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A Troll hídja
kiegészítő

“A Troll egy hatalmas erejű lény. Rendkívül intelligens, 
akinek nincsenek ismert szövetségesei, és nincsenek tervei. 

Amennyire a kutatásaim jutottak, Ő megállíthatatlan. A 
fegyvereink használhatatlanok  ellene. Ez a Troll kegyetlen 

tud lenni... de néha kedves is. Könnyen lerombolhatja a 
védelmünket, vagy segíthet nekünk a szükség órájában... 
minden a hangulatától függ. A Troll a közelünkben, ilyen 
közel a télhez, a legrosszabb dolog, ami valaha történt 
velünk... és egyben a legjobb is.” — Samwell a bölcs. 

A kiegészítő tartozékai:
9 KIRÁLYSÁGKÁRTYA 4 OGREKÁRTYA 16 BARANGOLÁSKÁRTYA

7 HANGULATKÁRTYA 1 TÁBORTŰZ

14 FIGURA

FARKASOK

BOSZORKÁNYHÓFEHÉRKETROLL

ÚTDÍJJELZŐ HÍD

FÉLVÉREK
A FÉLVÉR KIRÁLY



3

1) Helyezzétek a Troll tava 
királyságkártyát a játéktábla 
közepén lévő 4 mező egyikére.
2) Helyezzétek a Troll és a híd 
figurákat a Troll tava királyság-
kártyára.

B A komor szörny:
Keverjétek meg a hangulatkártya paklit, 
és tegyétek képpel felfelé a tábla mellé. 
Helyezzétek az útdíjjelzőt a felső 
hangulatkártya legfelső  mezőjére.

D Barangolás:
Keverjétek meg a barangoláspaklit, és 
tegyétek képpel lefelé a tábla mellé. 
Ha a játék során bármikor elfogynak a 
lapok a barangoláspakliból, keverjétek 
meg a dobópaklit, és tegyétek vissza 
azt húzópakliként, képpel lefelé.

C Ogrék:
Adjátok hozzá a 
kiegészítő ogrekártyáit 
az ogrepaklihoz, és 
keverjétek meg.

1. További előkészületek:

A  A Troll hídja:



1) Nem foglal helyet egy királyságkártyán.
2) Mozgása során figyelmen kívül hagyja a falakat.
3) Nem lehet ogrekártyák célpontja.
4) Nem áshattok azon a királyságkártyán, amelyen tartózkodik.
5) Ha bármilyen okból elhagyja a játéktáblát (pl. egy 
szörnykártyán volt, amikor legyőztétek a szörnyet), rakjátok 
vissza a Troll figurát a hídjára. 

1.1 A Troll
Ha máshogy nincs említve, a Trollra a következő 
szabályok vonatkoznak:

1.2 Útdíj fizetése
Azzal, hogy törpéket helyeztek a Troll hídjára, képesek 
vagytok irányítani a Troll akcióit. Minden törpe után, amelyet 
a Troll tava kártyára helyeztek, a hatások rendezése fázisban 
a következő feladatokat hajtjátok végre, ebben a sorrendben:
1) mozgassátok a Trollt legfeljebb 2 királyságkártya távolságra.
2) rendezzétek a hangulatát
3) mozgassátok az útdíjjelzőt eggyel lejjebb a hangulatsávon
Legfeljebb 3 törpét helyezhettek a Troll tava kártyára. Minden 
törpe hatását külön-külön kell rendezni.

1.3 A barangoló Troll
Ha a körötökben nem költöttetek akciókat a Troll mozgatására, 
a Troll magától fog barangolni a földjeiteken. A hatások 
rendezése fázisotok végén fedjetek fel egy kártyát a 
barangoláspakliból, hogy lássátok, hová mozog. Rendezzétek a 
hangulatát (ha szükséges), majd mozgassátok a Troll 
útdíjjelzőjét egy mezővel előrébb a kártya hangulatsávján.
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FIZESSETEK ÚTDÍJAT, HOGY ELDÖNTSÉTEK, HOVA MOZOGJON A TROLL.

MAJD RENDEZZÉTEK A TROLL HANGULATÁT, HA SZÜKSÉGES.

1.4 A Troll hangulatának 
változása
Ha az útdíjjelző a hangulatsáv utolsó mezőjén van, és 
mozgatni kell, a Troll hangulata megváltozik. Az aktuális 
hangulatkártyát tegyétek a hangulatpakli aljára. Helyezzétek 
az útdíjjelzőt az újonnan felfedett kártya hangulatsávjának 
első mezőjére. A játék során a hangulatpaklit soha ne 
keverjétek meg!
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1.5 Hangulatkártyák
Erőszakos:
Távolítsátok el az összes figurát a Troll 
tartózkodási helyéről.

Bányász:
Ha a Troll jelenlegi tartózkodási helye egy bánya, 
akkor a bánya kétszer annyi drágakövet termel.

Hadtestvezető:
Ha a Troll jelenlegi tartózkodási helye 
ogrekártyákat termel, akkor kétszer annyit fog 
termelni. A törpeköltség változatlan marad.

Hatalmas:
Ha a Troll jelenlegi tartózkodási helyén szörny van, 
5 helyett 3 törpe szükséges a legyőzéséhez.

Kedves:
Ha legalább 1 törpétek van ugyanazon a helyen, 
mint a Troll, akkor kaptok egy arany drágakövet.

Dekorátor:
A Troll 90 fokkal jobbra elforgatja az aktuális 
helyét (a királyságkártyát). Ez akkor is 
megtörténik, ha más törpék is vannak a kártyán.

Ijesztő:
Mozgassátok a Trollal egy helyen tartózkodó 
összes törpét legfeljebb 2 királyságkártyával 
arrébb.
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Trollkirály:
Használd ezt a kártyát egy olyan 
ogrekártya hatásának megszüntetésére, 
amely a törpéidre irányul, vagy dobd el, 
hogy 2 új ogrekártyát húzz a pakliból.

1.7 Új ogrekártyák

1.6 Barangoláskártyák
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Amikor egy barangoláskártya hatását rendezitek, a Troll a kártyán 
lévő nyilakat követve elmozog a jelenlegi helyéről. A nyilakat 
mindig balról jobbra haladva rendezzétek.

Ahhoz, hogy megtudjátok, milyen irányba kell a Trollnak 
mozognia, tartsátok a barangoláskártyát úgy, hogy a jobb felső 
sarokban lévő iránytűszimbólum megegyezzen a Troll tava 
királyságkártyán lévő iránytű szimbólumával.

A Troll a mozgása közben mindig figyelmen kívül hagyja a falakat. 
Ha a nyíl olyan irányba mozgatja a Trollt, amerre nincs kártya, 
hagyjátok figyelmen kívül azt a nyilat, és lépjetek a következőre, 
amíg az összes nyíl hatását rendeztétek.

HA NEM TUDJÁTOK ELVÉGEZNI AZ ÖSSZES 
MOZGÁST, VÉGEZZÉTEK EL AZOKAT, 
AMELYEKET EL TUDTOK
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2. Félvérek
Új törzs

Berka, egy ogre főparancsnok, a 
legjobb stratéga volt mind a 7 

királyságban. Arra volt hivatott, hogy ő 
legyen a következő császár... de 

beleszeretett a Trollba, és a fajtája 
elűzte őt az ogrék földjéről!

Ahogy telt az idő, vérvonalának túlélői 
újjászerveződtek, kiképezték magukat 
és szervezetté váltak. Új vezérük mögé 
felsorakozva készen állnak arra, hogy 

visszaszerezzék elveszett 
becsületüket!

2.1 A kézben lévő kártyák a játék elején: 

A félvérek egy nomád törzs. Nincs 
kastélyuk, és ezáltal nincs királyságuk 

sem. A félvérek a játékot a 7 világoskék 
királyságkártyával, titkos célok nélkül, 

2 véletlenszerű ogrekártyával, a 6 
világoskék félvér figurával és a 

félvérkirály figurával kezdik.



9

2.2 Erősségek és gyengeségek:
Kölcsönösség: Minden olyan kártya (titkos célok, ogrekártyák és 
királyi dekrétumok), amely a törpéket érinti, ugyanúgy hat a 
félvérekre is.

Szorgalmas: A félvérek ugyanúgy bányásznak, mint a törpék.

Háborús uszítás: A szomszédos kártyákon lévő félvéreket is 
számold egy szörny legyőzése céljából. 

Félelem nélkül: Hagyd figyelmen kívül a szörnykártyák hatásait 
(pl. a sárkányok nem akadályozzák meg őket a bányászatban!).

Erőszakos: Eltávolíthatsz EGY félvért, hogy eltávolíts egy másik 
figurát egy kártyáról.

Királyi lakoma: A félvérek titkos cél nélkül kezdik a 
játékot, de minden 3. szörny, amit megölnek, egy célnak 
számít (a játék végének kiváltása szempontjából), és 
plusz +7 GyP-ot ér a játék végén.

A félvérkirály: A király tábortűztől táblára való helyezése 
ingyenes akciónak számít. 

Troll rokonság: Amikor a Troll rálép a félvérkirály kártyájára, 
vagy rendezheted a Troll hangulatát VAGY extra figuraként 

számolhatod a kártya feladatának rendezésekor.
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3. Vadászmezők
Mini kiegészítő

A természetnek nincsenek kedvencei. Az erős levadássza a 
gyengét. Az élelem kevés... de a kölykeinket etetni kell, amíg 

elég idősek lesznek ahhoz, hogy egyedül is túléljenek.

További előkészületek
Helyezzétek a farkasodú kártyát rajta a 2 
farkasfigurával a tábla közepére. A farka-
sok nem foglalnak el helyeket a kártyákon.

A körötök végén, miután rendeztétek az akciók hatásait, 1 
farkast mozgathattok legfeljebb 2 kártya távolságra. A 
farkasok mozgásuk során figyelmen kívül hagyják a falakat.

Ha egy farkas belép egy törpéket tartalmazó kártyára, akkor 
minden olyan játékoshoz tartozó törpe, akinek nincs különle-
ges figurája azon a lapkán (pl. király, védelmező, harcos, 
sárkány, alkimista stb.), visszatér a tábortüzéhez.

Egy farkas blokkolja a kártyát, amelyen tartózkodik. A kártya 
akciójának aktiválásához legalább egy különleges figura kell.

Üvöltés: A farkasodú feladatának 
rendezésével mindkét farkas 
azonnal visszatér az odúra. 
Ezután mozgathattok 1-et 
közülük 1 kártya távolságra.
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Helyezzétek Hófehérkét annak a játékosnak a tábortüzéhez, 
aki először játszott ki egy kastélyt a táblára.

A boszorkány akkor kerül játékba, amikor az első szörnyet 
kijátsszák a táblára. Annak a játékosnak a tábortüzéhez 
kerül, akinek a tábortüzénél Hófehérke van, vagy ha 
Hófehérke nincs játékban, akkor annak a játékosnak a 
tábortüzéhez, aki a szörnyet lehelyezte.

Az összes ásásakció (pl. kastély, ogrekártyák stb.) felhasz-
nálható arra, hogy a boszorkányt a tábortűztől, amelyen 
éppen áll, a következő játékos tábortüzéhez mozgassátok 
(az óramutató járása szerint). Ha a boszorkány belép egy 
tábortűzhöz, és Hófehérke ott van, Hófehérke a következő 
játékos tábortüzéhez lép (az óramutató járása szerint).

Ha a boszorkány a tábortüzeteknél van, akkor 3 törpére van 
szükségetek ahhoz, hogy ogrekártyát kapjatok (2 helyett).

Ha Hófehérke van a tábortüzeteknél, akkor egy plusz akciót 
kaptok a körötökben.

4. Hófehérke
és a boszorkány

Mini kiegészítő

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörű királynő, 
akinek az a szörnyű ötlete támadt, hogy megkérdezze a 

tükörképét, hogy ki a legszebb a világon. A válasz nem az volt, 
amire számított...  

Ez addig rothasztotta a királynő lelkét, szívét és csontjait, amíg 
olyan csúnya nem lett, hogy alig lehetett ráismerni. Sajnálom őt. 

A tükör hazudott.



Szerzői jogok
©2018 Dwar7s Fall és a kapcsolódó 

védjegyek TM és © Vesuvius Media Ltd,
38 Pioneer Ave, Halifax, Nova Scotia, B3M 

1W8, Canada. Minden jog fenntartva.

Made in China.
Figyelmeztetés: Fulladásveszély! 3 év alatti 

gyermekek számára nem ajánlott.

Segítség és támogatás
Ha bármilyen problémátok van a játék 

összetevőivel, lépjetek kapcsolatba 
ügyfélszolgálatunkkal az alábbi e-mail 
címen: support@vesuviusmedia.com

Magyarra fordította: 
Szabados Krisztián

www.kickstarterek.hu




