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24 FIGURA

A Sárkánykohó
kiegészítő

“Évtizedekbe telik kikeltetni egy sárkánytojást... és aztán 
évekbe, hogy kiképezzünk egy sárkányt. De a végén... van 

egy félelmetes szövetségesed, akinek varázslatos 
fegyvereket készítesz, amikor csatába indulsz!!” — 

Samwell a bölcs. 
A Sárkánykohó kiegészítő évekkel a Birodalmak 

kiegészítő után játszódik, egy olyan világban, amely már 
nem olyan békés, mint egykor volt.

A kiegészítő tartozékai:
4 KIRÁLYSÁGKÁRTYA 8 FEGYVER 3 TITKOS CÉL

9 SÁRKÁNYÜVEG4 OGREKÁRTYA
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A A kohó:

B Sárkányüveg:
Készítsetek egy paklit a sárkány-
üveg kártyákból, és tegyétek 
képpel felfelé, a drágakövek mellé.

D További figurák:
Minden játékos kap 2 
őrtornyot és 1 sárkányt a 
színének megfelelően. 

1. További előkészületek

C Célok módosítása:
1)  Távolítsátok el az összes 16 GyP-ot 
érő kereskedelmicél-kártyát.
2)  Csak 2 kereskedelmi célt fedjetek 
fel, ne 3-at.
3)  Keverjétek meg a fegyverek 
pakliját, és fedjetek fel egyet.

Helyezzétek a 4 
kohólapkát négyzet 
elrendezésben a tábla 
közepére (ahogyan 
jobbra látható).



Sárkányüveg készítéséhez a 
sárkánykohó 1 lapkáján kell egy 
feladatot teljesítenetek. Dobjátok 
el az adott drágakőfajtát (a sárga 
sárkány aranyat, a zöld 
smaragdot, a kék gyémántot 
kér), majd kaptok egy
sárkányüveg kártyát.

A sárkányüveg kártyák nem 
drágakövek, és nincsenek 
hatással rájuk azok a kártyák, 
amelyek a drágakövekre hatnak 
(pl. a tolvaj ogrekártya).
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3. Sárkányüveg készítése

2. A játék végének kiváltása
Ha a Sárkánykohó kiegészítővel játszotok, a játék végének 
kiváltásához 4 célt kell egy játékosnak teljesítenie.



A vulkán rendkívüli forrósága miatt a sárkánykohót a 
kovácsmester működteti, aki ogrékat használ segédekként 
(mivel úgy tűnik, hogy ellenállóak a tűzzel szemben). Ha 3 
törpét lehelyeztek a kohóra, akkor sárkányüveg és ogrekártyák 
elköltésével fegyvereket kovácsolhattok. A fegyverek célnak 
számítanak a játék vége kiváltásának szempontjából, és a 
rajtuk látható győzelmi pontokat érik. Dobjátok el az 
ogrekártyákat (anélkül, hogy aktiválnátok őket), és rakjátok 
vissza a felhasznált sárkányüveg kártyákat a paklijukba.
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4. Fegyverek kovácsolása

Építés: Akcióként dobjatok el egy arany drágakövet, és 
távolítsátok el az egyik törpéteket az egyik bányáról, hogy 
egy őrtornyot a kártyára helyezzetek. Az őrtorony nem 
foglalja el a kártyán lévő helyek egyikét sem. Bányánként 
csak egy őrtornyot lehet építeni.
Az őrtorony képességei: 
1)  Amikor bárki kap egy drágakövet a 
bánya akciójából, az őrtorony 
tulajdonosa kap egy arany drágakövet.
2) A játék végén minden játékban lévő 
őrtorony 2 győzelmi pontot ér a 
tulajdonosának.

5. Őrtorony építése
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6. Sárkányok megszelídítése
Szelídítés: Akcióként dobjatok el egy ogrekártyát, és 
cseréljetek le egy törpét a tábortűznél egy a sárkányfigurára. 
A törpe visszakerül a játék dobozába. A sárkány megtartja a 
tulajdonosának minden faji adottságát.

Sárkányképességek:
1) Akcióként elpusztíthattok egy 
őrtornyot, amely ugyanazon a 
kártyán van, mint a sárkányotok, 
ha eldobtok egy ogrekártyát a 
kezetekből. A sárkány nem kerül 
vissza a tábortűzhöz.

3) A sárkányok két törpének 
számítanak egy szörny 
legyőzésének szempontjából.

4) A játék végén a királyságok 2 
győzelmi pontot veszítenek 
minden sárkányért, amely a 
falaikon belül tartózkodik. Ez a 
büntetés a sárkány 
tulajdonosára is vonatkozik!

2) A sárkányok 
átrepülhetnek a falakon. 
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Kovács:
Kovácsolj 2 fegyvert.

Sárkányszelídítő:
Legyen egy sárkányod játékban és két 
sárkányüveg kártyád.

Ogre tábornok:
Legyen két őrtornyod játékban.

7. Új titkos célok

Asszisztens:
Nézzétek meg az ogrepakli legfelső 3 kártyáját, 
válasszatok egyet, és vegyétek azt a kezetekbe. 
A többit dobjátok el.

Keverjétek össze az új titkos célokat a többivel.

8. Új ogrekártyák
Keverjétek össze az új ogrekártyákat a többivel.
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