvet.
A játékosok minden játékban megkísérelnek túljutni
bizonyos találkozásokon, ellenségeken és egy
forgatókönyv kihívásain, mellyel szemben együtt
győznek, vagy veszítenek.
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A Játékelemek Áttekintése

Fenyegetettség Számlálók

A The Lord of the Rings: The Card Game alapjáték a
következő komponenseket tartalmazza:
• Ez a Szabálykönyv
• 226 kártya, részletezve:
• 12 Hőskártya
• 120 Játékoskártya
• 84 Találkozáskártya
• 10 Küldetéskártya
• 2 Fenyegetettség Számláló (mindkettő 1 előlapból,
2 tárcsából, és 4 műanyag csatlakozóelemből
tevődik össze)
• 40 Sebesülésjelző
• 26 Haladásjelző
• 30 Erőforrásjelző

A fenyegetettség számlálók a játékosok fenyegetettség
szintjét jelzik a játék folyamán. A fenyegetettség egy
játékos felvállalt kockázatának mértékét jelenti egy forgatókönyv teljesítése során. Ha egy játékos fenyegetettség szintje elér egy bizonyos értéket, akkor az a játékos
kiesik a játékból. Egy játékos fenyegetettség szintje a
játék folyamán bármikor előidézhet találkozásokat ellenségekkel, és nemkívánatos helyzeteket vonhat maga után.
Egy fenyegetettség számláló összeszerelésénél használd a
műanyag csatlakozóelemeket, hogy az alábbi ábrán
látható módon egymáshoz erősíts két tárcsát és egy
előlapot.

• 1 Első Játékos Jelző

A Kártyák
A The Lord of the Rings: The Card Game alapjáték
226 kártyát tartalmaz. Négy kezdőpakli, melyek mindegyike a befolyás egy-egy eltérő szférája köré épül
(Vezetés, Tudás, Lélek és Harcászat), melyekkel a
bevezetőjátékban, a dobozból kivéve azonnal játszani
lehet, vagy pedig az ezeket a paklikat alkotó kártyák
kombinálásával szabályos egyedi paklik alakíthatók ki.
Ez a játékszett tartalmaz még 3 forgatókönyvet és 84
találkozáskártyát, amelyekkel a játékosok megküzdhetnek. A kártyatípusok részletes leírását lásd az 5-9.
oldalon.

Sebesülésjelzők
és Haladásjelzők
A sebesülésjelzők azokat a
fizikai sérüléseket jelölik,
amelyeket a karakterek és
az ellenségeik szenvednek
el. A haladásjelzők azt mutatják, hogy hol tart egy
küldetés teljesítése.

Erőforrásjelzők
Ezek a jelzők jelentik azokat a
különféle erőforrásokat, amelyekkel a hősök rendelkeznek.
Erőforrásjelzőket egy játékos
hősei gyűjtenek, és a játék
során arra szolgálnak, hogy
kártyákért és kártya hatásokért
fizessenek velük.

Első Játékos Jelző
Az első játékos jelző határozza meg, hogy az egyes fázisokban melyik játékos cselekszik elsőként. Minden kör
végén az első játékos jelző az
óramutató járásának irányában egy új játékoshoz kerül.
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A Játékmenet Áttekintése
A The Lord of the Rings: The Card Game minden
egyes játékában a játékosok egy olyan forgatókönyv
kiválasztásával kezdenek, amit majd együttes erővel
próbálnak meg teljesíteni. Egy forgatókönyvet akkor
teljesítenek, ha sikeresen végrehajtják a küldetés pakli
összes szakaszát. Egy forgatókönyv során a találkozás
pakli azt a célt szolgálja, hogy veszteségeket okozzon,
és hogy emelje minden játékos fenyegetettség szintjét.
Egy játékos kiesik a játékból, ha minden hőse meghal,
vagy a fenyegetettség szintje eléri az 50-et. Ha minden
játékos kiesik a játékból, akkor a játékosok veszítettek.
Amennyiben legalább egy játékos életben marad és a
küldetés pakli utolsó szintje is teljesül, akkor az összes
játékos győz.
A játékról a következő címen online bemutató található:
http://www.fantasyflightgames.com/lotr-tutorial.

Befolyási Szférák
A The Lord of the Rings: The Card Game játékban
négy különböző befolyási szféra létezik, és ezek
mindegyikének megvan a maga sajátos légköre és
egyedisége. A játékoskártyák többsége a szférák
valamelyikébe tartozik, amelyeket egy egyedi
szimbólum, valamint a kártya keretének egyedi színe
jelez. Minden egyes hős a négy szféra valamelyikéhez
tartozik. Egy hős szférája meghatározza, hogy az adott
hős milyen típusú kártyákat használhat.

Vezetés
A Vezetés szféra egy hős
karizmatikus és inspiráló
képességét hangsúlyozza,
valamint az adott hős lehetőségét arra, hogy vezessen,
ösztönözzön, és parancsokat
adjon a szövetségeseknek, és a
többi hősnek egyaránt.

Tudás
A Tudás szféra egy hős
elméjének lehetőségeit emeli
ki. Intellektus, bölcsesség,
tapasztalat és szaktudás
jellemzi ezt a területet.
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Lélek
A Lélek szféra egy hős
akaraterejét helyezi
előtérbe. Elszántság, rugalmasság, bátorság, hűség és
a lelkierő a legfőbb jegyei
ennek a szférának.

Harcászat
A Harcászat szféra egy hős
katonai rátermettségét
hangsúlyozza, különösen ha az
a harccal és más taktikai
kihívások leküzdésével
kapcsolatos, amelyekkel a
játékosok egy küldetés során
szembekerülhetnek.

Aranyszabály
Ha egy kártya szövege ellentmondásba kerül a szabálykönyv szövegével, akkor minden esetben a kártya
szövege az erősebb.

Paklik és Kártyatípusok

Kártyafelépítés - A Küldetés Pakli

A The Lord of the Rings: The Card Game játékban
három különböző pakli található: a küldetés pakli, a
találkozás pakli, és a játékos pakli. Ezek mellett
léteznek még a hőskártyák, amelyek egyik paklihoz
sem tartoznak. Minden paklinak megvan a maga
szerepe, és a saját kártyatípusai, amely az alábbiakban
kerül részletezésre. A játékban mindegyik játékos egy
saját játékos paklival játszik, és a játékosok együtt
haladnak végig az előre rögzített küldetés paklin.
Minden egyes forgatókönyvben egy véletlenszerűen
kialakított találkozás pakli és a küldetés pakli együttesen jelentik a legyőzendő kihívást a játékosok számára.

1. A Kártya Neve: A kártya megnevezése. A forgatókönyv minden egymást követő szakasza saját egyedi
névvel rendelkezik.

A Küldetés Pakli

Minden egyes forgatókönyv egy küldetés, amelyet a
játékosok megkísérelnek teljesíteni. A játék előtt a
játékosoknak választaniuk kell egy forgatókönyvet,
amely ellen játsszák az adott játékot. Egy forgatókönyv
meghatározott sorrendbe rakott küldetéskártyákból (ezt
nevezzük a „küldetés paklinak”), valamint ellenség-,
helyszín-, ármány- és célkártyákat tartalmazó véletlenszerűen kialakított találkozás pakliból áll. Az alapjáték
forgatókönyveivel kapcsolatos bővebb információkért
lásd a 26. oldalt.

Küldetéskártyák

Minden egyes kártya a küldetés egy-egy szakaszát
jelenti, amelyeket a játékosoknak teljesíteniük kell egy
forgatókönyv végigjátszása során. A küldetéskártyák
egy előre meghatározott sorrendben követik egymást.
A kártyák sorrendjét jelentő információk mindkét
oldalukon megtalálhatók, így a helyes sorrendbe rakhatók anélkül, hogy el kellene olvasni a forgatókönyv
későbbi szakaszaira vonatkozó információkat. Az A
Oldal a kártya hátoldala, és ismerteti a történetet,
valamint a szükséges előkészületeket. Az A Oldal elolvasása és az ott található utasítások végrehajtása után, a játékosok a B Oldalára fordítják a
kártyát. A B Oldal a küldetés következő szakaszába
lépéséhez szükséges információkat tartalmazza.
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2. Forgatókönyv Szimbólum: Egy szemléltető ikon,
amellyel a küldetés beazonosítható, és megfeleltethető a
találkozáskártyák egy csoportjával.
3. Sorszám: Ez a szám határozza meg azt, hogy a
forgatókönyv paklit milyen sorrendben kell összeállítani
a játék elején. A pakli előkészítésekor az 1A kártya kerül
legfelülre, majd utána követezik a 2A, 3A, és így tovább.
A játékosok az A oldal után a B oldalra fordítanak a forgatókönyv minden egyes szakaszában.
4. Találkozás Információk: Szimbólumok egy csoportja, amelyek a forgatókönyv szimbólummal együttesen
határozzák meg, hogy melyik találkozáskártyákat kell
belekeverni a találkozás pakliba az adott forgatókönyv
esetén.
5. A Forgatókönyv Címe: Az adott forgatókönyv megnevezése.
6. Kártyaszöveg: Az adott szakaszra vonatkozó történet,
előkészületek, különleges hatások és feltételek.
7. Játékszett Információ: Minden kártya rendelkezik
egy szimbólummal, amelyik megmutatja, hogy melyik
játékszettből származik, valamint egy, az adott szetten
belüli egyedi azonosító számmal.
8. Küldetéspontok: A haladásjelzők száma, amennyit a
kártyára kell helyezni, annak érdekében, hogy a forgatókönyv
következő szakaszába lehessen lépni.
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A Találkozás Pakli

Ellenségkártyák

A találkozás pakli jelenti a gonosztevőket, veszélyeket,
helyszíneket és körülményeket, amely a játékosok és a
küldetésük sikeres teljesítése között áll. Egy találkozás
pakli ellenség-, helyszín-, ármány- és célkártyákból
tevődik össze. A találkozás pakli tartalmát a játékosok
által teljesíteni kívánt forgatókönyv határozza meg
(lásd a „A Forgatókönyv Áttekintése” részt a 26.
oldalon). A játék elején a találkozás paklit meg kell
keverni.

Az ellenségkártyák azokat a gonosztevőket, teremtményeket, szörnyeket és csatlósaikat jelentik, amelyek
megpróbálják fogságba ejteni, elpusztítani, vagy
félrevezetni a hősöket, miközben azok a küldetésüket
teljesítik. Az ellenségkártyák egy adott játékossal állnak
összecsapásban, és egészen addig játékban is maradnak,
ameddig le nem győzik őket.

Kártyafelépítés - A Találkozás
Pakli
1. A Kártya Neve: A kártya megnevezése.
2. Összecsapás Érték: Ez a szám határozza meg, hogy
ez az ellenségkártya mikor mozdul el az előkészületi
területről, és kerül összecsapásba egy játékossal.
3. Fenyegetés Erősség ($): Ennek az ellenségnek,
vagy helyszínnek a veszélyességi szintjét jelzi, amely
az előkészületi területről a játékosokat fenyegeti.
4. Támadási Erő (Û): Az adott ellenség hatékonysága, amikor támad.
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7. Életerő: Az okozott sérülések száma, amely ahhoz
kell, hogy ezt a kártyát elpusztítsa.
8. Találkozás Készlet Szimbólum: Megmutatja, hogy
ez a kártya melyik találkozáskártya készlethez tartozik.
Minden forgatókönyv küldetéskártyájának A oldalán
található „Találkozás Információ” szimbólumával
együttesen határozza meg, hogy melyik találkozás készleteket kell használni a találkozás pakli kialakításakor.
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5. Védekezési Erő (Ú): Az adott ellenség hatékonysága, amikor védekezik.
6. Küldetéspontok: A haladásjelzők száma, amennyit
erre a helyszínre kell helyezni, annak érdekében, hogy
az adott helyszínt teljes egészében felfedezd, majd
eldobd a játékból.

8

1

12

13

Helyszínkártyák
A helyszínkártyák azokat a veszélyes helyeket jelentik,
amelyeken át kell haladniuk a játékosoknak egy forgatókönyv végigjátszása során. Ezek távoli fenyegetést
jelentenek a játékosok számára az előkészületi területen
(lásd a 10. oldalon), és a küldetés teljesítése során a játékosok dönthetik el, hogy elutaznak-e egy helyszínre,
hogy szembenézzenek annak fenyegetésével.

9. Jellemzők: Szöveges besorolások, melyek
önmagukban nem tartalmaznak szabályokat, ám más,
játékban lévő kártyákra hatással lehetnek.
10. Kártyaszöveg: Az adott kártyára vonatkozó különleges képességek, amikor a kártya játékban van.
11. Árnyékhatás Szimbólum: Ha egy kártya
rendelkezik árnyékhatással, akkor ez a hatás ezzel a
szimbólummal kerül jelzésre, és ez egyúttal arra is
szolgál, hogy elválassza az árnyékhatást a kártya játékhatásától.
12. Kártyatípus: Azt jelzi, hogy ez a kártya egy ellenség, egy helyszín, egy ármány, vagy pedig egy cél-e.
13. Játékszett Információ: Minden kártya rendelkezik
egy szimbólummal, amelyik megmutatja, hogy melyik
játékszettből származik, valamint egy, az adott szetten
belüli egyedi azonosító számmal.
14. A Forgatókönyv Címe: Az adott forgatókönyv
megnevezése, amelyikhez ez a célkártya tartozik.
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Ármánykártyák

Célkártyák

Az ármánykártyák azokat a csapdákat, átkokat, manővereket, kelepcéket és más kellemetlen meglepetéseket jelentik, amelyekkel a játékosok időnként szembetalálják
magukat egy forgatókönyv teljesítése során. Amikor a
találkozás pakliból egy ármánykártya kerül felfedésre,
akkor annak hatásait azonnal végre kell hajtani, majd a
lapot az eldobott találkozáskártyák közé kell tenni.

A forgatókönyv függvényében a célkártyák számos
különféle dolgot jelenthetnek, akár egy forgatókönyv
célt, akár a játékos mellé szegődő szövetségeseket, akár
egy kulcsot, amely a játékosokat a küldetés következő
szakaszába lépteti, akár varázstárgyakat, melyek
segítségével nehéz ellenségek győzhetők le, vagy akár
bizonyos kihívások teljesítését. Ha ettől eltérő utasítás
nincs, akkor a forgatókönyv előkészítése során a célkártyákat bele kell keverni a találkozás pakliba.
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Hőskártyák
A hőskártyák képviselik egy játékos által irányított fő
karaktereket, akikkel a játékos az adott forgatókönyvet
próbálja meg teljesíteni. A játékban résztvevő hősök
biztosítják azokat az erőforrásokat, amelyekkel egy
játékos paklijában található kártyákért (szövetségesek,
hozzárendelések és események) kell fizetni. A hősök
emellett végrehajthatnak küldetéseket, támadásokat, védekezéseket, valamint a kártyaképességeik a játék során
számos esetben használhatók. Minden egyes játékos
kiválaszt 1-3 hőst, és az ő játékba hozásukkal kezdi meg
a játékot.
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Egyedi Kártyák
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Ebben a játékban egyes kártyák meghatározott,
hivatalosan elnevezett karaktereket, helyszíneket és
tárgyakat képviselnek Középfölde világából. Ezek a
kártyák az úgynevezett „egyedi” kártyák. Az egyediségüket a kártyáik neve előtt egy ‰ szimbólum jelöli.
Amennyiben bármelyik játékos részéről egy egyedi
kártya került kijátszásra, akkor egyetlen játékos sem
hozhat játékba még egy ugyanolyan nevű kártyát.
Bármilyen kísérlet még egy példány kijátszására
sikertelen, és az a kártya az eredeti helyén marad
(kézben, pakliban, eldobott lapok között), és nem
kerül játékba. Ez a szabály érvényes minden egyedi
hős-, szövetséges-, hozzárendelés- és eseménykártyára, amelyet játékba kívánnak hozni. Megjegyzendő,
hogy egy egyedi kártya kijátszható akkor, ha egy
ugyanolyan nevű másik kártya egy játékos eldobott
lapjai között van, és jelenleg nincs játékban.
Nem-egyedi kártyákból egyidejűleg több példány is
lehet játékban.
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Kártyafelépítés – Hőskártyák és a
Játékos Pakli
1. A Kártya Neve: A kártya megnevezése. A megnevezés előtti ‰ szimbólum azt jelzi, hogy a kártya egyedi.
(Lásd az „Egyedi Kártyák” részt a 8. oldalon)
2. Költség: Azoknak az erőforrásoknak a száma,
amelyet egy játékosnak el kell költenie a megfelelő erőforrás készlet(ek)ből ahhoz, hogy ezt a kártyát játékba
hozza. A hőskártyákon nem található költség.
3. Fenyegetettség Költség: Kizárólag a hőskártyákon
található, és ez a szám az a fenyegetettség, amelyet egy
játékosnak hozzá kell adnia a fenyegetettség számlálójához minden olyan játék elején, amelyeikben ezt a hőst
használja.
4. Befolyási Szféra Szimbólum: Megmutatja, hogy ez
a kártya melyik szférába tartozik. A kártya alapszíne
szintén utal erre. A semleges kártyák alapszíne szürke,
és nem található rajtuk befolyási szféra szimbólum.
5. Akaraterő (Ò): A hős hatékonysága a küldetés teljesítésének elhivatottsága tekintetében.
6. Támadási Erő (Û): A hős hatékonysága, amikor
támad.
7. Védekezési Erő (Ú): A hős hatékonysága, amikor
védekezik.
8. Életerő: Az okozott sérülések száma, amely ahhoz
kell, hogy ezt a kártyát elpusztítsa.
9. Erőforrás Szimbólumok: Kizárólag a hőskártyákon
találhatók, és ezek a szimbólumok az(oka)t a befolyási
szférá(ka)t mutatják, amely(ek)hez ennek a hősnek az
erőforrás készletében lévő erőforrásjelzők tartoznak.
Azt is megmutatják, hogy maga a hőskártya mely szférá(k)hoz tartozik.
10. Jellemzők: Szöveges besorolások, amelyek
önmagukban nem tartalmaznak szabályokat, ám más,
játékban lévő kártyákra hatással lehetnek.
11. Kártyaszöveg: Az adott kártyára vonatkozó különleges képességek. Egyes kártyák színesítő szövege
dőlt betűs, ami azt jelzi, hogy az idézet A Gyűrűk Ura
regények valamelyikéből származik.
12. Kártyatípus: Azt jelzi, hogy ez a kártya egy hős,
egy szövetséges, vagy pedig egy esemény-e.
13. Játékszett Információ: Minden kártya rendelkezik
egy szimbólummal, amelyik megmutatja, hogy melyik
játékszettből származik, valamint egy, az adott szetten
belüli egyedi azonosító számmal.

”Karakter” Kártyák
A kártyaszövegek és a szabályok időnként „karakter”
kártyákra hivatkoznak. Mind a hősök, mind pedig a
szövetségesek „karaktereknek” minősülnek. Ha egy
kártyaszöveg arra utasít, hogy „válassz egy karaktert”,
akkor a játékos döntheti el egy hőskártyát vagy egy
szövetséges kártyát választ-e a hatás célpontjául.

A Játékos Pakli

Szövetséges Kártyák

A játékos pakli összekevert szövetséges,
hozzárendelés és eseménykártyák kombinációja,
ahonnan a játékosok lapokat húznak a játék folyamán.
Egy játékos paklijában nem lehet háromnál több
azonos nevű példány egy adott szövetséges,
hozzárendelés, illetve eseménykártyából. A játékhoz
adott négy 30 lapos kezdőpakli bármelyikével,
mintegy bevezetésként, azonnal el lehet kezdeni
játszani. Gyakorlottabb játékosok kombinálhatják
egymással ezeknek a kedőpakliknak a kártyáit, illetve
továbbfejleszthetik a paklijukat a Kalandcsomag
kiegészítők kártyáival, hogy 50 lapos paklikat
alakítsanak ki. (A játékos paklik testreszabásával kapcsolatos további információkért lásd a „Pakliépítés és
Személyre Szabás” részt a 27. oldalon.)

A szövetséges kártyák azokat a karaktereket (barátokat,
követőket, teremtményeket és bérenceket) jelentik, akik
végigkísérik egy játékos hőseit a küldetésük során. A
szövetséges kártyák a játékos kezéből kerülnek
kijátszásra, és mindaddig játékban maradnak, amíg el
nem pusztulnak, vagy amíg egy kártya hatására ki nem
kerülnek a játékból.

Hozzárendelés Kártyák
A hozzárendelés kártyák a fegyvereket, páncélzatot,
varázstárgyakat, felszereléseket, képességeket és
körülményeket képviselik. Kijátszásukkor mindig egy
másik kártyához kapcsolódnak (egy kicsit be kell
csúsztatni alájuk), és képesek arra, hogy módosítsák
vagy befolyásolják a hozzájuk kapcsolódó kártya
működését. Amennyiben egy olyan kártya kerül ki a
játékból, amelyhez hozzárendelés kapcsolódott, akkor
a hozzárendelés kártyát is el kell dobni.
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Eseménykártyák

1
4

Az eseménykártyák azokat a manővereket, akciókat,
taktikákat, varázslatokat, és más azonnali hatásokat jelentik, amelyek egy játékos rendelkezésére állnak. Egy
eseménykártyát egy játékos kezéből kell kijátszani, majd
a szöveges hatás rendezése után a kártya végül a
birtokosa eldobott lapjai közé kerül.
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Az Első Játékhoz
Az első játékhoz minden játékos kiválaszt magának
egyet a négy befolyási szférá közül, és a választott
szférához tartozó kezdőpaklit fogja használni. A négy
szféra kártyáinak sorszámai alább láthatók. A négy
szféra kezdőpaklijához tartozó hősök szintén megadásra kerültek.
Vezetés (13-27. számú kártyák; Aragorn, Glóin, Théodred hősök)
Harcászat (28-42. számú kártyák; Legolas, Gimli,
Thálin hősök)
Lélek (43-57. számú kártyák; Éowyn, Dúnhere,
Eleanor hősök)
Tudás (58-72. számú kártyák; Glorfindel, Denethor,
Beravor hősök)
Továbbá minden kezdőpakli tartalmazza a semleges
szövetséges kártya, Gandalf (73. számú kártya) 1 példányát.
Ezután a játékosok kiválasztják azt a forgatókönyvet,
amelyiket végig szeretnék játszani. Az első játék
alkalmával azt javasoljuk, hogy az „Átkelés a
Bakacsinerdőn” forgatókönyvet válasszátok, amelyik
kimondottan egy bemutató forgatókönyvnek készült.
Vegyétek ki a forgatókönyvhöz tartózó kártyákat
(119-122. számú kártyák), valamint azokat a találkozáskártyákat, amelyek az Átkelés a Bakacsinerdőn,
A Bakacsinerdő Pókjai, és a Dol Guldur-i Orkok szimbólumaival vannak ellátva (lásd a 26. oldalon).
A pakliépítés szabályait lásd a 27. oldalon.

A Játék Menete
Előkészületek
A The Lord of the Rings: The Card Game játék
megkezdése előtt hajtsátok végre sorrendben az alábbi
egyszerű lépéseket.
1. Keverjétek meg a Paklikat
A játékos paklikhoz hasonlóan keverjétek meg
alaposan a találkozás paklit is. Ne keverjétek bele a
küldetéskártyákat a találkozás pakliba, és ne keverjétek
bele a hőskártyákat sem a játékos pakliba.
2. Tegyétek Ki a Hősöket és Állítsátok Be az Induló
Fenyegetettség Szintet
Minden játékos maga elé helyezi a hőseit, összeadja a
fenyegetettség költségeiket és a kapott értéket beállítja
a fenyegetettség számlálóján. Ez az érték lesz a játékos
induló fenyegetettség szintje a játékban.
3. Készítsétek Elő a Jelző Készletet
Helyezzétek a sebesülésjelzőket, haladásjelzőket és
erőforrásjelzőket egy kupacba a találkozás pakli mellé.
Amikor a játék folyamán szükség van rájuk, akkor
minden játékos innen vesz el jelzőket.
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4. Határozzátok Meg az Első Játékost
Az első játékost a többség dönti el. Ha ez nem vezet
eredményre, akkor véletlenszerűen kell választani. Amikor ez megtörtént, akkor az első játékos elveszi az első
játékos jelzőt, és emlékeztetőül maga elé helyezi.
5. Húzzatok Kártyákat a Kezetekbe
Minden játékos felhúz 6 kártyát a saját játékos paklijából.
Ha egy játékos nem kívánja megtartani az induló lapjait,
akkor kap egy második esélyt, visszakeverheti ezt a 6
lapot a paklijába, és felhúz 6 új lapot. Aki élt a második
eséllyel, annak ezt a második húzást már meg kell tartania.
6. Készítsétek Elő a Küldetés Paklit
Rendezzétek a küldetéskártyákat a lapok hátoldalán
található számozásuk szerinti sorrendbe. Az 1A Szakasz
kerül felülre, a többi kártya pedig alá a számuk növekvő
sorrendjében. Helyezzétek a küldetés paklit a találkozás
pakli mellé, a játékterület közepére.
7. Kövessétek a Forgatókönyv Előkészületi Utasításait
Az első küldetéskártya hátoldala gyakran tartalmaz a
forgatókönyv előkészítésére vonatkozó instrukciókat.
Hajtsátok végre ezeket az utasításokat, mielőtt átfordítanátok a küldetéskártyát.
A játékosok ezután az első körrel megkezdik a játékot.

Az Előkészületi Terület
Az előkészületi terület a játéktér egy különleges része. Itt
találhatók azok a potenciális veszélyek, amelyekkel a játékosok szembekerülhetnek a küldetésük teljesítése során.
A küldetés fázis során ellenség-, és helyszínkártyák
kerülnek felfedésre a találkozás pakliból, amelyeket az
előkészületi területre kell helyezni. Az előkészületi
területre helyezett kártyák a játékosra leselkedő közelgő
veszélyek, ideértve az ellenségeket, amelyeket le kell
győzni, és a helyszíneket, amelyeket fel kell fedezni.
Ameddig egy helyszín az előkészületi területen van, addig úgy kell tekinteni, hogy a játékosok nincsenek azon a
helyszínen; az egyelőre még csak egy távoli fenyegetés.
A játékosoknak az utazás fázis alkalmával van
lehetőségük egy helyszínre elutazni. Ugyanígy, az
előkészületi területen lévő ellenségek még nem csapnak
össze egyik játékossal sem. Az ellenségek akkor csapnak
össze egy játékossal, amikor a játékos fenyegetettség
szintje eléri azt a mértéket, hogy az magára vonja az
ellenség figyelmét. A találkozás fázis során a
játékosoknak megvan az a lehetőségük is, hogy önként
harcba bocsátkozzanak az ellenségekkel. (Az ellenségek
megtámadásával és az utazással kapcsolatos további
részletekért lásd a 15-16. oldalt.)

Az Eldobott Kártyák
Minden játékos saját kupacba gyűjti az eldobott lapjait,
valamint az eldobott találkozáskártyák is egy külön kupacba kerülnek. Minden alkalommal, amikor egy kártya
eldobásra kerül, akkor azt a kártyát az eredeti paklijához
tartozó kupacba kell tenni.

Ajánlott Játékterület Előkészítés
Tamás Fenyegetettség Számlálója

Tamás Hősei

Tamással
Összecsapásban
Álló Ellenségek

Tamás Játékos
Paklija

Tamás Eldobott
Lapjai

Jelző Készlet

Kristóf
Szövetségese

Kristóf Hősei

Kristóffal
Összecsapásban
Álló Ellenség

Előkészületi
Terület

Küldetés Pakli

Találkozás
Pakli

Eldobott
Találkozás Lapok

Első Játékos
Jelző
Kristóf Játékos Paklija

Kristóf Fenyegetettség
Számlálója

Kristóf Eldobott Lapjai
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A Kör Fázisai
A The Lord of the Rings: The Card Game játékot
KÖRÖKRE osztva játsszák. Minden kör 7 FÁZISBÓL áll.
Egyes fázisok játszhatók párhuzamosan, más fázisokat
a játékos egyedül hajtja végre úgy, hogy az első játékos
cselekszik elsőként, majd többi játékos következik, az
óramutató járásával megegyező irányban.
A 7 fázis sorrendben a következő:
1. Erőforrás
2. Tervezés
3. Küldetés
4. Utazás
5. Találkozás
6. Harc
7. Frissítés
Miután mind a 7 fázis végrehajtásra került, a kör véget
ér, és egy újabb kör kezdődik az erőforrás fázissal. A
fázisok végrehajtásának ábrája, valamint az egyes fázisok során bekövetkező események összefoglalása a
30-31. oldalon találhatók.

1. Fázis: Erőforrás
Minden játékos egyszerre hozzáad 1 erőforrásjelzőt
mindegyik hősének ERŐFORRÁS KÉSZLETÉHEZ. Az
erőforrás készlet az erőforrásjelzők gyűjteménye, mely
a hőskártya közelében helyezkedik el. Ezek a jelzők
annak az adott hősnek a befolyási szférájához tartoznak. Minden hősnek 1 erőforrás készlete van.
Az erőforrások begyűjtése után minden játékos a saját
játékos paklijából húz 1 kártyát és a kezébe veszi.
Amikor egy játékosnak egy vagy több kártyát kell húznia, akkor az(oka)t mindig a saját játékos paklijának a
tetejéről húzza. Ha egy játékosnak elfogynak a lapjai a
játékos paklijából, akkor nem húz kártyát.

2. Fázis: Tervezés
Ez az egyetlen fázis, amelyikben egy játékos
KIJÁTSZHAT a kezéből szövetséges és hozzárendelés
kártyákat. Az első játékos bármilyen és bármennyi
szövetséges és hozzárendelés kártyát kijátszhat. Ezután
az óramutató járásának irányában a következő játékosé
a lehetőség.
Ahhoz, hogy egy játékos kijátsszon egy kártyát a
kezéből (vagy hogy aktiváljon bizonyos kártyahatásokat), fizetnie kell érte az egyik olyan hőse erőforrás
készletében található erőforrásjelzőkkel, akinek az
erőforrás szimbóluma megegyezik a kártya befolyási
szférájával. Ezt nevezik ERŐFORRÁS EGYEZÉSNEK.
Azok az erőforrások, amelyekkel kártyákért vagy kártyahatásokért fizettek, a hősök erőforrás készletéből az
általános készletbe kerülnek.
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Az erőforrások elkölthetők függetlenül attól, hogy az a
hős kimerült-e (lásd a 14. oldalt), amelyiknek az erőforrás készletéből a költség megfizetése történik.
A nulla költségű kártyák kijátszásáért nem kell fizetni
erőforrást, ám a játékos hősei között lennie kell legalább
egy olyan hősnek, amelyik rendelkezik a kártya befolyási szférájával egyező erőforrás szimbólummal.
Miután egy játékos kijátszott egy szövetséges vagy egy
hozzárendelés kártyát a kezéből, képpel felfelé a saját
játékterületére téve készenlétbe helyezi. A hozzárendelés
kártyákat részleges átfedésben kell lerakni az alá a kártya
alá vagy fölé, amelyikhez a hozzárendelés történik.
Amennyiben egy játékos több hőse is rendelkezik
ugyanolyan szimbólummal, akkor az egy kártya vagy
egy hatás kijátszásához szükséges erőforrásokat
a megegyező szférák több készletéből is kifizetheti.
Példa: Tamásnak 3 hőse van: Glóin (aki Vezetés
erőforrás szimbólummal rendelkezik, és 3 erőforrással a készletében), Éowyn (akinek Lélek erőforrás szimbóluma van, valamint 2 erőforrása a készletében), valamint Eleanor (aki Lélek erőforrás
szimbólummal rendelkezik, valamint 2 erőforrással
a készletében). Tamás ki szeretné játszani a Fellegvár Őrzője kártyát a kezéből. A Fellegvár Őrzője a
Vezetés szférához tartozik, ezért Tamásnak Glóin
készletéből kell erőforrásokat költenie ahhoz, hogy
ezt a kártyát kijátssza. Mivel a Fellegvár Őrzője 2
erőforrásba kerül, ezért Tamás 2 erőforrást áthelyez Glóin készletéből az általános készletbe, és a
Fellegvár Őrzőjét a saját játékterületére helyezi.
Tamás ki szeretné még játszani az Északi Nyomkereső kártyát is a kezéből, amelyik a Lélek szférához
tartozik, és az ára 4. Ahhoz, hogy ezt kijátssza,
Tamás elvesz 2 erőforrást Éowyn készletéből,
valamint 2 erőforrást Eleanor készletéből, így lesz
meg a 4. Megteheti, hiszen Éowynnek és Eleanornak is Lélek erőforrás szimbóluma van. Tamás
elkölti, és az általános készletbe teszi ezeket a
jelzőket, majd az Északi Nyomkeresőt a saját játékterületére helyezi. (Lásd az ábrát a 13. oldalon.)

A Semleges Kártyák Költsége
Az egyik befolyási szférához sem tartozó semleges
kártyák kijátszásához nem szükséges erőforrás egyezés.
Ez azt jelenti, hogy bármelyik hős készletében lévő erőforrással lehet fizetni értük. Emellett, semleges kártya
költségének megfizetésekor egy játékos kombinálhatja is
az eltérő erőforrás szimbólummal rendelkező hősei erőforrásait. Az alapjátékban Gandalf az egyetlen semleges
kártya.

A Kártyaképességek Költsége
Egyes kártyák olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek hatásai ELŐIDÉZHETŐK, a játékosnak ehhez azonban
erőforrásokat kell fizetnie. Egy, már játékban lévő kártya
képességének a kiváltásához nem szükséges erőforrás
egyezés, hacsak maga a képesség másként nem utasít.

Példa: A Kártyák Költségének Megfizetése

1

2
3
(az általános
készletbe)

(a játékos kezéből)

(a játékos kezéből)

(az általános készletbe)

1. Glóinnak Vezetés erőforrás szimbóluma van, valamint 3 erőforrásjelzője az
erőforrás készletében. Éowynnek és Eleanornak Lélek erőforrás szimbóluma
van, és 2 erőforrásjelzőjük az erőforrás készleteikben.
2. A Fellegvár Őrzőjének kijátszásához Tamás elkölt 2 erőforrásjelzőt Glóin
készletéből, és visszateszi az általános készletbe. Glóin erőforrás készletében így
1 erőforrásjelző marad.
3. Az Északi Nyomkereső kijátszásához Tamás 2 erőforrásjelzőt Éowyn készletéből, valamint 2 erőforrásjelzőt Eleanor készletéből költ el, és a jelzőket
visszateszi az általános készletbe.
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Felkészült és Kimerült

3. Fázis: Küldetés

A küldetés fázis során a játékosok megpróbálnak toA karakterek és a hozzárendelés kártyák „felkészült”
állapotban kerülnek játékba, azaz képpel felfelé kerülnek vábbhaladni a küldetésük aktuális szakaszában. Ez a fázis
három lépésből áll: 1) karakterek kijelölése, 2)
a birtokosaik előtti játékterületre.
előkészület, és 3) küldetés rendezése. A játékosoknak
Amikor egy kártya valamilyen célból „felhasználásra”
lehetőségük van arra, hogy minden egyes lépés végén akkerül, például egy küldetés során támadáshoz,
ciókat hajtsanak végre, és eseménykártyákat játsszanak
védekezéshez, vagy egy olyan karakter képességhez,
ki.
amelyik a kártya kimerítését igényli, akkor a kártyát 90
fokkal elfordítva az oldalára kell fektetni, és ettől fogva 1. Lépés: Karakterek Kijelölése
Minden játékos karaktereket jelölhet ki az aktuális külde„kimerültnek” kell tekinteni. Egy kimerült kártyát nem
téskártyához. A karakterek a küldetésre jelölés után
lehet még egyszer kimeríteni (tehát nem vehet részt
kimerülnek. A játékosok a karaktereket egy csapatként
semmi olyan akcióban, amelyik a kártya kimerítését
igényelné) egészen addig, amíg újra felkészültté nem vá- jelölik ki a küldetéshez, kezdve az első játékossal, az
lik. Amikor egy játékost a játék, vagy egy kártya hatása óramutató járásával megegyező irányban haladnak.
arra utasítja, hogy felkészültté tegyen egy kártyát, akkor Minden játékos tetszőleges számú karakterét jelölheti a
küldetéshez.
azt a kártyát visszafordítja álló helyzetbe.

2. Lépés: Előkészület

Felkészült

Kimerült

Miután minden játékosnak volt lehetősége arra, hogy karaktereket jelöljön ki a küldetéshez, a találkozás pakliból
fel kell fedni játékosonként egy kártyát. Ezt nevezzük
ELŐKÉSZÜLETNEK. Ezeket a találkozáskártyákat
egyesével kell felfedni, és ha rendelkeznek „felfedéskor”
hatással, akkor azt még a következő kártya felhúzása előtt
rendezni kell. Az ilyen módon felfedett ellenségkártyákat
és helyszínkártyákat az előkészületi területre kell helyezni,
az ármánykártyákat pedig a rendezésük után el kell dobni
(hacsak a kártya szövege másként nem rendelkezik). Ha a
találkozás pakli a küldetés fázis során bármikor kiürül,
akkor az eldobott találkozáskártyákat meg kell keverni és
új húzópaklit kell képezni belőlük.

3. Lépés: A Küldetés Rendezése
Végül a játékosok összehasonlítják a küldetéshez jelölt
minden karakter összesített akaraterejét (Ò) az előkészületi területen lévő minden kártya összesített fenyegetés
erősségével ($).
Amennyiben az Ò magasabb, akkor a játékosok sikerrel
jártak, és előrehaladást értek el a küldetésükben. Az Ò és
a $ közötti különbséggel megegyező számú
haladásjelzőt kell az aktuális küldetéskártyára helyezni.
Megjegyzendő, hogy amennyiben létezik aktív helyszín
(lásd a 15. oldalon), akkor a haladásjelzőket arra a helyszínre kell tenni mindaddig, amíg a helyszín felfedezésre
nem kerül, és a megmaradtak majd onnan kerülnek át az
aktuális küldetéskártyára.
Amennyiben a $ magasabb, akkor a játékosok nem
jártak sikerrel, a találkozás kártyák az útjukat állták.
Minden játékosnak meg kell növelnie a fenyegetettség
számlálója értékét a $ és az Ò különbségével.
Amennyiben az összesített Ò érték megegyezik az összesített $ értékkel, akkor nem kerül fel haladásjelző és
nem nő a játékosok fenyegetettség szintje sem.
Úgy kell tekinteni, hogy az egy küldetéshez jelölt
karakterek a teljes küldetés fázis során ahhoz a küldetéshez vannak jelölve, hacsak egy kártya hatására ki
nem kerülnek a küldetésből. Ezek a karakterek a lépés
befejezése után is kimerültek maradnak.

14

Példa: Egy Küldetés Rendezése
Kristóf
Játékterülete

1

3

Tamás
Játékterülete

2

Előkészületi terület

Küldetés
Pakli

Találkozás
Pakli

1. Tamás kimeríti Éowynt, hogy a küldetéshez jelölje. Kristóf Aragornt és a Fellegvár Őrzőjét meríti ki,
hogy a küldetéshez jelölje őket. Egy Nősziromfölde helyszín már található az előkészületi területen.
2. A játékosok felfednek játékosonként 1-1 kártyát a találkozás pakliból, és az előkészületi területre
helyezik őket.
3. A játékosok összesítik a teljes Ò-t, és összehasonlítják az előkészületi terület összesített $ értékével.
Az eredmény 7 Ò és 7 $, azaz egyenlő. Tamás felhasználja Éowyn kártyájának képességét, és hozzáad
egy pontot az Ò-höz, amely lehetővé teszi a játékosok számára, hogy 1 haladásjelzőt az aktuális
küldetéskártyára helyezzenek.

Példa: Tamás Éowynt (4 Ò), Kristóf pedig
Aragornt (2 Ò) és a Fellegvár Őrzőjét (2 Ò) jelöli
ki az aktuális küldetéshez. Egy Nősziromfölde
helyszínkártya (3 $) található az előkészületi
területen. Miután minden játékos kijelölte a karaktereit, játékosonként 1-1 kártya kerül felfedésre a
találkozás pakliból: egy Kelet Szögleti Őrjárat (3
$) és egy Agyaras Legyek (1 $). A játékosok
kombinált Ò értéke 7, a küldetés pakli kombinált
$ értéke 7. A pillanatnyi állás döntetlen. Tamás
azonban úgy határoz, hogy használja Éowyn
képességét, és egy kártyát eldobva a kezéből
megnöveli az Ò értékét 1-gyel, ezzel 8-ra növelve
a kijelölt karakterek kombinált Ò értékét, a
játékosok így egy haladásjelzőt helyezhetnek az
aktuális küldetéskártyára. (Lásd feljebb az ábrát.)

4. Fázis: Utazás
Az utazás fázis során a játékosok egy csapatként
ELUTAZHATNAK az egyik olyan helyszínre, amelyik
az előkészületi területen található, amit úgy jeleznek,
hogy a helyszínkártyát az előkészületi területről az
aktuális küldetéskártya mellé helyezik, így téve
AKTÍVVÁ a helyszínt. A játékosok egy időben csak egy
helyszínre utazhatnak el. Az első játékos hozza meg a
végső döntést arról, hogy utaznak-e, és ha igen, akkor
hová.

Ameddig a helyszínkártyák az előkészületi területen
vannak, addig a $ értékeik hozzáadódnak a találkozáskártyákéhoz. Miután a játékosok elutaztak egy helyszínre,
attól fogva annak a helyszínnek a $ értéke már nem
számít bele az összesített $ értékbe, mivel úgy kell
tekinteni, hogy a játékosok már bejárták azt a helyszínt, és
ezért azok már nem jelentenek fenyegetést számukra.
Ehelyett egy aktív helyszín tárolóként működik az
aktuálisan felfedett küldetéskártyához. Minden olyan
haladásjelző, amelyik egy küldetéskártyára kerülne,
helyette az aktív helyszínre kerül. Bármikor, amikor egy
helyszínen lévő haladásjelzők száma eléri a helyszín
küldetéspontjainak számát, akkor az a helyszín
FELFEDEZETTÉ válik, és el kell dobni a játékból.
A játékosok nem utazhatnak egy új helyszínre, ha egy
másik helyszínkártya aktív; a játékosoknak előbb az aktív
helyszínt kell felfedezniük, mielőtt máshová utaznának.
Egyes helyszínek utazási hatással rendelkeznek, egy plusz
költséggel, amelyet a játékosoknak meg kell fizetniük, ha
odautaznak (lásd az „Utazási Hatások” részt a 23. oldalon).
Példa: Tamás és Kristóf éppen most nyertek
3 haladásjelzőt az aktuális küldetéskártya ellen.
A 2 küldetéspontos Elvarázsolt Folyó az aktív
helyszín. 2 haladásjelző kerül az Elvarázsolt
Folyó kártyára, amelyet így már el kell dobni a
játékból. A megmaradt haladásjelzőt az aktuális
küldetéskártyára kell helyezni.
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5. Fázis: Találkozás
A találkozás fázis két lépésből áll: a játékos összecsapása, és az összecsapás vizsgálat.

Először is minden játékosnak lehetősége van összecsapni egy, az előkészületi területen található ellenséggel. Ehhez az ellenséget át kell helyezni az előkészületi területről az összecsapni készülő játékos elé.

Példa: Tamás, az első játékos fenyegetettség
szintje 24-en áll. A második játékos, Kristóf
fenyegetettség szintje 35. 4 ellenség van az előkészületi területen: egy Királypók (az összecsapás
értéke 20), egy Erdei Pók (az összecsapás értéke
25), Ungoliant Ivadéka (az összecsapás értéke
32), és az Agyaras Legyek (az összecsapás értéke
40).

Ebben a lépésben minden játékosnak lehetősége van
arra, hogy szabadon összecsapjon egy ellenséggel, az
összecsapás értékének nincs hatása erre az eljárásra.

Tamás és Kristóf is passzol a játékos összecsapás
lépés során, nem kívánnak élni a lehetőséggel,
hogy tetszőlegesen csapjanak össze ellenségekkel.

2. Lépés: Az Összecsapás Vizsgálat

Mivel Tamás az első játékos, ezért ő hajtja végre
elsőként az összecsapás vizsgálatot. Tamás 24-es
fenyegetettség szintjét össze kell hasonlítani az
előkészületi területen található összes ellenséggel.
Az Agyaras Legyek (40), Ungoliant Ivadéka (32),
és az Erdei Pók (25) összecsapás értéke mind
magasabb, mint Tamás fenyegetettség szintje,
ezért ezek egyike sem csap össze Tamással. A
Királypók összecsapás értéke azonban egyenlő,
vagy alacsonyabb Tamás fenyegetettség szintjénél, tehát a Királypók összecsap Tamással.
Ekkor ezt a kártyát el kell venni az előkészületi
területről és Tamás játékterületére kell helyezni.

1. Lépés: A Játékos Összecsapása

Másodszor, a játékosoknak egy sor összecsapás
vizsgálatot kell végrehajtaniuk azért, hogy megnézzék,
hogy bármelyik, az előkészületi területen maradt
ellenség összecsap-e velük. Az első játékos összehasonlítja a saját fenyegetettség szintjét az előkészületi
területen található minden egyes ellenségkártya
összecsapás értékével. A legmagasabb összecsapás
értékkel rendelkező olyan ellenség, melynek
összecsapás értéke megegyezik, vagy alacsonyabb,
mint ennek a játékosnak a fenyegetettség szintje,
összecsap ezzel a játékossal, és az előkészületi
területről a játékos előtti területre mozog. Ezt az
eljárást nevezzük ÖSSZECSAPÁS VIZSGÁLATNAK.
Miután az első játékos végrehajtotta az összecsapás
vizsgálatot, a balján ülő játékos is végrehajtja a saját
összecsapás vizsgálatát. Ez a játékos is összehasonlítja
a saját fenyegetettség szintjét az előkészületi területen
maradt minden egyes ellenségkártya összecsapás
értékével, és azzal a legmagasabb összecsapás értékkel
rendelkező ellenséggel csap össze, amelyiknek az
összecsapás értéke megegyezik, vagy alacsonyabb,
mint a saját fenyegetettség szintje.
Ezt az eljárást az óramutató járásával megegyező
irányban minden játékos végrehajtja. Miután minden
játékos végrehajtotta az összecsapás vizsgálatot, az
első játékos elvégez egy második összecsapás vizsgálatot is. A játékosok ilyen módon mindaddig folytatják
az összecsapás vizsgálatokat, ameddig azok az
ellenségek el nem fogynak az előkészületi területről,
amelyek képesek összecsapni valamelyik játékossal.
Lényegtelen, hogy egy ellenség egy összecsapás
vizsgálat útján, egy kártya hatására, vagy a játékos
saját választásából csap-e össze egy játékossal, a
végeredmény ugyanaz, az ellenség és a játékos megküzd egymással. Mindegyik esetben úgy kell tekinteni,
hogy a játékos összecsap az ellenséggel, és az ellenség
összecsap a játékossal.
Megjegyzendő, hogy ebben a fázisban az ellenségek
nem támadják meg a játékosokat, csak előkészülnek az
összecsapásra. Az összecsapásra felkészült ellenségek
a harc fázis során támadják meg a játékosokat (lásd a
18. oldalon).

16

Ezután Kristóf végzi el az összecsapás vizsgálatot,
összehasonlítva a 34-es fenyegetettség szintjét az
előkészületi területen maradt ellenségek
összecsapás értékeivel. Az Agyaras Legyek nem
csapnak össze Kristóffal. A 32-es összecsapás
értékkel rendelkező Ungoliant Ivadéka az a
legmagasabb értékű ellenség, amelyiknek az
összecsapás értéke egyenlő, vagy alacsonyabb,
mint Kristóf fenyegetettség szintje, tehát ez a kártya összecsap Kristóffal.
Tamás ezután végrehajt még egy összecsapás
vizsgálatot, és mivel sem az ő fenyegetettség
szintje, sem pedig az előkészületi területen
található ellenségek nem változtak, ezért újabb
ellenség nem csap össze vele. Kristóf is végrehajt
még egy összecsapás vizsgálatot, és ezúttal az
Erdei Pók csap össze vele. Tamás következő
összecsapás vizsgálata során ismét nem történik
semmi, majd Kristóf utolsó összecsapás vizsgálatakor már nem csap össze vele semmi.
Végeredményben Tamás a Királypókkal, Kristóf
pedig Ungoliant Ivadékával és az Erdei Pókkal
csap össze. Az Agyaras Legyek az előkészületi
területen marad. (Lásd az ábrát a 17. oldalon.)

Példa: Összecsapás Vizsgálat

Kristóf

Tamás

1
2

3

4

5

Előkészületi Terület
1. Az első játékos, Tamás hajtja végre az első
összecsapás vizsgálatot. A Királypók összecsapás
értéke (20) a legmagasabb olyan, amelyik egyenlő,
vagy alacsonyabb, mint Tamás 24-es fenyegetettség
szintje, tehát a Királypók összecsap Tamással.

4. Kristófé a következő összecsapás vizsgálat. Az
Erdei Pók összecsapás értéke (25) a legmagasabb
olyan, amelyik egyenlő, vagy alacsonyabb, mint
Kristóf 35-ös fenyegetettség szintje, tehát az Erdei
Pók összecsap Tamással.

2. A következő összecsapás vizsgálatot Kristóf hajtja
végre. Ungoliant Ivadékának összecsapás értéke (32)
a legmagasabb olyan, amelyik egyenlő, vagy alacsonyabb, mint Kristóf 35-ös fenyegetettség szintje,
tehát Ungoliant Ivadéka összecsap Tamással.

5. Még Tamás és Kristóf is végrehajt egy-egy
összecsapás vizsgálatot. Az Agyaras Legyek
összecsapás értéke magasabb, mint bármelyikük fenyegetettség szintje, ezért ez az ellenség ezúttal az
előkészületi területen marad. Mivel minden játékos
egymás után olyan összecsapás vizsgálatot hajtott
végre, amelyek során egyetlen ellenség sem csapott
össze velük, ezért az „összecsapás vizsgálat” lépés
véget ért.

3. Tamás végrehajtja a következő összecsapás vizsgálatot. A fenyegetettség szintje alacsonyabb, mint
az előkészületi területen maradt ellenségek összecsapás költsége, ezért egyik ellenség sem csap össze
Tamással.
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6. Fázis: Harc
A harc fázisban az ellenségek támadnak elsőként. Minden
olyan ellenség támad minden egyes körben, amelyik
összecsapásban áll a játékosokkal, és a játékosok
egyesével rendezik ezeket a támadásokat. A harc fázis elején a játékosok kiosztanak 1-1 ÁRNYÉKKÁRTYÁT minden
egyes összecsapásban álló ellenségre. Osszatok ki képpel
lefelé egy-egy kártyát a találkozás pakli tetejéről, minden
egyes összecsapásban álló ellenségnek. Amikor egy adott
játékos ellenségeinek osztjátok a lapokat, akkor mindig a
legmagasabb összecsapás értékű ellenség kapja elsőként a
kártyát. Először az első játékost támadó ellenségeknek kell
lapot osztani, majd játékos sorrendben kell tovább haladni
mindaddig, amíg minden ellenség nem kapott 1 kártyát.
Amennyiben a találkozás pakli kiürül, akkor azok az
ellenségek, amelyeknek nem jutott árnyékkártya, ebben a
körben már nem is kapnak ilyen lapot. A kiürült találkozás
pakli csak a küldetés fázisban frissül (lásd a 14. oldalon).

Az Ellenség Támadásának Rendezése
Az ellenség támadásainak rendezésekor a játékosoknak
sorrendben a következő 4 lépést kell végrehajtaniuk. A
játékosok minden egyes lépés végén kijátszhatnak eseménykártyákat, illetve végrehajthatnak akciókat.
1. Egy ellenség kiválasztása. Az első játékos kiválasztja,
hogy melyik támadást rendezi elsőként (azon ellenségek
közül, amelyekkel összecsapásban áll).
2. A védekező kijelölése. A védekezésre kijelölt karakter
mindenképpen kimerültté válik. Minden egyes ellenséggel
szemben csak egyetlen karakter jelölhető ki. Egy játékos
dönthet úgy is, hogy VÉDETLENÜL hagy egy támadást, és
nem jelöl ki védekezőt az adott támadásra. Hacsak azt egy
kártya hatása másképpen nem szabályozza, a játékosok
kizárólag olyan ellenségek ellen jelölhetnek ki védekezőt,
amelyekkel összecsapásban állnak.
3. Az árnyékhatás rendezése. Az aktív játékos átfordítja
képpel felfelé a kiválasztott ellenség árnyékkártyáját, és
amennyiben a kártyának van árnyékhatása, végrehajtja azt.
4. Harci sebesülés meghatározása. Ez úgy történik, hogy
a védekező karakter védekezési erejét (Ú) ki kell vonni a
támadó ellenség támadási erejéből (Û). A kivonás
eredménye az a sebzés, amelyet a védekező karakter
azonnal elszenved, esetleg el is pusztítva a védekező
karaktert (lásd a „Életerő és Sebzés” részt a 20. oldalon).
Ha egy karakter egy támadás hatására elpusztul, akkor a
fennmaradó sebzést nem kell kiosztani egy másik karakterre. Amennyiben a Ú egyenlő, vagy nagyobb, mint a Û,
akkor nem történik sebesülés.
Ha egy támadás védetlen, akkor a támadás teljes sebzését
ki kell osztani az aktív játékos egyik hősére.
Szövetségesek nem szenvedhetnek el sebesülést védetlen
támadásokból. Ha egy védekező karakter elhagyja a
játékot, vagy kikerül a harcból még mielőtt a sebzés kiosztásra kerülne, akkor a támadás védetlennek minősül. Egy
karakter Ú értéke nem nyeli el a védetlen támadások és a
kártyahatások sebzéseit.

18

Példa: Kristóf 2 ellenséggel áll összecsapásban, az
Erdei Pókkal és Ungoliant Ivadékával. A találkozás pakliból egy-egy képpel lefelé fordított kártyát
oszt mindkét ellenségére, az elsőt Ungoliant Ivadékára, a másodikat pedig az Erdei Pókra, mivel
Ungoliant Ivadékának magasabb az összecsapás
értéke. Ezek a kártyák árnyékhatást fejthetnek ki,
amelyek befolyásolhatják a támadás kimenetelét.
Kristóf tetszőleges sorrendben rendezheti az ellene
irányuló támadásokat; úgy dönt, hogy elsőként
Ungoliant Ivadékának támadását rendezi.
Kristóf először egy védekezőt jelöl ki a támadás
ellen. Kristóf kimeríti az Ezüstéri Íjászát, és
bejelenti, hogy ő lesz a védekező Ungoliant
Ivadékával szemben. A támadás rendezéséhez
Kristóf felfedi az Ungoliant Ivadékára helyezett
árnyékkártyát. A kártya egy Kelet Szögleti Őrjárat,
amelynek a következő árnyékhatása van: „Árnyék:
A támadó ellenség +1 Û-t kap. (Ha ez a támadás
védetlen volt, akkor a fenyegetés 3-mal növekszik.)” Kristóf ezt az árnyékhatást rendezi először,
azaz megnöveli 1-gyel Ungoliant Ivadékának Û-t.
Ezután meghatározza a támadó ellenség teljes Û-t
(6), kivonja belőle a védekező Ú-t (0), és az
eredménnyel megegyező számú sebesülésjelzőt
helyez a védekezőre (6). Mivel az Ezüstéri Íjásznak
mindössze 1 életereje van, azonnal elpusztul.
Kristóf most a másik ellene irányuló támadást
rendezi. Bejelenti, hogy ezt a támadást védetlenül
hagyja. Felfedi az Erdei Pókra osztott árnyékkártyát. Ez a kártya az Elvarázsolt Folyó,
amelyiknek nincs árnyékhatása. A támadást a
szokásos módon kell rendezni, további módosítók
és hatások nélkül. Kristóf meghatározza a támadó
ellenség teljes Û-t (2), és mivel nincs védekező,
ezért ennyi sebzést kell kiosztani az egyik hősére.
Kristóf egyetlen hőse Aragorn, aki 5 életerővel
rendelkezik. Kristóf ráhelyez 2 sebesülésjelzőt
Aragornra, aki túléli a támadást, és még marad 3
életereje. (Lásd az ábrát a 19. oldalon.)
Az első játékos ezután megismétli ezt a 4 lépést minden
egyes ellenségre, amelyikkel összecsapásban áll. Miután
az első játékos rendezte az ellene irányuló összes
támadást, a tőle balra ülő rendezi a saját ellenségei támadását, az 1-4 lépések ismételgetésével minden egyes
ellenségére. Amennyiben 2-nél több játékos játszik,
akkor az óramutató járásának irányában kell tovább
haladni, amíg minden játékos nem rendezi a saját
ellenségei támadásait.
A védekezőnek jelölt karakterek kizárólag a támadás
idejére tekintendők védekezőnek. A támadás rendezése
után a karakterek már nem minősülnek „védekezőnek”,
azonban továbbra is kimerültek maradnak.

Példa: Védekezés Az Ellenség Támadásaival Szemben

1

2

4
3

1. Kristóf 2 ellenséggel áll összecsapásban, egy Erdei
Pókkal és Ungoliant Ivadékával. A harc fázis elején
képpel lefelé ki kell osztani a találkozás pakliból
minden összecsapásban álló ellenségre egy-egy kártyát, mint árnyékkártyát.
2. Kristóf úgy dönt, hogy először Ungoliant
Ivadékának támadását rendezi. Kimeríti az Ezüstéri
Íjászt, és bejelenti, hogy ő lesz a védekező ebben a
támadásban.
3. A támadás rendezéséhez Kristóf felfedi a támadó
árnyékkártyáját. Az árnyékkártya a Kelet Szögleti
Őrjárat, amelyik +1-et ad az ellenség Û-éhez. Kristóf összehasonlítja az ellenség teljes támadási érté-
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két (6 Û) az Ezüstéri Íjász védekezésével (0 Ú), és
6 sebesülésjelzőt helyez a védekező karakterekre.
Mivel az Ezüstéri Íjásznak csak 1 életereje van,
ezért elpusztul, és kikerül a játékból.
4. Ezután Kristóf az Erdei Pók támadását rendezi. Bejelenti, hogy ez a támadás védekező nélkül marad.
5. A támadás rendezéséhez Kristóf felfedi a támadó
árnyékkártyáját. Az árnyékkártya az Elvarázsolt
Folyó, amelyiknek nincs árnyékhatása. Az Erdei Pók
támadása 2 Û. Mivel ez a támadás védetlen volt,
ezért Kristófnak a teljes sebzést hozzá kell rendelnie
az egyik hőséhez. A 2 sebesülésjelzőt Aragornra
helyezi, aki túléli a támadást és még 3 életereje marad.
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Ellenségek Megtámadása
Miután az összes játékos rendezte az ellenségek támadásait, minden játékosnak lehetősége nyílik (az első
játékossal kezdve, az óramutató járásának irányában)
arra, hogy visszavágjon, és támadásokat intézzen az
ellenségei ellen.
Egy támadás intézéséhez egy játékosnak ki kell meríteni
legalább 1 felkészült karakterét. Egy karaktert ki kell
meríteni ahhoz, hogy támadó lehessen. Amikor egy
játékos egy támadást intéz, akkor azt is be kell
jelentenie, hogy melyik ellenség lesz a támadás
célpontja. Egy játékos megteheti, hogy több karaktert
jelöl meg támadóként egyetlen ellenség ellen, egyetlen
értékké összesítve támadási erejüket. Egy játékosnak
lehetősége van rá, hogy 1-1 támadást intézzen minden
egyes ellenséggel szemben, amelyikkel összecsapásban
áll.
Egy ellenség elleni támadás rendezéséhez egy játékosnak sorrendben a következő 3 lépést kell végrehajtania.
A játékosok minden egyes lépés végén kijátszhatnak
eseménykártyákat, illetve végrehajthatnak akciókat.
1. A támadás célpontjának bejelentése, illetve a
támadók kijelölése. A játékos kiválaszt 1 olyan ellenséget, amelyikkel jelenleg összecsapásban áll, és tetszőleges számú támadóként kijelölt karakterét kimeríti.
2. A támadási erő meghatározása. Össze kell adni a
célpont ellen támadóként kijelölt karakterek támadási
erejét (Û).
3. Harci sebesülés meghatározása. Ez úgy történik,
hogy a célpont ellenség védekezési erejét (Ú) ki kell
vonni a támadó karakterek összesített támadási erejéből
(Û). A kivonás eredménye az a sebzés, amelyet a
célpont azonnal elszenved. Amennyiben a Ú egyenlő,
vagy nagyobb, mint a Û, akkor nem történik sebesülés.
A támadónak jelölt karakterek kizárólag a támadás
idejére tekintendők támadónak. A támadás rendezése
után a karakterek már nem minősülnek „támadónak”,
azonban továbbra is kimerültek maradnak.
Miután egy játékos rendezte az első támadását, intézhet
egy újabbat bármelyik elérhető ellenséges célpont ellen,
amelyiket ebben a körben még nem támadott meg.
Körönként egyszer minden játékos intézhet egy
támadást (tetszőleges számú elérhető karakterével)
minden egyes olyan ellenség ellen, amelyikkel jelenleg
összecsapásban áll. Miután egy játékos rendezte minden
támadását, akkor az óramutató járásának irányában kell
tovább haladni, amíg minden játékos nem rendezi az
összes saját támadását.

Az Árnyékkártya Kikerül A Játékból
A harc fázis során az ellenségekre kiosztott árnyékkártyák a helyükön maradnak. Ha az adott ellenség
elhagyja a játékot, akkor az árnyékkártyáját is el kell
dobni a játékból. A harc fázis végén dobd el az összes
olyan árnyékkártyát, amelyik ebben a körben került
kiosztásra.
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Példa: Tamás két ellenséggel csapott össze, a
Dol Gulduri Szörnymesterrel és a Dol Gulduri
Orkokkal. Ebben a körben intézhet egy-egy
támadást ezen ellenségek mindegyike ellen,
ezeket a támadásokat azonban egyenként kell
bejelentenie és rendeznie.
Tamás bejelenti, hogy először a Dol Gulduri
Orkokat támadja meg, és Glorfindelt kimerítve
megjelöli őt támadóként. Tamás megnézi
Glorfindel Û-jét (3), majd kivonja belőle a Dol
Gulduri Orkok Ú-jét (0), és eredményül 3-at kap.
Tamás 3 sebesülésjelzőt helyez az általános
készletből Dol Gulduri Orkokra. Mivel a Dol
Gulduri Orkok életereje 3, ezért elpusztulnak, és
a Dol Gulduri Orkok kártya az eldobott
találkozáskártyák közé kerül.
Ezután Tamás Legolast és a Gondori Dárdást
jelöli ki támadónak a Dol Gulduri Szörnymester
ellen. Legolas (3 Û) és a Gondori Dárdás (1
Û) támadási ereje összeadódik, így 4 Û lesz. A
Dol Gulduri Szörnymester Ú-je 1, tehát 3
pontnyi támadás okoz sebzést neki. Tamás 3
sebesülésjelzőt helyez az általános készletből a
Dol Gulduri Szörnymesterre. Mivel ez az ellenség 5 életerővel indult, ezért 2 életerővel túléli a
támadást. A sebesülésjelzők a Dol Gulduri
Szörnymesteren maradnak, hogy jelezzék a
sérülését. (Lásd az ábrát a 21. oldalon.)

Életerő és Sebzés
Minden pontnyi sebzés után, amelyet egy karakter, vagy
egy ellenség elszenved, egy sebesülésjelző kerül a
karakter, illetve az ellenség kártyájára. Minden egyes
sebesülésjelző egy karakter, vagy egy ellenség kártyáján
1-gyel csökkenti annak életerejét. A sebesülésjelzők
addig maradnak egy kártyán, amíg egy hatás meg nem
gyógyítja, vagy el nem távolítja a kártyáról a sebesüléseket, illetve ameddig a kártya játékban van.
Bármikor, amikor ezeknek a kártyáknak az életereje 0-ra
csökken, akkor azonnal legyőzöttekké válnak. A legyőzött karakterek a birtokosaik eldobott lapjai közé, a legyőzött ellenségek pedig az eldobott találkozás lapok
közé kerülnek. Megjegyzendő, hogy a legyőzött hősök
kártyái a birtokosaik eldobott lapjai közé kerülnek. Amikor olyan hatást kell rendezni, amelyik kártyákat mozgat
egy játékos eldobott lapjai közül a kezébe, vagy a paklijába, akkor az eldobott lapok között található hőskártyákat figyelmen kívül kell hagyni, ezek ilyenkor ugyanis
nem mozgathatók egy játékos kezébe, illetve paklijába.
A legyőzetlen ellenségkártyák mindaddig összecsapásban maradnak egy játékossal, amíg le nem győzetnek,
vagy egy kártya hatására eldobásra nem kerülnek, vagy
amíg az a játékos ki nem esik a játékból (lásd az „Egy
Játékos Kiesése” részt a 22. oldalon).

Példa: Ellenségek Megtámadása

1
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Tamás két ellenséggel csapott össze, a Dol Gulduri
Szörnymesterrel és a Dol Gulduri Orkokkal.
1. Tamás bejelenti, hogy először a Dol Gulduri
Orkokat támadja meg, és Glorfindelt kimerítve megjelöli őt támadóként.
2. Tamás megnézi Glorfindel támadási erejét (3 Û),
majd kivonja belőle a Dol Gulduri Orkok védekezési erejét (0 Ú), és eredményül 3-at kap. Tamás 3
sebesülésjelzőt helyez az általános készletből a Dol
Gulduri Orkokra. Ez az ellenség 3 életerővel indult,
ezért elpusztul, a kártyája az eldobott találkozás
lapok közé kerül.

3. Tamás ezután a Dol Gulduri Szörnymester ellen
intéz támadást, és Legolast (3 Û), illetve a Gondori Dárdást (1 Û) kimerítve támadónak kijelöli
őket.
4. Tamás összeadja a támadási erejüket (4 Û),
kivonja belőle a Dol Gulduri Szörnymester védekezését (1 Ú), és eredményül 3-at kap. Tamás 3
sebesülésjelzőt helyez az általános készletből a
Dol Gulduri Szörnymesterre. Mivel ez az ellenség
5 életerővel indult, ezért 2 életerővel túléli a
támadást. A sebesülésjelzők a Dol Gulduri
Szörnymesteren maradnak, hogy jelezzék a
sérülését.
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7. Fázis: Frissítés

A Győzelem

A frissítés fázis során minden kimerült kártya ismét
felkészültté válik, minden játékos megnöveli 1-gyel a
fenyegetettségét, és az első játékos továbbadja az első
játékos jelzőt a tőle balra ülőnek. Az a játékos lesz az új
első játékos. A játék ezután a következő kör erőforrás
fázisával folytatódik.

Ha legalább egy játékos túléli a forgatókönyv
utolsó szakaszát, akkor a játék a játékosok
győzelmével ér véget.

A Játék Vége
A játék két lehetőség egyikeként érhet véget, vagy a
játékosok egy csapatként való győzelmével, vagy pedig
a csapat vereségével. A játékosok akkor veszítenek, ha
minden játékos kiesik még mielőtt befejezték volna a
forgatókönyv pakli utolsó szakaszát. A játékosok akkor
győznek, ha legalább egy játékos túléli a forgatókönyv
pakli utolsó szakaszát.

Egy Játékos Kiesése
Egy játékos akkor esik ki a játékból, ha minden hőse
meghalt, ha a fenyegetettség szintje elérte az 50-et, vagy
pedig egy kártya hatására. (A későbbi kiegészítők
forgatókönyveiben a fenyegetettség szint miatti kiesés
értékei eltérhetnek 50-től, az alapjáték forgatókönyveiben egy játékos akkor esik ki, ha a fenyegetettség
szintje eléri az 50-et.)
Amikor egy játékos kiesik, akkor a kézben tartott lapjai,
minden birtokában lévő kártya, valamint a paklija, a
saját eldobott lapjai közé kerül. Minden olyan találkozáskártya, amelyikkel a játékos összecsapásban állt,
visszakerül az előkészületi területre a rajtuk található
sebesülésjelzőkkel együtt. A megmaradt játékosok
folytatják a játékot. Megjegyzendő, hogy miután egy
játékos kiesett, eggyel kevesebb kártyát kell felfedni a
találkozás pakliból a küldetés fázis előkészület
lépésében, mivel onnantól kezdve eggyel kevesebb
játékos vesz részt a játékban.
Ha minden játékos kiesett, akkor a játék véget ér, és
a játékosok veszítenek.

Előrehaladás a Küldetésben
A játékosok azonnal a küldetés következő szakaszába
lépnek, ha az aktuális küldetéskártyájukon található
haladásjelzők száma eléri, vagy meghaladja a
küldetéskártyán feltüntetett küldetéspontok számát. A
küldetés során szerzett többlet haladásjelzők nem
vihetők tovább a következő szakaszra. Amikor a
játékosok a következő szakaszba lépnek, akkor a küldetéskártyán található összes haladásjelző visszakerül az
általános készletbe. A játékosoknak követniük kell az
újonnan felfedett küldetéskártya utasításait.
A többi kártya állapota nem változik; az előkészületi
területen lévő kártyák az előkészületi területen
maradnak, a játékosokkal összecsapásban álló kártyák
összecsapásban maradnak, a kimerült karakterek kimerültek maradnak, a sebesülésjelzők és az erőforrások
is a helyükön maradnak, és a kör folyamata sem szakad
nem.
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Pontozás
Ha a játékosok győznek, akkor a következőkben
ismertetett eljárást használd arra, hogy megállapítsd
csapat végső pontszámát. Egy csapat pontszáma úgy
számolható ki, hogy a négy nemkívánatos elemet
összeadjuk (az összes játékos végső fenyegetettség
szintje, az összes halott hős fenyegetettség költsége, az
életben maradt hősökön található sebesülésjelzők száma,
valamint a forgatókönyv legyőzéséhez szükséges körök
számának a 10-szerese), majd az egészből kivonjuk a
megszerzett győzelmi pontok számát. A játékosok
győzelmi pontokat biztosító ellenségek legyőzésével és
helyszínek felfedezésével tehetnek szert győzelmi pontokra (lásd a 24. oldalon). A játékosok minden körben a
frissítés fázisban ellenőrizhetik a pontszámukat.
Amikor egy játékos kiesik, akkor a fenyegetettség
szintjét 50-nek, és minden hősét halottnak kell tekinteni.
Megjegyzendő, hogy egy kiesett játékos fenyegetettség
szintje nem lehet magasabb, mint a kiesési szint (azaz 50,
hacsak a küldetés szabályai, vagy egyéb kártyahatás nem
rendelkezik ettől eltérően).
Ezzel a pontozási rendszerrel egy alacsony pontszámú
győzelem sokkal kívánatosabb, mint egy magasabb pontszámú.
A pontozás hasznos eszköz arra, hogy felmérd egy pakli,
vagy egy csapat teljesítményét az idő múlásával, vagy
hogy összehasonlítsd egy pakli, vagy csapat teljesítményét egy másikéval. Lehetőséget kínál a játékosoknak
arra, hogy ugyanazt a forgatókönyvet többször is
végigjátsszák különféle hős és kártya kombinációkkal,
minden egyes játék után értékelve azok hatékonyságát.
A szabálykönyv végén található egy pontozólap.
Példa: Tamás szóló játékot játszott, és a 7.
körben, 43-as fenyegetettség szinttel, egy halott hőssel (akinek a fenyegetettség költsége
8), 6 sebesülésjelzővel az életben maradt
hősein, valamint 5 győzelmi ponttal legyőzte
az „Átkelés a Bakacsinerdőn” küldetést. A
végső pontszáma a következőképpen alakul:
A Végső Fenyegetettség Szint (43)
+ Az Összes Halott Hős Fenyegetettség
Költsége (8)
+ A Hősök Sebesülésjelzői (6)
+ A Forgatókönyv Legyőzéséhez Szükséges
Körök Száma x10 (70)
– A Megszerzett Győzelmi Pontok (5)
Tamás Végső Pontszáma (122)

Haladó Fogalmak

Válaszok

Ez a rész néhány haladó játékfogalmat részletez,
amelyekkel a játékosoknak esetleg találkozhatnak,
amikor mélyebbre ássák magukat a The Lord of the
Rings: The Card Game játékban.

A válaszok egy kártyán, kiemelt „Válasz:” felirattal kerülnek
jelzésre. A válaszok mindig opcionálisak, és akkor hajthatók
végre a birtokosaik által, amikor reagálni szeretnének a játék
bizonyos történéseire (azaz közvetlenül utánuk). Ahhoz, hogy
egy hőskártyán, szövetséges kártyán, vagy hozzárendelés
kártyán feltüntetett választ végre lehessen hajtani, a kártyának
játékban kell lennie, hacsak az adott válasz leírásában nem
szerepel, hogy a játék egy másik pontján lehet használni. A
„Válasz:” hatással rendelkező eseménykártyákat közvetlenül
egy játékos kezéből kell kijátszani.

Kártyahatások
A The Lord of the Rings: The Card Game játékban
számos különféle kártyahatás létezik. A hőskártyák és
a játékoskártyák hatásai 5 csoportba sorolhatók:
állandó hatások, akciók, válaszok, kényszerített
hatások és kulcsszavak. A küldetéskártyák és a találkozáskártyák hatásai 6 csoportba sorolhatók: állandó
hatások, kényszerített hatások, felfedési hatások,
árnyékhatások, utazáshatások és kulcs-szavak. A kártyák hatásai az alábbiakban kerülnek részletezésre.

Állandó Hatások
Az állandó hatások folyamatos befolyással vannak a
játék állapotára, mindaddig, ameddig a kártya
játékban van, és amíg egyéb meghatározott feltételek
teljesülnek. Ezek a hatások nincsenek kiemelve a
szövegben, mert mindig aktívak.
Az Elvarázsolt Folyó helyszínkártya egy példa az
állandó hatásra.

Akciók
Az akciók egy kártyán, kiemelt „Akció:” felirattal
kerülnek jelzésre. Az akciók mindig opcionálisak, és
akkor hajthatók végre a birtokosaik által, amikor a
játék folyamán akció végrehajtási lehetőség van.
Hőskártyán, szövetséges kártyán, illetve
hozzárendelés kártyán feltüntetett akció csak akkor
hajtható végre, ha a kártya játékban van, hacsak az
adott akció leírásában nem szerepel, hogy a játék egy
másik pontján lehet használni. Az eseménykártyák
olyan akciók, amelyeket közvetlenül egy játékos kezéből kell kijátszani.
Egyes akciók végrehajtása a játék egy bizonyos
fázisához vannak kötve. Ez azt jelenti, hogy az adott
akció kizárólag a megadott fázisban hajtható végre.
Például egy olyan hatás, amelynél a „Küldetés
Akció:” címke található, kizárólag a küldetés fázis
akció végrehajtási pontján váltható ki. A fázis megjelölés nélküli akciók a kör folyamán bármelyik akció
végrehajtási ponton használhatók. (Lásd „A Forduló
Folyamata” részt a 30-31. oldalon).
A Glorfindel hőskártya egy példa olyan akcióra, amelyik bármely akció végrehajtási ponton használható.
A Radagast Fortélya eseménykártya pedig egy olyan
akcióra példa, amelyik csak a küldetés fázisban
használható.

Az Arnor Gyermeke szövetséges kártya egy példa olyan válaszra, amelyik minden olyan esetben használható, amikor a
válasz kiváltásának feltétele teljesül (azaz „amikor az Arnor
Gyermeke játékba kerül”).

Kényszerített és Felfedési Hatások
A kényszerített hatásokat bizonyos események bekövetkezése
váltja ki a játék folyamán, és automatikusan végrehajtásra
kerülnek, akár akarja a kártya birokosa, akár nem. Az ilyen
hatások egy kiemelt „Kényszerített:” felirattal kerülnek
jelzésre a kártyákon. Ezek a hatások elsőbbséget élvezve és
azonnal végrehajtásra kerülnek, amint a megadott
előfeltételük teljesül. A Mocsári Vipera ellenségkártya egy
példa egy olyan kényszerített hatásra, amelyik azonnal kifejti
hatását, amint az előfeltétele teljesül (azaz „minden alkalommal, amikor a Mocsári Vipera támad”).
A felfedési hatások a kényszerített hatások egy különleges
fajtája, amelyik akkor fejti ki hatását automatikusan, amikor a
kártya felfedésre kerül. Az ilyen hatások egy kiemelt
„Felfedéskor:” felirattal kerülnek jelzésre a kártyákon.
Amikor egy kártya az árnyékhatása végett kerül felfedésre,
akkor a felfedési hatását figyelmen kívül kell hagyni.

Árnyékhatások
Egyes találkozáskártyák egy másodlagos hatással is rendelkeznek, amelyet árnyékhatásnak nevezünk. Ezek a hatások
a fentebb látható grafikával vannak elkülönítve a kártya nemárnyék hatásaitól, és a szövegük dőlt betűs. Az árnyékhatások
egy kiemelt és dőlt „Árnyék:” felirattal kerül-nek jelzésre a
kártyákon. Az árnyékhatásokat kizárólag akkor kell
végrehajtani, amikor a kártya egy harc során támadó
ellenségre kerül kiosztásra.
A Dol Gulduri Orkok ellenségkártya egy példa az
árnyékhatásra, amely mindig csak akkor fejti ki a hatását,
amikor a kártyát árnyékkártyaként egy támadó ellenségre
osztanak.

Utazáshatások
Egyes helyszínkártyák rendelkeznek utazáshatással, amely
egy kiemelt „Utazás:” felirattal kerül jelzésre a kártyán. Az
utazáshatások olyan költségek, vagy megkötések, amelyeket
bizonyos játékosoknak, vagy minden játékosnak meg kell
fizetnie ahhoz, hogy az adott helyszínre utazhassanak.
Amennyiben a játékosok nem képesek teljesíteni egy helyszín
utazáshatás követelményét, akkor a játékosok nem utazhatnak
el arra a helyszínre.
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Kulcsszavak
A kulcsszavak az olyan gyakori játékhatások címkéi,
amelyek számos kártyán szerepelnek. A kulcsszavak, és
azok szerepe a játékban, alább kerülnek ismertetésre. A
kulcsszavak szöveges jelzések, amelyek rendszerint egy
kártya szabályszövegének az elején kerülnek feltüntetésre.

Egyes hozzárendelések korlátozott kulcsszóval rendelkeznek. Egy karakternek sohasem lehet kettőnél több korlátozott kulcsszavú hozzárendelése. Amennyiben bármikor
egy harmadik korlátozott hozzárendelés kapcsolódna egy
karakterhez, akkor az egyik korlátozott hozzárendelést
azonnal a birtokosa eldobott lapjai közé kell tenni.

X Végzet

Őrszem

Ha egy végzet kulcsszavú találkozáskártya kerül felfedésre a küldetés fázis előkészület lépésében, vagy az előkészületek során, akkor minden játékosnak meg kell
növelnie a fenyegetettség szintjét a megadott értékkel.

Védett
A védett kulcsszó arra emlékeztet bizonyos célkártyákon, hogy amikor a célkártya a találkozás pakliból az
előkészületi területre kerül, akkor húzni kell egy kártyát
a találkozás pakliból, és a célkártyához csatolva a két
kártyát együtt kell az előkészületi területre helyezni. A
cél mindaddig nem vehető el, amíg találkozáskártya van
hozzá csatolva. Amikor az a találkozás rendezésre
kerül, akkor a cél addig marad ott az előkészületi
területen, ameddig el nem veszik onnan. Amennyiben a
védett kulcsszó miatti csatolás végett felhúzott kártya is
egy célkártya, akkor ezt a második célt az előkészületi
területre kell helyezni, és újabb kártyát kell húzni a
találkozás pakliból az eredeti kulcsszó hatásának teljesítésére.
A védett célokhoz csatolt ellenségkártyák és a helyszínkártyák fenyegetése mindaddig számít, ameddig az
ellenség, illetve a helyszín az előkészületi területen van.
Egy védett célhoz csatolt találkozáskártyát a kártya
típusától függően a következő módon kell kezelni:
Ellenség: Akár legyőzetik, akár egy kártya hatására, az
ellenség kikerül a játékból.
Helyszín: Akár teljes egészében felfedezik, akár egy
kártya hatására, a helyszín kikerül a játékból.
Ármány: Az ármány hatásai végrehajtásra, vagy pedig
hatástalanításra kerülnek. (Az ármánykártyákat felfedéskor azonnal végre kell hajtani.)
Miután egy védett célhoz csatolt minden találkozáskártya rendezésre került, a játékosok elvehetik a célt a
kártya szövegében meghatározott módon.

Távharci
Egy távharci kulcsszóval rendelkező karaktert a
birtokosa olyan ellenségekkel szembeni támadásra is kijelölhet, amely ellenségek egy másik játékossal állnak
összecsapásban. Egy ilyen karakter távharci támadást
intézhet ezek ellen a célpontok ellen, amennyiben a
birtokosa támadást indít, vagy pedig részt vehet olyan
támadásokban, amelyeket egy másik játékos indít. A
karakter mindkét esetben kimerül, valamint teljesítenie
kell minden olyan követelményt, amely egy támadás
indításához szükséges.
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Korlátozott

Egy őrszem kulcsszavú karaktert a birtokosa védekezőnek
jelölhet egy másik játékos ellen intézett támadás során. Egy
karakter őrszem akkor jelölhető védelemre, ha az ellenséggel összecsapásban álló játékos a támadást „védetlenül”
hagyta. A védekező őrszem karaktert ki kell meríteni,
valamint teljesítenie kell minden más olyan követelményt,
amely egy támadás elleni védekezéshez szükséges.

Haladéktalan
Amikor a küldetés fázis előkészület lépésében, vagy az
előkészületek során egy haladéktalan kulcsszavú találkozáskártya kerül felfedésre, akkor fedj fel további 1 kártyát a
találkozás pakliból. Miután rendezted ez utóbbi kártya
esetleges felfedési hatásait, közvetlenül utána rendezd a
haladéktalan kulcsszavú kártyát is.

X Győzelmi Pont
Egyes ellenségkártyák és helyszínkártyák a legyőzésük
után győzelmi pontokat biztosítanak. Amikor egy ilyen
kártya elhagyja a játékot, akkor az egyik játékos a lapot a
fenyegetettség számlálója mellé helyezi, hogy emlékeztesse
a játékosokat a győzelmi pontokra, amikor a játék végén a
végső pontszámukat állapítják meg. Azt javasoljuk, hogy
legyen egy kijelölt játékos, aki a győzelmi pontos kártyákat
gyűjti, mivel a megszerzett győzelmi pontok az egész
csapat pontszámát növelik . (Lásd a „Pontozás” részt a 22.
oldalon.)

Tartós Hatások
Számos hatás csak egy akció idejéig tart (közvetlenül
akkor, amikor kiváltásra került), azonban néhány hatás
hosszabb időn át fennmarad, akár korlátlan időtartamú
is lehet. Az egy akciónál hosszabb ideig tartó hatásokat
tartós hatásoknak nevezzük.
Egy időben több tartós hatás is befolyással lehet egy
adott kártyára. Lényegtelen, hogy a tartós hatások milyen sorrendben érvényesülnek, mivel az összes tartós
hatást figyelembe kell venni a kártyánál.
Ha egy hős, egy szövetséges, egy ellenség vagy egy
helyszín valamelyik értéke (Û, Ú, $, vagy Ò) az
összes hatás érvényesítése után 0 alá csökken, akkor az
adott értéket 0-nak kell tekinteni. Minden alkalommal,
amikor egy új hatást kell érvényesíteni egy kártyán,
akkor az értékeket az összes aktív hatás figyelembevételével újra kell számolni.

A Költségek Megfizetése
Számos kártya szövege a „fizess, vagy merítsd ki X-et,
hogy végrehajtsa Y-t” formában íródott. Az ilyen
mondatszerkezet esetén a „hogy” előtti részt kell a költségnek tekinteni, a „hogy” utáni részt pedig a hatásnak.
A költségek csak olyan kártyákkal, illetve
erőforrásokkal fizethetők meg, amelyekkel a játékos
rendelkezik. Amennyiben egy hatás érvénytelenítésre
kerül, a költségét akkor is megfizetettnek kell tekinteni.

Irányítás és Birtoklás

„Játékban Lévő” és
„Játékban Nem Lévő” Kártyák
A „játékban lévő” kártyák azok a kártyák, amelyeket kijátszottak, vagy játékba kerültek (egy játékos játékterületén
vannak), azok a kártyák amelyek az előkészületi területen
várakoznak, az utoljára felfedett küldetéskártya, valamint
azok a találkozáskártyák, amelyek összecsapásban állnak az
adott játékossal. A „játékban nem lévő” állapotú kártyák
„egy játékos kezében”, „egy pakliban”, illetve „az eldobott
lapok között” vannak. A játékban nem lévő állapotú
kártyákra nincsenek befolyással a kártyahatások, hacsak a
hatás nem hivatkozik kimondottan erre az állapotra.

Ha Elfogynak a Kártyák
Ha egy játékos paklijából elfogynak a lapok, akkor azokkal
a kártyákkal folytatja tovább a játékot, amelyek már játékban vannak, illetve amelyeket a kezében tart. Nem keveri
újra az eldobott lapjait.
Amennyiben a találkozás pakli a küldetés fázis során bármikor kiürül, akkor az eldobott találkozáskártyákat meg
kell keverni, és új találkozás paklit kell belőlük képezni.

Játékosok Közötti Kommunikáció
A játék folyamán a játékosok közötti eszmecsere engedélyezett, sőt kimondottan javasolt, hogy egy csapatként tervezzenek, és így a lehető legjobb akciókat hajtsák végre. A
játékosok bármit megbeszélhetnek, ám konkrétan nem nevezhetik meg a kézben tartott kártyáikat, illetve nem olvashatnak fel belőlük, és azokról a kártyákról sem beszélhetnek, amelyeket ők maguk láttak, de a többiek nem.

Egy játékos „birtokolja” a hőseit, valamint azokat a kártyákat, amelyeket a saját paklijába választott az adott
játékhoz. Egy játékos „irányítja” az általa birtokolt
kártyákat, hacsak valamilyen játékhatás segítségével egy
másik játékos, vagy a találkozás pakli át nem veszi az
irányítást a kártya felett. Minden alkalommal, amikor
egy kártya elhagyja a játékot, akkor az a birokosa
kezébe, paklijába, vagy az eldobott lapjai közé kerül
vissza (ezt az a hatás határozza meg, amelyik kiváltotta
a kártya kikerülését a játékból).
Amikor egy játékos kijátszik egy szövetséges kártyát,
akkor az a kártya az ő irányítása alatt kerül játékba, ezért
az ő játékterületére kell helyezni. Ha egy másik játékos
átveszi az irányítást az adott szövetséges felett, akkor a
kártya az irányítást átvevő játékos játékterületére kerül.
A szövetséges kártyák nem hozhatók játékba egy másik
játékos irányítása alatt, csak valamilyen kártya hatására
kerülhet át az irányításuk másvalakihez.
Amikor egy játékos egy hozzárendelés kártyát játszik
ki, akkor megvan az a lehetősége, hogy a szóban forgó
kártya irányítását átadja egy másik játékosnak, és a
kártyát az adott játékos egy karakteréhez rendelje. A
játékosok magukra vállalják a karaktereikhez csatolt
hozzárendelés kártyák irányítását is. Amennyiben az
adott karakter irányítása megváltozik, akkor minden, a
karakterhez csatolt hozzárendelés irányítása is vele
együtt változik.
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A Forgatókönyvek Áttekintése Menekülés Dol Guldurból
Az alapjátékban 3 egyedi forgatókönyv létezik. Mindhármat bemutatjuk, a hozzájuk tartozó találkozás készletek
listáival együtt.

Átkelés a Bakacsinerdőn
Nehézségi szint = 1
A Bakacsinerdő régóta veszélyes hely, és nemrégiben
Thranduil király egyik járőre Dol Guldur szomszédságában gyülekező fenyegetés nyugtalanító jeleiről
számolt be. A játékosok által irányított csapatnyi hős
összegyűlt, hogy a Bakacsinerdőn át, végig az Anduin
mentén üzenetet vigyenek Lórienbe, hogy figyelmeztessék
Galadriel Úrnőt a közelgő veszélyre.

Nehézségi szint = 7
Miközben a hősök Galadriel Úrnő kérésére Dol Guldur
környékét kutatják, egyik társuk a Feketemágus erőinek
fogságába esik, és most a hegy alatti kazamatákban
vallatásra vár. Tudván, hogy barátjuknak nem sok ideje
maradt, a hősök elszánt kísérletet tesznek a megmentésére.
A Menekülés Dol Guldurból találkozás pakli tartalmazza a következő találkozás készletekben található összes
kártyát: Menekülés Dol Guldurból, A Bakacsinerdő
Pókjai és A Dol Gulduri Orkok. Ezeket a készleteket az
alábbi szimbólumok jelzik:

Az Átkelés a Bakacsinerdőn találkozás pakli tartalmazza
a következő találkozás készletekben található összes
kártyát: Átkelés a Bakacsinerdőn, A Bakacsinerdő Pókjai
és A Dol Gulduri Orkok. Ezeket a készleteket az alábbi
szimbólumok jelzik:
A lejátszott forgatókönyvek játszmáit és pontszámait nyilvántarthatod a The Lord of the Rings:
The Card Game Quest Log oldalra lépve a
http://www.fantasyflightgames.com/lotr-questlog
címen.

Utazás az Anduin Mentén
Nehézségi szint = 4
A Bakacsinerdő veszélyeit túlélve a hősök az Anduin folyó
partján folytatják útjukat Lórien felé, hogy hírt vigyenek a
Bakacsinerdő déli részén gyülekező borzalmas
fenyegetésről.
Az Utazás az Anduin Mentén találkozás pakli tartalmazza
a következő találkozás készletekben található összes kártyát: Utazás az Anduin Mentén, Sauron Terjeszkedése, A
Dol Gulduri Orkok és a Vadonföld. Ezeket a készleteket
az alábbi szimbólumok jelzik:
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Pakliépítés és
Személyre Szabás
A The Lord of the Rings: The Card Game játék valódi
mélységei akkor tárulnak fel, amikor a játékosok
belejönnek és az alapjáték, valamint a Kalandcsomag
kiegészítők kártyáit felhasználva saját paklit építenek.
Egy paklinak minimum 50 kártyából kell állnia. Továbbá,
a játékos paklija egy adott nevű kártyából háromnál több
példányt nem tartalmazhat. Ezen alapelvek betartásával a
szövetséges-, a hozzárendelés- és az eseménykártyák tetszőleges kombinációja használható egy játékos pakliban.
Minden játékos 1-3 hőssel kezdi meg a játékot. A játék
előtt a játékosok megtárgyalhatják, hogy ki melyik hősöket szeretné használni az adott játékban. Amennyiben
ugyanazt a hőst egynél több játékos is szeretné használni,
akkor a játék előtt el kell dönteniük egymás között, hogy
melyiküké legyen, és a másik játékos(ok)nak más hősöket
kell választani. Ilyen esetekben, ha a játékosok képtelenek eldönteni, hogy ki irányítson egy bizonyos hőst,
akkor a hős feletti irányítást véletlenszerűen határozzák
meg.
A pakliépítés során fontos, hogy egy játékos mérlegelje,
miként szeretné kijátszani a kártyáit, amelyeket a paklijába tesz. Elsőre talán az látszik a legkézenfekvőbbnek,
ha a három legerősebb hőst használjuk, de vajon megéri-e
a szóban forgó hősök miatt magas fenyegetettség szinttel
kezdeni a játékot? Ugyanígy, ha egy pakli tele van magas
költségű kártyákkal, amelyek hatásai erősek, ám mire
sikerül előteremteni az erőforrásokat ahhoz, hogy azok a
kártyák kijátszhatók legyenek, eléggé kritikussá válhat a
helyzet, hiszen az ellenség folyamatosan támad. Egy
játékosnak arról is meg kell győződnie, hogy a paklijában
a kártyák olyan szférákhoz tartoznak, amelyek
megegyeznek a hősei erőforrás szimbólumainak
valamelyikével, különben azon kapja magát, hogy
kijátszhatatlan kártyákat tart a kezében.

A pakliépítés egy másik hasznos megközelítése az, hogy
összetartozó kártyák kerüljenek egy pakliba, ami leginkább
úgy érhető el, hogy előtérbe helyezünk valamilyen
jellemzőt. Például, ha egy játékos egy három eltérő szféra
köré épülő paklit készít, akkor érdemes felhasználni Törp
kártyákat mind a három szférából, hogy a Törp összhangot,
és a kártyák interakcióit minél jobban ki lehessen használni.

Kezdő játék

Kezdő játékosok, vagy olyan játékosok, akik tapasztalatot
szeretnének gyűjteni, és egyszerűen csak élvezni szeretnék
a játékot, megtehetik, hogy nem osztanak árnyékkártyákat
a harc fázis során. Ez kizárja az olyan kellemetlen
meglepetéseket, amelyek egy kezdő számára esetleg túl
nagy kihívást jelenthetnek. Miután a játékosok már némi
gyakorlatra tettek szert, akkor elkezdhetik használni az
árnyékhatásokat, mellyel a harcok kevésbé kiszámíthatók,
és sokkal izgalmasabbak lesznek.

Haladó Játék

Egy magasabb szintű kihíváshoz a játékosok kísérletet
tehetnek mind a 3 forgatókönyv legyőzésére a játékosok, a
paklik és a hősök ugyanazon kombinációjának használatával. A forgatókönyvek pontszámai összeadódnak egyetlen
végső pontszámmá, amely a teljes kampány sikerességet
mutatja meg. A „rémálom” szintű kihívásoknál az egyes
forgatókönyvek elején ne állítsátok vissza alaphelyzetbe a
fenyegetettséget, az életerőket és a játékos paklikat. Ilyen
kampány esetén az „Átkelés a Bakacsinerdőn”
forgatókönyvvel kezdjetek, melyet az „Utazás az Anduin
Mentén” forgatókönyv kövessen, és végül a „Menekülés
Dol Guldurból” forgatókönyv fejezzen be.

Mindegyik befolyási szférának megvan a maga sajátságos
hangulata, amelyet egy játékos a javára fordíthat, amikor
egy olyan szféra köré építi a pakliját. Például egy pakli
épülhet a harcászat szféra köré, hogy hatásos páncélokkal
és fegyverekkel támogassa a hősöket, és a találkozás pakliból előbukkanó ellenséggel hatékonyabban vegye fel a
harcot. A Kalandcsomag kiegészítők megjelenésével
egyre bővül a kártyák választéka, és az alapjáték négy
alap kezdőpaklijának mindegyike egyre versenyképesebbé fejleszthető.
Az is megtehető, hogy valaki a pakliépítés során egyszerre több szférára is fókuszál. Egy olyan pakli, amelyik
egyrészt a lélekre, másrészt a tudásra épít, koncentrálhat
az önfenntartásra, azaz számos hatással gyógyíthat
életerőt, és közben csökkentheti a fenyegetettséget. A
több szférára építő pakli trükkje az erőforrás-kezelés;
amikor kettő vagy három különböző szférából áll egy
pakli, akkor elég nehéz megoldani, hogy a kívánt típusú
erőforrás mindig a megfelelő időben álljon rendelkezésre.
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A Forduló Folyamata

Ez a az ábra a játék fázisainak és lépéseinek részletes
szerkezetét mutatja. A vörössel jelölt elemek a keretrendszer eseményei, amelyek a játék struktúrájából
adódóan mindig kötelezőek. Zöld színűek azok az
akció végrehajtási lehetőségek, amelyek során a játékosok szabadon akciókat hajthatnak végre.

• Vörös - A játékosok nem szakíthatják meg akciókkal
Válaszok végrehajthatók, ha a feltételeik teljesülnek.
• Zöld - Bármelyik játékos hajthat végre akciókat általánosságban, vagy a szabályoknak megfelelően a játék lépései között.

1. Erőforrás Fázis
• Minden játékos hozzáad 1 erőforrást a hősei erőforrás készleteihez, és húz 1 kártyát.
• Játékos akciók.

2. Tervezés Fázis
• Az első játékos szövetséges-, és hozzárendelés kártyákat játszik ki.
• Játékos akciók.
• A következő játékos játszik ki szövetséges-, és hozzárendelés kártyákat, stb.
• Játékos akciók.

3. Küldetés Fázis
• A játékosok karaktereket jelölnek ki a küldetéshez.
• Játékosonként 1 kártyát fel kell fedni a találkozás pakliból.
• Játékos akciók.
• A küldetés rendezése.
• Játékos akciók.

4. Utazás Fázis
• A játékosok elutazhatnak 1 helyszínre, amennyiben jelenleg nincs aktív helyszín.
• Játékos akciók.
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5. Találkozás Fázis
• Minden egyes játékos kiválaszthat 1-1 ellenséget az előkészületi területről, és összecsaphat vele.
• Játékos akciók.
• Összecsapás vizsgálat.
• Játékos akciók.

6. Harc Fázis
• 1-1 árnyékkártya kiosztása minden egyes ellenségre.
• Játékos akciók.
• Az első játékos rendezi az ellenségei ellene indított támadásait. (Lásd a 18. oldalon.)
• A következő játékos rendezi az ellenségei ellene indított támadásait, stb.
• Az első játékos támadást intéz az ellenségei ellen, és rendezi azokat. (Lásd a 20. oldalon.)
• A következő játékos támadást intéz az ellenségei ellen, és rendezi azokat, stb.
• Játékos akciók.

7. Frissítés Fázis
• Minden játékos frissíti az általa irányított összes kártyát.
• Minden játékos megnöveli 1-gyel a fenyegetettség szintjét.
• Az első játékos jelző az első játékostól balra ülőhöz kerül.
• Játékos akciók.
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Ez az oldal személyes használatra sokszorosítható.

A csapat Végső
Pontszáma

