Boszorkányok
Ez a játék Terry Pratchett Korongvilágán játszódik. Tenmagad ifjú boszorkánytanonc
vagy - Lancre-ba küldtek, hogy gyakorold a boszorkánykodást, hiszen ez az igazi útja e
mesterség elsajátításának. Hamar rájössz, hogy a boszorkánykodás alapvetően azt jelenti,
hogy te oldod meg mások problémáit. Az egyik nap beteg malacokat kúrálsz és törött
lábakat raksz sínbe, a másik nap visszavered a tündérek invázióját és megküzdesz a Télkováccsal. Napi rutin mindegyik...

Lényegében ez egy kalandjáték. Gyakorló boszorkányként bejárod
a vidéket (a játéktáblát), és megoldod a felmerülő könnyű és nehéz
problémákat. Először persze jobb, ha csak a könnyebb problémákkal próbálkozol, de ahogy egyre több kártyád lesz, úgy leszel te is
mind hatalmasabb, és egy idő után már a nehéz problémákkal is
meg tudsz birkózni. Minden problémát ugyanúgy kell megoldani:
kockákkal dobsz, és a kockák összegének el kell érnie egy bizonyos
számot. Hogy sikerrel járj, elmerülhetsz az észszerészet és a mágia
rejtelmeiben (de a mágiával csak óvatosan - emlékezz Fekete Aliszra). A kártyák is segíthetnek a problémamegoldásban, valamint
másban is támogathatnak. A problémák megoldásért pontokat
kapsz, és akkor győzöl, ha a játék végén neked lesz a legtöbb
pontod.

Ugyanakkor vigyázni kell arra, nehogy túl sok krízis legyen megoldatlan, mert ilyenkor a játék hamar véget ér, és te is veszítesz, meg
kollegiális ellenfeleid - a többi boszorkánytanonc - is.
A játékot egy-négy játékos játszhatja, és egy játék nagyjából kilencven percet vesz igénybe. A szabályfüzet vastagsága ne ijesszen el a játék maga egyáltalán nem bonyolult, csak van néhány olyan
helyzet, amit a biztonság kedvéért részletesebben is elmagyarázunk.
Játék közben általában bőven elég, ha a segédletedre támaszkodsz;
a szabályfüzetet csak akkor kell újra elővenni, amikor valamiféle
speciális helyzet áll elő.

Tartozékok
A szabályfüzeten és a játéktáblán túl a dobozban találsz még:

négy boszorkánybábut

harminc könnyű
probléma lapkáját

tizenhét nehéz probléma lapkáját

segédletet

négy tanonctáblát

a láthatatlanság
lapkáját

a beteg disznó
lapkáját

a mágia lapkáját

ötvenöt kártyát

tizenhat bolondkorongot

tizenkét kríziskorongot

tizenkét Aliszlapkát

A játéktábla
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négy boszorkánykockát

Előkészületek
Keverd meg a nehéz problémák lapkáit
(ezek lilák) képpel lefelé, és így rakjál
fel a játéktábla minden lila sarkos mezőjére egyet (összesen tehát ötöt).
Aszerint, hányan játszotok, a játéktábla
alsó részén lévő problémadobozokra is rakj fel lapkákat (ha
kevesen vagyok, lehet olyan doboz, amelyik teljesen üres
marad).
egy játékos: 1, 1, 1, 0, 0, 0
három játékos: 2, 2, 2, 2, 2, 2

két játékos: 1, 1, 2, 1, 1, 1
négy játékos: 2, 2, 2, 2, 2, 0

Ezután keverd meg a könnyű problémák lapkáit képpel lefelé
(ezek zöldek), és így rakjál fel a játéktábla
minden zöld sarkos mezőjére egyet (összesen tehát tizet). Ezután ezeket a lapkákat
fordítsd képpel felfelé. Végül aszerint, hányan játszotok, játéktábla alsó részén lévő
problémadobozokra is rakj fel lapkákat.
egy játékos: 2, 2, 1, 0, 0, 0
három játékos: 2, 2, 2, 2, 2, 2

két játékos: 2, 2, 1, 2, 2, 1
négy játékos: 4, 4, 4, 3, 3, 0

A megmaradt problémalapkákat rakd vissza a dobozba, ezeket
ne nézze meg senki. A problémadobozokon és probélémamezőkön a könnyű problémák lapkái képpel felfelé, a nehezeké
képpel lefelé legyenek; ez utóbbiakat csak akkor kell felfedni,
ha egy boszorkánytanonc az adott helyre látogat vagy megfelelő kártya kijátszása után.

Példa: Négy játékos esetén így kell kinézniük a problémadobozoknak. Az első öt dobozon van két-két nehéz probléma lapkája
képpel lefelé, rajtuk négy-négy (első három kupac), illetve három-három (negyedik és ötödik kupac) könnyű probléma lapkája képpel felfelé. A hatodik doboz üresen maradt.
A játékhoz szükséges bolondkorongok száma is a játékosszám
függvénye:
egy játékos: 4 bolondkorong
két játékos: 8 bolondkorong
három játékos: 12 bolondkorong
négy játékos: 16 bolondkorong

A kríziskorongokat és az Aliszlapkákat készítsd a játéktábla
mellé.
Dobj a négy boszorkánykockával, ahogy a többiek is. Akinél az
összeredmény a legnagyobb, az választ magának először boszorkánytanoncot (a kockákon a bolondszimbólum 0-nak számít);
döntetlennél újra kell dobni. Ezután az illető bal oldali szomszédja választ magának tanonctáblát, és így tovább, az óramutató járása szerint.

Ezután vedd el tanonctábládhoz tartozó bábut.
A tancontábláról megtudod, ki is valójában az a boszorkánytanonc, akit irányítani fogsz - a négy boszorkánytanonc személyisége különböző, ahogy azok képességeik is.
Nyilall Tiffani a játékot a láthatatlanságlapka birtokában kezdi, és a játék során
egyszer felhasználhatja, hogy láthatlanná
váljon. (A láthatlanság leírását l. a 10.
oldalon.)
Héjja Anagramma a játékot a mágialapka
és egy bolondkorong birtokában kezdi (ez
utóbbit a játéktábla mellé kikészítettek
közül kapja). A mágialapka ugyanúgy használható, mintha mágiaszimbólumos kártya
lenne, vagyis felhasználása után el kell venni egy bolondkorongot. A mágialapka is
csak egyszer használható fel a játék során.
Porc Petúlia a játékot a beteg disznó lapkájának birtokában kezdi. A beteg disznó
lapkája egyszer használható fel a játék folyamán, és vele dobás nélkül kikúrálható
egy beteg disznó.
Lármás Dimitta kezdi a játékot.

A felesleges bolondkorongokat rakd vissza a dobozba.
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A játék menete

Végül keverd meg a kártyákat és mindenkinek képpel lefelé ossz ki hármat; a többi
lapot képpel lefelé húzópakliként rakd le
a játéktábla mellé. Valaki vállalja fel, hogy
kezelni fogja a paklit, ő felügyeli majd,
hogy aki sorra kerül, csapjon fel egy lapot.
(Lehetőleg az illető megbízható, jó emlékezőtehetséggel rendelkező boszorkány
legyen.)

Kezdődhet végre a játék. Az óramutató járása szerint
kerültök sorra. Ha épp te vagy soron, az alábbi fázisokat
kell végrehajtanod:

Ha Lármás Dimitta nincs a választott boszorkánytanoncok
között, az kezd, aki utolsóként választott boszorkánytancot
magának.
Először a kezdőjátékos, majd az óramutató járása szerinti
sorban mindenki rakja fel bábuját a játéktábla egy üres
mezőjére (tehát olyan helyre nem rakhatja, ahol van problémalapka). Egy mezőn több bábu is lehet.

1) Lerakod a következő problémalapkát.
2) Mozogsz egyszer vagy kétszer.
3) Annyi lapot húzol, hogy a kezedben maximális menynyiségű kártya legyen.
Ezután bal oldali szomszédod következik. A játék addig
folyik eszerint, míg nem teljesül valamelyik feltétel a játék
befejezéséhez: felkerült az összes problémalapka, le kellene
rakni egy kríziskorongot, de nincs több, vagy pedig három
vagy több tündérlapka van képpel felfelé a játéktáblán.

1) Problémalapka lerakása

A kártyák
A kártyákon három- vagy akár négyféle információ is lehet, de ezek
közül kijátszáskor csak egy számít.

A paklira felügyelő játékos felcsap egy lapot, hogy kiderüljön, hová kell felrakni a következő problémalapkát.
Ezután vedd le a bal szélső kupac tetejéről a lapkát és
rakd le azt a felcsapott kártya megszabta helyre.

Szimbólum

Minden kártyán van egy szimbólum,
ez lehet mágia, észszerészet vagy seprű.
A mágia és az észszerészet segít a problémák megoldásában, a seprű pedig
a mozgásban.

mágia

észszerészet

seprű

Képesség
Minden kártyán olvasható valamiféle képesség. Körödben
bármikor kijátszhatsz kártyát azért, hogy használd a képességét, ez nem számít akciónak. Körödben bárhány kártyaképességet használhatsz.

Hármas összefogás
Ha kijátszol három hármas összefogásos (power of three)
lapot, amelyek mindegyikén másvalaki látható, automatikusan megoldod a problémát.

Helyszín
Minden kör elején fel kell csapni egy kártyát és a lap
alján megnevezett helyszínre le kell rakni egy problémalapkát.
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Ha ott már van problémalapka, akkor az ottani
lapkára rakj egy kríziskorongot. Ha már kríziskorong is van a problémalapkán, ne rakj rá egy
újabbat - egy problémalapkán legfeljebb egy
kríziskorong lehet. Ezután csapjatok fel egy
újabb kártyát, hogy akkor hová kell mégis leraknod
az új problémalapkát. Ezt addig ismételjétek, amíg le nem
sikerül raknod a problémalapkát - így körödben több kríziskorong felrakására is rákényszerülhetsz.
Ha Lancre kastélyára vagy városára kell leraknod problémalapkát, egy ottani üres helyre rakd le. Ha ott nincs üres
hely, te döntöd el, hogy az új kártya felcsapása előtt melyik
ottani problémalapkára rakod le a kríziskorongot. Ha a
kastélyban vagy a városban van olyan mező, ahol nincs
problémalapka, de azon/azokon boszorkánytanonc van,
nem raksz le kríziskorongot az új kártya felcsapása előtt.
Ha le kellene raknod kríziskorongot, de nem tudsz, mert
már mind a játéktáblán van, a játék azonnal véget ér veszítettetek.

2) Mozgás
Most mozoghatsz boszorkánytanoncoddal. Minden mozgás
külön akciónak számít. Mozogni egyszer vagy kétszer mozoghatsz körödben. Kétféleképpen mozoghatsz, gyalogolva vagy
seprűn repülve. Nem kötelező mozognod, ha akarsz, maradhatsz ott, ahol vagy (de ez is mozgásnak számít).

Gyaloglás

1
2

Ha gyalogolsz, egy vagy két járásnyi utat tehetsz meg. Nem
mehetsz keresztül olyan mezőn, ahol másik boszorkánytanonc
vagy problémalapka található: az ilyen mezőkön meg kell állnod, meg kell próbálnod megoldani a problémát vagy teáznod
kell, a szituáció függvényében. Ha azonban láthatatlan vagy,
keresztülhaladhatsz ilyen mezőn. Lancre kastényát és városát
is ösvény köti össze (vagyis egy járásnyira vannak egymástól).
Példa: Peti szereti magát fontosnak érezni, így ő kezeli a paklit.
Emma köre kezdődik éppen. Peti felcsapja a pakli legfelső lapját,
hogy hová kerüljön a következő problémalapka (ami egy könnyű
probléma: törött kéz). A kártya helyszíne: Szeglet. Mivel ott már
van problémalapka, arra rá kell rakni egy kríziskorongot. Ezután
Peti újabb lapot csap fel, ennek helyszíne: Pengehátság. Ennek
mezője üres, így ide kerül fel a törött kezes problémalapka.

Seprűn repülés
Ehhez ki kell játszanod a kezedből egy
seprűszimbólumos kártyát. Ezután átrakhatod bábudat a játéktábla bármelyik mezőjére. Mivel repülsz,
nem kell foglalkoznod az “útba eső” mezők problémalapkáival.

Többmezős helyszínek
Nem rakható le problémalapka olyan mezőre, ahol van legalább egy boszorkánytanonc; ilyenkor is új lapot kell felcsapni.
A lapok felcsapását addig kell folytatni, amíg nem sikerül
végre lerakni a problémalapkát egy mezőre.
Amikor nehéz probléma lapkáját rakjátok le, azt sose forgassátok képpel felfelé.
Ha egy játékos köre elején felrakjátok az utolsó problémadobozról az utolsó problémalapkát, akkor e kör végén a
játék véget fog érni.

Ha Lancre városába
vagy kastélyába mész,
eldöntöd, melyik ottani mezőre lépsz.
Így, ha ott van üres
mező, elkerülheted
a már ott lévő többi
boszorkánytanoncot
vagy azt, hogy foglalkoznod kelljen a
helyi problémákkal.
Ha akarsz (és tudsz),
tovább is mehetsz.
Ha már Lancre kastélyában vagy, és át akarsz menni a kastély
egy másik mezőjére, az külön mozgásnak számít; ugyanez
igaz Lancre városán belüli mozgásra is.

5

Példa: Nyilall Tiffani Magrat
kunyhójánál van. Úgy dönt, most
nem repül, inkább csak kutyagol.
Innét eljuthat a piros pipával jelzett
mezőkre. Nem juthat el a Sziklához
a Nehéz Terepen, sem a lancre-i
szakadékhoz, mivel meg kell állnia
az Aranyérnél, hogy foglalkozzon az
ottani problémával. Lancre városában vannak üres mezők, így keresztülmehet a városon a kastélyhoz ha mindhárom városi mezőn lenne
problémalapka, meg kellene állnia
a városban, hogy foglalkozzon az
egyik ottani problémával.

Másodlagos akció
Miután mozogtál, végre kell hajtanod egy másodlagos akciót - a mező, ahol vagy, megszabja, hogy mi az. Háromféle másodlagos akció lehetséges a játékban:
Probléma megoldása: Ha a mezőn van problémalapka,
ezt az akciót kell végrehajtanod.
Teázás: Ha a mezőn van legalább egy másik boszorkánytanonc, ezt az akciót kell végrehajtanod.
Lustálkodás: Ha sem teázni, sem problémával foglalkozni nem kényszerülsz, kedvedre lógathatod a lábat.
Az alábbiakban az egyes másodlagos akciókról olvashatsz.

Ha a lapkán van egy kríziskorong, a nehézség
megnő kettővel (így a láz kikúrálásához nem
hetet, hanem kilencet, Wiharvész Lili kezeléséhez pedig huszonhárom helyett huszonötöt kell
dobnod).
Először is tehát dobj két boszorkánykockával.
Mindkettőnek van bolondoldala: ez az oldal 0-t ér.
Most el kell döntened, hogy elszaladsz, vagy folytatod a problémamegoldást. Ha a folytatás mellett döntesz, a
kezedből kijátszott kártyákkal megnövelheted az általad kidobott összeget.

Probléma megoldása
Ha olyan mező mozogtál, ahol problémalapka van, meg
kell kísérelned megoldani a problémát.
Ha a lapka képpel lefelé van (ez nehéz problémáknál lehetséges), azt most forgasd képpel felfelé. Ezután, akár
nehéz, akár könnyű a probléma, dobnod kell a boszorkánykockákkal.

Minden problémának van egy nehézsége, ez a lapka
jobb alsó sarkában látható szám. A dobásod összértékének el kell érnie vagy meg kell haladnia ezt a számot.
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Minden kijátszott észszerészet-szimbulómos
kártya után egyet adhatsz dobásodhoz. Minden kijátszott mágiaszimbólumos kártyá után
kettőt adhatsz dobásaidhoz, azonban minden
ilyen kártyáért kapsz egy bolondkorongot.
Ezután dobj a másik két boszorkánykockával. Add össze a
négy kocka eredményét, plusz add hozzá a kijátszott kártyáid
bónuszát. Azután, hogy dobtál a második pár boszorkánykockával, már nem játszhatsz ki észszerészet- vagy mágiaszimbólumos kártyákat, hogy növeld dobásod eredményét; ugyanakkor még kijátszhatsz kártyákat azért, hogy a képességüket
használd. Ezenfelül az összeghez minden nálad lévő két nehéz
problémás lapka után adj hozzá egyet.
Ha a végösszeg eléri vagy meghaladja a lapka nehézségét
(amit kríziskorong megnövelhetett kettővel), sikerült megoldanod a problémát; ha a végösszeg kisebb a nehézségnél,
kudarcot vallottál.

Ha már az első pár kocka eredménye is elég a probléma
megoldásához, akkor is dobnod kell a második párral,
a bolondoldalak miatt.

Siker!
Ha sikerült megoldanod a problémát, vedd el a probléma lapkáját és rakd le tanonctábládra. Ha a lapkán volt
kríziskorong, azt rakd vissza a készletbe.
Tanonctábládon legfeljebb nyolc könnyű probléma lapkája lehet. Ha újabbakat szerzel, azokat rakd a táblád
mellé; ezekekért is kapsz majd pontokat a játék végén,
viszont miattuk nem lehet több kártya a kezedben.
Ha gróf Bela Drasarka problémáját sikerült megoldanod,
nézd meg a 12. oldalon, mi történik.

Bolondkorongok
Minden kidobott bolondoldal után kapsz egy bolondkorongot. Ha kártyaképesség miatt újradobhatsz
kockát, az újradobás előtti
bolondoldalért nem jár bolondkorong.
Ha a készletben már nincs bolondkorong, attól a játékostársadtól vegyél el, akinél a legtöbb van (ha a legtöbb bolondkorong
tekintetében egyenlőség van, te döntöd el, melyiküktől veszel
el). Ha - akárcsak holtversenyben - tenmagadnál van a legtöbb
bolondkorong, a neked járó bolondkorong helyett megkapod
Fekete Alisz egy lapkáját. A játék végén Fekete Alisz minden
nálad lévő lapkája miatt veszítesz majd 1 győzelmi pontot.

Kudarc!
Ha nem sikerül megoldanod a problémát, lett légyen bár
könnyű vagy nehéz, vissza kell onnét vonulnod és kapsz
egy bolondkorongot. Visszavonulnod egy járásnyira lévő
(tehát szomszédos) mezőre kell, de olyanra, ahol nincs
problémalapka vagy másik boszorkánytanonc. Ha kijátszol egy seprűs kártyát, bármelyik üres mezőre visszavonulhatsz. Ha Lancre városában vagy kastélyában vagy,
visszavonulhatsz ugyanott egy üres mezőre. Ha nincs hová
visszavonulnod, kapsz még egy bolondkorongot, bábudat
pedig rakd le a játéktábla egy tetszőleges üres mezőjére.
Emellett, ha nehéz problémát rontottál el, nézd meg a
szabályfüzet végén, mi a kudarc további következménye.

Hármas összefogás

Nyúlcipő
Miután dobtál az első pár boszorkánykockával, dönhetsz
úgy, hogy nyakadba kapod a lábad és elfutsz. Ilyenkor
átmész egy járásnyira lévő (tehát szomszédos) üres mezőre - ahol nincs se problémalapka, se másik boszorkánytanonc. Ha kijátszol seprűs kártyát, bármelyik üres mezőre
átmenekülhetsz. Ha Lancre városában vagy kastélyában
vagy, átfuthasz ugyanott egy másik, üres mezőre. Ha nem
tudsz megfelelő mezőre futni, nem menekülhetsz el a
probléma elől, kénytelen vagy dobni a másik pár boszorkánykockával is és viselni a következményeket.
Ha elfutottál a probléma megoldása elől, a kudarcnál,
fentebb írottak nem vonatkoznak rád.

Ha kijátszol három olyan kártyát, amelyek mind rendelkeznek a hármas összefogás (power of three) képességével, és
mindhárom lapon másvalaki van (Nitt Ágnes és Éteri Perdita
X. két különböző személynek számít), a problémát azonmód
megoldod. Ezt a lehetőséget a problémamegoldás során
bármikor, így akár a második két kockával dobás után is
kihasználhatod. Az így megoldott problémát úgy kell kezelned, mintha csak kockadobással oldottad volna meg.
Bármi is történik a körödben, az általad kijátszott kártyákat
a dobott lapokhoz kell raknod.
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Teázás
Ha olyan mezőre mozogsz, ahol van legalább egy másik boszorkánytanonc, meg kell állnod ott és teáznotok kell - ezt követeli
az illem. Ekkor visszarakod a készletbe legfeljebb három bolondkorongodat, míg azok, akikkel teázol, fejenként legfeljebb
ketőt (már ha van nekik egyáltalán). Ha olyan mezőn vagy, ahol
van legalább egy másik boszorkánytanonc, dönthetsz úgy, hogy
nem mozogsz, maradsz teázni.

Példa: Anagramma úgy dönt, felcaplat Szegletbe. Ott felfordítja a nehéz probléma lapkáját, ami a Méhész. Először is dob két
boszorkánykockával, az eredmény egy bolond és egy 5-ös. Szerencsére nála van Igor és Cafat kártyája, amivel újradobhatja egy
vagy mindkét kockáját. Csak a bolondosat dobja újra, az új
eredmény 4-es. Ez azt is jelenti, hogy nem kap bolondkorongot.
Most kell eldöntenie, hogy megfutamodik-e vagy sem. Úgy dönt,
marad, valamint hogy kijátszik két észszerészet- és egy mágiaszimbólumos kártyát, valamint felhasználja a mágialapkát,
amit még a játék kezdetén kapott. Anagramma eddig már
megoldott két nehéz problémát, így most mindent összevetve 16os az összege. Mivel a problémalapkán van egy kríziskorong,
a maradék két kockával legalább 8-at kell dobnia. Az eredmény 2 és 4, ez kevés. De még van a kezében egy lap,
Nac Mac Fíglié, akinek képessége kettőt ad az összegéhez.
(Mágia- és ésszerészet-szimbólumként már nem játszhat ki
kártyákat, de a képességükért még igen.) Az összege így már
24, ami pont annyi, mint a megemelt nehézség: sikerült elbánnia a Méhésszel. Anagramma elveszi és tanonctáblájára
rakja a problémalapkát, a kríziskorongot pedig visszarakja a
készletbe. Mivel úgy kell tekinteni, hogy két mágiaszimbólumos
lapot játszott ki, el kell vennie két bolondkorongot. A kijátszott
lapjait a dobott lapokhoz rakja, a mágialapkáját is félrerakja,
mivel azt csak egyszer használhatta az egész játék során.-
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Példa: Nyilall Tiffani úgy érzi, a nála lévő hat bolondkorong már
túl sok. Célba veszi Széjjelvágott Tölgyet, ahol találkozik Porc
Petúliával, így teázniuk kell. Tiffani berakja a készletbe három
bolondkorongját, Petúlia pedig visszaadhatna kettőt, de csak
egy van neki, így csak azt rakja vissza a készletbe. Tiffani, ha
akar, dönthet úgy, hogy második mozgásaként nem mozog,
marad itt és teázik megint, megszabadulva maradék három bolondkorongjától.

Lustálkodás
Boszorkánytanoncod heverészéssel, a felhők nézegetésével,
fütyörészéssel és más efféle haszontalan foglalatosságokkal
pazarolja el ezt a szép napot - egyszóval nem csinál semmit.

3) Laphúzás

Annyi lapot húzol, ahányat csak tudsz. Amikor elkezdődik a
játék, legfeljebb csak három kártya lehet a kezedben, de ez a
szám egyre csak nő, ahogy megoldod a könnyű problémákat.
Ahányszor két könnyű probléma lapkája van a tanonctábládon,
annyival több kártya lehet a kezedben: ha például a tábládon
öt könnyű probléma lapkája van, akkor a kezedben öt kártya
lehet (a normál hármon túl még kettő). Ugyanakkor bárhány
könnyű probléma lapkája legyen bár tanonctábládon, legfeljebb annyi lapot húzhatsz most, hogy hét lap legyen a kezedben. Ha e fázis kezdetén több kártya van a kezedben, mint a
számodra megengedett, azokat mind megtarthatod, viszont
egy új lapot sem húzol.
Ha kifogy a húzópakli, a dobott lapokat megkeverve új
húzópaklit kell alkotni.

A játék vége
A játék azonnal véget ér, ha le kellene raknotok egy kríziskorongot, de már egy sincs a készletben, ahogy akkor is,
ha bármelyikőtök köre végén legalább három tündérlapka
van képpel felfelé a játéktáblán (a tündérlapkák közé számít a Királynő, a Király és Jégmadár herceg lapkája is).
Ha e két eset bármelyike bekövetkezett, minden játékos
veszített.
Egyébként a játék annak a körnek a végén ér véget, amely
kör elején felkerült a játéktáblára az utolsó problémalapka is.
A játékosok megkapják a megszerzett problémalapkáikért
járó győzelmi pontokat (ez minden lapka bal alsó sarkában,
a lila hatszögben található). Viszont mindenki annyi győzelmi pontot veszít, ahány Aliszlapkája van.
Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. Holtverseny
esetén az győz az ebben érintettek közül, akinél a nála lévő
bolondkorongok és Aliszlapkák összmennyisége alacsonyabb.
Ha ez is egyenlő, az dönt, kinek érnek több győzelmi pontot
a megszerzett nehéz problémás lapkái. Ha ez is egyenlő, az
dönt, kinél van a legnagyobb nehézségű problémalapka. Ha
még így sem dőlt el el köztük a játék, ők mind győztesek.

Példa: Anagramma ezen
lapkák birtokában fejezte
be a játékot. A problémalapkái összesen 24 győzelmi pontot érnek, de veszít
2-t az Aliszlapkák miatt,
így tehát 22 győzelmi pontja van.
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A kártyák képességei
Minden kártyáról leolvasható a képessége. Körödben bárhány kártyát kijászhatsz a képességük használata céljából,
és a körödben bármikor kijátszhatsz kártyákat a képességükért.
Példa: Tegyük fel, épp most dobtál a második pár kockával, de
az összeg kevés a probléma megoldásához. Ha van nálad
Transzmutáció vagy Plusz kártyák, kijátszhatod, hátha Újradobást vagy Bónuszt húzol, amiket azonnal ki is játszhatsz.

Ha Lancre városában vagy kastélyában vagy köröd elején, a
láthatlanságot használhatod úgy, hogy meglesel egy ottani
nehéz problémás lapkát, aztán inkább elmész onnét - akár
egy vagy két járásnyi utat gyalogolva, akár seprűn repülve.

Bónusz: Azután is kijátszhatod, hogy már mindkét pár boszorkánykockával dobtál, hogy megnöveld a végösszeget.
Egyes kártyák speciálisan hatnak bizonyos ellenfelekre.
Kölcsönvétel: Megleshetsz kettőt a játéktáblán lévő nehéz
problémás lapkák közül; azok képpel lefelé maradnak.
Halál: Kijátszhatod ezt a kártyát, hogy automatikusan sikerüljön megoldanod egy olyan problémát, amelynek része a
halál. Azután is kijászhatod, hogy sikertelen próbát tettél a
probléma megoldására, csak hát ilyenkor a már megkapott
bolondkorongokat is meg kell tartanod.
Menekülés: Akkor játszhatod ki ezt a kártyát, amikor kudarcot vallottál egy problémával. Elmenekülhetsz - pont úgy,
mintha az első pár kockával dobás után döntöttél volna a menekülés mellett. Mivel elmenekültél, a probléma megoldásában nem szenvedtél kudarcot, így a kudarc következményeit
sem kell viselned. Ha nem tudsz átmenni egy szomszédos
üres mezőre, tetszőleges üres mezőre átmehetsz.
Plusz kártyák: A kártya kijátszása után húzz két kártyát.
Több lap is lehet a kezedben, mint amennyire fel vagy jogosítva. Azonban előfordulhat, hogy bolondkorongot is
kapsz.
Plusz mozgás: Egy mozgásod közben megtehetsz még legfeljebb két járásnyit.
Segítő kezek: Egy tetszőleges problémalapkáról távolítsd
el a kríziskorongot.
Láthatlanság: Keresztülmehetsz nem üres mezőn, nem kell
foglalkoznod az ottani problémával vagy megállnod ott teázni. Ha ezen a mezőn nehéz probléma lapkája van, azt
meglesheted - és dönthetsz úgy, hogy mégsem mész tovább,
hanem maradsz és megkísérled megoldani a problémát. Ha
viszont mész tovább, a lapkát képpel lefelé rakd vissza a
mezőre. Csak akkor mehetsz tovább, ha e mozgásod során
van még “járásnyi erőd”, vagy megvan még a második
mozgásakciód, amit most nyomban ki is kell használnod.
Azt is megteheted, hogy első akciódként elrepülsz valahová,
láthatlanul megnézed az ottani lapkát, majd második akciódként inkább elsétálsz onnét. A láthatlanságot még azután
is kijátszhatod, hogy megnézted a problémalapkát. Nyilall
Tiffani láthatatlanságlapkája is pont így működik.
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Példa: Tiffani el szeretne jutni a beteg bárányhoz, mert már kritikus a bari állapota. Először is átmegy Széjjelvágott Tölgybe,
ahol megnézi a problémalapkát: Wiharvész Lili az. Nincs most
kedve megküzdeni Lilivel, úgyhogy kijátszik egy láthatlanságos
lapot, hogy folytassa útját Rekeszték felé. Ez egyetlen mozgás volt;
ha viszont első mozgása végén jutott volna csak el Széjjelvágott
Tölgybe, akkor is kijátszhatott volna egy láthatatlanságot, hogy
második mozgásával jusson el Rekesztékbe.
Újradobás: Azután játszhatod ki, hogy dobtál egy pár boszorkánykockával. Újradobhatod mindkét kockát, vagy csak az
egyiket. Ha bolondoldalt dobsz újra, az nem számít - csak
akkor számít a bolondoldal, ha az a kocka végső eredménye.
Az újradobás mindig csak arra a párra hat, amivel éppen most
dobtál, így nem dobhatod újra az első pár boszorkánykockát,
ha már a második párral is dobtál.
Önuralom: Rakj vissza a készletbe legfeljebb két bolondkorongot.
Hoppácska!: Egy nehéz problémás lapkát fordíts képpel felfelé - aztán nézd meg, te ügyetlen, nincs-e véletlenül három
tündéres lapka a játéktáblán!
Beteg bárány: Kijátszhatod ezt a kártyát, hogy automatikusan
sikerüljön megoldanod egy olyan problémát, amelynek része
egy beteg bárány. Azután is kijátszhatod, hogy sikertelen próbát tettél a probléma megoldására, csak hát ilyenkor a már
megkapott bolondkorongokat is meg kell tartanod.
Transzmutáció: Dobd el bárhány lapodat, hogy ugyanennyi
lapot húzzál. Maga a kijátszott Transzmutáció helyett is
húzol egy új lapot.

A kudarc következményei
Ha nehéz probéma megoldásában vallasz kudaroct, a kapott egy vagy két bolondkorong mellett - alkalmasint
tanonctársaiddal együtt - elszenveded az alant olvasható
következményeket. Egy esetben a sikernek is speciális
következményei vannak.

Az Agyafúrt
Minden boszorkánybábu a kazamatába kerül (lásd Felmetéknél, hogy juthattok ki
onnét). Habár az összes boszorkánytanonc
a kazamatában van, azért még nem teáznak
ott!

A Tündérkirálynő, a Tündérkirály, Jégmadár herceg,
tündérek
Ha köröd végén három
vagy több tündérlapka
van képpel felfelé a
játéktáblán, a játék
azonnal véget ér - mind
veszítettetek.

A Méhész
Kapsz egy Aliszlapkát.

Drasarka gróf, Vlad Drasarka, Lakrimóza Drasarka,
gróf Bela Drasarka
Egy kríziskorongot rá
kell raknod a probléma
lapkájára - akkor is, ha
azon már van egy (vagy
több) kríziskorong! Ez
kivételt jelent azon általános szabály alól,
miszerint egy lapkán
csak egy kríziskorong
lehet. Ahány kríziskorong van egy lapkán,
annyisz kettővel megnő
a problma nehézsége.

Wiharvész Lili
Kapsz egy Aliszlapkát.

Felmet herceg és Lady Felmet
Boszorkánybábudat
rakd a kazamatára; ezzel
köröd véget is ért. Következő köröd elején el
tudsz menekülni a kazamatából, ha kijátszol
egy seprűszimbólumos
kártyát, vagy egy Menekülést, vagy egy Láthatlanságot. Ha
erre nem vagy képes, első akciódat elveszíted, viszont második
akciód kezdetén kijuszt a kazamatából. A kijutás minden esetben azt jelenti, hogy átkerülsz egy tetszőleges mezőre; innentől úgy tekintsd, mintha normál módon mozogtál volna oda.

Télkovács
Neked is, tanonctársaidnak is el kell dobniuk egy-egy könnyű problémás lapkát.
A kézben tartható lapok számát ez mindenkinél csak saját körének utolsó fázisában befolyásolja.
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A siker következményei
gróf Bela Drasarka
Ha legyőzöd Ble Drasarkát, minden más képpel felfelé lévő
Drasarkalapka (a grófé, Vladé, Lakrimózáé) azonnal lekrül a
játéktábláról. Ha utóbb “jelenik” meg Drasarkalapka a játéktáblán, az már nem kerül le onnét e siker miatt.

Kooperatív és pasziánszvariáns
Ha kooperatívan játszotok, mind együtt győztök vagy együtt
veszítetek. Ilyenkor az előkészületek némiképp megváltoznak.
Egy játékos esetén (pasziánsz) négy bolondkorong, négy
Aliszlapka és tíz kríziskorong van a játékban. Valamint csak
egy játékosnál, ha Wiharvész Anyó házához mész, ott másodlagos akcióként eldobhatsz két bolondkorongot (de csak
akkor, ha ott nincs problémalapka).
Két játékos esetén hat bolondkorong, öt Aliszlapka és kilenc
kríziskorong van a játékban.

Ha legalább ketten vagytok és a játék azért ér véget, mert felkerült az utolsó problémalapka is a játéktáblára, akkor győztetek
csak, ha a játéktáblán legfeljebb három nehéz probléma lapkája
van; ha négy vagy több nehéz problémás lapka van a játéktáblán, veszítettetek.
Ha egyedül játszol, a célod a lehető legtöbb győzelmi pont öszszegyűjtése. Ha harminc vagy több pontot szerzel, megkapod a
boszorkányengedélyt. Ha negyven ponton felül gyűjtesz, kitüntetéssel végzel. Ha azonban harminc pontot se sikerül összekaparnod, egy disznópásztor feleségeként élheted le az életed.
Egyebekben a normál szabályok érvényesek.

Haladó variáns
Ha már többször is játszottatok, és úgy érzitek, nem állít
titeket a játék elég kihívás elé, ezen az alábbiak szerint javíthattok:
A készletben csak nyolc kríziskorong legyen.

Három játékos esetén kilenc bolondkorong, hat Aliszlapka
és nyolc kríziskorong van a játékban.

Egy problémalapkán több kríziskorong is lehessen.

Négy játékos esetén tizenkét bolondkorong, hét Aliszlapka
és hét kríziskorong van a játékban.

A kooperatív variánst is megnehezíthetitek azáltal, hogy megengeditek, hogy több kríziskorong lehessen egy problémalapkán.

Ha el kellene venned egy Aliszlapkát, de már nincs a készletben, a játék véget ér - veszítettetek.
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