
 Akciókártyák áttekintése

LángoLó Kard:

A játékos 4-et hozzáad a csapata erejéhez.

CsipKerózsiKa:

A játékos egy kalandorkártyájának értékét 
0-ra változtatja.

gobLin zsoLdosoK:

A játékos 8-at hozzáad a csapata erejéhez, 
de egy-egy rézérmét kell helyeznie minden 
goblinlapkára.

zsugorító bájitaL: 

A játékos 2-t levon a csapata erejéből. 

rejtéLyes Öszvér: 

Amikor egy játékos kijátssza ezt az akciókártyát, akkor felhúzza a húzópakli 
legfelső lapját. Ha ez egy kalandorkártya az éppen aktuális helyszínhez, akkor 
azonnal ki kell játszania. Ha ez egy kalandorkártya egy már lejátszott helyszín-
hez, akkor leteszi maga elé minden hatás nélkül. Egyéb kártyák esetében a húzott 
kártya azonnal, vagy a játék további részében használható fel.

gobLinijesztő: 

Ezzel az akciókártyával a játékos megvédi 
magát a goblinoktól, akkor is ha nincs elegendő 
őrzőkutyája.

segítő áLLat: 

A játékos megduplázza minden kalandorkártyája 
értékét. A segítők a nekik megfelelő helyszínen 
használhatók: 
a jegesmedve a Fagyott Hegyen, a tigris a Sűrű 
Dzsungelben, és a sárkány a Láva Barlangban.

Megjegyzés: Ha egy játékos használja a Goblin- 

ijesztő kártyát, de van őrzőkutyája is, akkor  

versenyben lesz a goblinlapkák megszerzéséért.

A következő négy akciókártya a három helyszínen a Fagyott Hegyen, a Sűrű Dzsungelben és a Láva Barlangban használható:

Ha egy játékos nem játszott ki az aktuális helynek megfelelő kalandorkártyát, akkor ott nem használhat akciókártyát sem.

A játékosok a játék során kijátszhatják akciókártyáikat, de ezt nem kötelező megtenniük. Az akciókártyákat a kalandorkártyák kijátszását követően illetve a goblinok elleni 

védekezésképpen lehet felhasználni.

Példa:

Levi kijátssza a jegesmedvét és 
ezzel megduplázza a kalandor-
kártyái erejét, így csapatának 
ereje: (3 + 5 + 9) x 2 = 34.

9 + 11 + 4 = 24 12 + 8 = 20 3 - 2 = 1 1 (+12-12) = 1

Példa:

Máté kijátszik egy Rejtélyes Öszvér kártyát, szerencsésen húz, és az őrzőkutyával  
megvédi magát a goblinoktól. Nem kell fizetnie.

Fontos: Csak olyan játékos vehet részt a kincsekért folytatott versenyben, akinek a csapata  

legalább 1 erejű. Ha a játékos a csapata erejét a Zsugorító bájital vagy Csipkerózsika akció- 

kártyákkal nullára vagy negatívra módosította, akkor nem versenyez a kincsért. 



 Varázstekercsek áttekintése

Pénzeső:

A játékos a tekercsen leírtak szerint 1x vagy 2x újra megkapja az ebben a körben kijátszott pénzkártyái 

után kapott pénzösszeget!

A Goblinok Ura:

A játékos a tekercsen ábrázolt értékben pénzérmét kap a begyűjtött goblinlapkái után. (A goblin- 

lapkákért járó rézérmén felül.)

Az Őrült Gyűjtő:

A játékos a tekercsen ábrázolt értékben pénzérmét kap a begyűjtött kincslapkái után.  

(A fel nem használt varázstekercsek és ez a lapka maga is számít!) 

Különleges Csapat:

A játékos egy-egy aranyérmét kap az ebben a körben kijátszott (bármelyik helyszínhez tartozó)  

kalandorkártyáiért, amiknek az ereje megegyezik a varázstekercsen jelzettel.

Falkavezér:

A játékos a tekercsen ábrázolt értékben egy-egy pénzérmét kap az ebben a körben kijátszott őrzőkutya 

kártyái után. (Nem a mancs mérete alapján!)

a sárga varázsteKerCseK a játéK   3 szakaszában használhatók:

a szürKe varázsteKerCseK a játéK végén KerüLneK értéKeLésre:

Erős Csapat: 

A játékos a tekercsen ábrázolt értékben pénzérmét kap a megfelelő helyszínen kijátszott  

kalandorkártyái után.

Példa:

Máté kijátssza a „Pénzeső 2x” 
varázstekercset és 16 értékben 
kap pénzérmét, az „érmék  
begyűjtése” szakaszban meg- 
kapott 8 pénzérmén felül.

Példa: 

Máté kijátssza az „Erős 
Csapat” (aranyérme a piros 
helyszínen) varázstekercset, 
amiért 2 aranyérmét kap  
a Láva Barlangban kijátszott 
két kalandorkártyája után. 

Példa:

Levi birtokában van az „Őrült  
Gyűjtő” (rézérme) varázstekercs, 
ezért a begyűjtött 6 kincslapkája  
(beleértve ezt a varázstekercset is) 
után, lapkánként 1, összesen  
6 értékben kap pénzérmét.

Példa:

Levi birtokában van a „Goblinok 
Ura” (ezüstérme) varázstekercs, 
ezért a begyűjtött 4 goblinlapkája 
után, lapkánként 2, összesen  
8 értékben kap pénzérmét.

=  8 érték = 6 érték

Példa:

Máté kijátszik egy „Különleges 
Csapat 4,5,6” varázstekercset 
és kap 5 aranyérmét az öt darab 
4,5,6 erejű kalandorkártyájáért.

Példa:

Máté kijátssza a „Falkavezér” 
(ezüstérme) varázstekercset és 
kap 4 ezüstérmét, egyet-egyet 
minden őrzőkutya kártyájáért.


