
A félvérek ugyanolyan jól tudnak drágaköveket gyűjteni, mint a 
törpék, ugyanúgy tudnak harcolni a szörnyek ellen, mint az elfek, 
és ugyanolyan erőszakosak, mint az ogrék. Nincs saját királyság-
kártyájuk (vagy egyáltalán királyságuk) és különleges kasztokká 
sem fejleszthetők.

Sietség: Amikor félvérrel játszol, akkor 4 akcióval kezded a játékot.

Merészség: A félvérek egyáltalán nem félnek a szörnyek területeitől, 
és nem is törődnek velük, ezért figyelmen kívül hagynak minden 
szörnyképességet.

Drágakőgyűjtés: A feladat teljesítéséhez pontosan a kártyán jelzett 
számú törpét kell lehelyezned.

Elf pontosság: A félvérek képesek távolról is harcolni a szörnyekkel. 
Egy szörny legyőzéséhez a félvéreket olyan királyságkártyákról is 
számolhatod, amelyek az éppen harcoló szörny szomszédságában 
vannak. (Pl. Ha 2 félvér van egy szörnykártyán, és további 3 egy 
szomszédos bányán, akkor megölheted a szörnyet!). De vigyázz, a 
félvér nem tudja kihasználni ezt a képességet, ha falak blokkolják. 
Továbbá legalább 1 félvérnek a szörnykártyán kell lennie ahhoz, 
hogy legyőzd a szörnyet. Csak a szörnykártyán lévő félvérek 
kerülnek vissza a készletedbe. A többi félvér, amely segített, a saját 
kártyáján marad, és a kártyáik hatásait külön rendezheted.

Ogre erő: 1 akcióért távolítsd el az egyik félvéredet az egyik 
kártyáról, és helyezd a készletedbe. Távolíts el 1 ellenséges figurát 
ugyanarról a kártyáról, és tedd vissza a dobozba.

Szörnygrillezés:  A félvérek 3 szörny legyőzését egy befejezett 
célnak tekintik. Példa: Kiváltod a játék végét 2 befejezett céllal és 3 
legyőzött szörnyeteggel.

A végzet spirálja:

A játék megnyeréseElőkészületek
Helyezd a playmatot a táblára (ha nincs playmatod, akkor 
tekints egy 6x6-os területet, mint felfedezőterület).

3)A megmaradt királyságkártyákat a bal felső saroktól 
indulva véletlenszerűen helyezd a játéktábla összes üres 
mezőjére anélkül, hogy elforgatnád azokat.

4) Válassz a törpefigurák 4 színéből. Tedd félre ezt a 7 
figurát (a játék során ezeket fogod használni). Fogd a 
többi figurát, és tegyél 1-et a táblán lévő összes arany- 
és rubinbányára, valamint 1-et minden szörnyre. (5 
figurának kell maradnia a kezedben. Tedd ezeket félre, 
mert nem lesz rájuk szükséged).

Minden körben, a hatások rendezése után, eldobsz egy teljes 
sornyi királyságkártyát (és a rajta lévő törpéket). A törpéid 
visszatérnek a készletedbe, ha így kerültek le a tábláról. A 
fenti képen látható, hogy körönként mely kártyák kerülnek 
eldobásra.

Amint láthatod, 11 köröd lesz a játék végéig. Ez nagyon rövid 
idő, így a lehető legtöbbet kell kihoznod belőle, hogy 
teljesítsd a próbákat.

5)Az ogrepakliból vedd ki a "Korona" és az összes "Tolvaj" 
kártyákat. Távolítsd el az összes titkos célt is a játékból.

6)Keverd meg az összes kereskedelmi célt, és 3 helyett 4-et 
fedj fel.

7)Készítsd elő a drágaköveket és a többi ogrekártyát. A 7 
félretett figurát vedd magad elé, és kezdődhet a játék.

Válassz egy kihívást az alább felsoroltak közül. Ezek a 
játék megnyerésének feltételei.

A földesúr (könnyű): Érj el legalább 30 GyP-ot és 
teljesíts 2 célt.

A barbár (közepes): Érj el legalább 30 GyP-ot és ölj 
meg legalább 6 szörnyet.

A bányász (közepes): Érj el legalább 35 GyP-ot és 
teljesíts 3 célt.

A született vezető (nehéz): Érj el legalább 40 GyP-ot.

Az egy igaz király (őrülten nehéz): Érj el legalább 40 
GyP-ot, ölj meg 6 szörnyet és teljesíts 4 célt.
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Játék a félvérekkel:

A félvérkirály próbái: Egy szóló kaland a Dwar7s Fall játékhoz
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A játékhoz 
szükséges a 
külön megvásá-
rolható Dwar7s 
Fall alapjáték.

1) Vedd ki a 4 királyságkártya-kezdőpaklikból (kék, zöld, sárga 
és piros) az összes boltot. Keverd össze ezen paklik összes 
megmaradt kártyáját.

2) Helyezd a boltokat a játéktáblára a fenti képen 
látható módon.
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