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Dwar7s Fall Collector’s Edition
Ahhoz, hogy túléljék a közelgő hosszú és szörnyű telet, a törpéknek fel kell készülniük. Itt az ideje, hogy drágaköveket gyűjtsenek, 
várakat építsenek és élelmet raktározzanak. A sárkányok alszanak. A fagyóriások lesben állnak. Az ősz értékes, és létfontosságú, 

hogy bölcsen tervezzetek!

A játék tartozékai:
1 JÁTÉKTÁBLA

7 MUNKÁSFIGURA 
MINDEN SZÍNHEZ

24 KASZT FIGURA

10 KERESKEDELMI CÉL 11 TITKOS CÉL

44 DRÁGAKŐKÁRTYA69 KIRÁLYSÁGKÁRTYA

6 SÁRKÁNYTOJÁS

21 OGREKÁRTYA

9 LOPOTT ERSZÉNY14  KIRÁLYI DEKRÉTUM7 SZKRIPTKÁRTYA
7 TÁBORTŰZ

KÜLÖN KÖSZÖNET: Alan Farias, Alexandros Manos, André Pretzel, André Teruya, Bebel Ribeiro, Carton Olvidado, Daiskardas, Darren Hsiao, 
Dustin Gaspard, Evellyn Brüehmüeller, Fabio Piovesan, Fernando Celso, Igor Knop, Iriana Theoharopoulos, Jon-Paul Decosse, Karen Soarele, 

Kei Kouji, Kolja van der Vaart, Lucas Andrade, Luis Francisco, Mac Schwarz Crow, Moisés Pacheco, Nicolas Quesque, Richard Courchese, 
Rafael Souza, Rodrigo Deus, Sam Fraser, Stefani Angelopoulos, Thiago Leite, Vin Parker, Wei-Chun Yang, Xenia Theoharopoulos.

JÁTÉKTERVEZŐ ÉS ILLUSZTRÁCIÓ:  Luís Brüeh FEJLESZTŐK: Constantine Kevorque és Anastasios Grigoriadis

További játékok és támogatás: support@vesuviusmedia.com

Készítők:

Magyar szabály: Szabados Krisztián - www.kickstarterek.hu
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F Célok:
1) Keverjétek meg a kereskedelmicél-kártyákat, és fedjetek fel
közülük hármat.
2) Keverjétek meg a titkoscél-kártyákat, osszatok ki egyet
minden játékosnak, a többit pedig tegyétek vissza a dobozba.
A játékosok elolvassák a titkos céljukat, és képpel lefelé maguk
elé teszik.
3) Keverjétek meg a sárkánytojáscél-kártyákat, és fedjetek fel
közülük egyet.

B Drágakövek:
Válogassátok szét a drágakőkártyákat típus szerint, 
és tegyétek azokat képpel felfelé a tábla mellé.

C Királyságkártyák:
Válogassátok szét a királyságkártyákat szín szerint. 
Minden játékos választ egy színt (kék, piros, zöld vagy 
sárga), és megkapja a kezébe a 9 királyságkártyát.

D Törpék:
Minden játékos kap egy tábortűzkártyát és hét törpét 
(a királyságkártyáikkal megegyező színben).

E Ogrék:
Keverjétek meg az ogrekártyákat, és tegyétek 
azokat képpel lefelé a tábla mellé.

A Játéktábla:
Helyezzétek a játéktáblát az asztal közepére.

Játék! 

Előkészületek (2-4 játékos)

B

C

D

E

A

F1

F2

F3

A legfiatalabb játékos kezdi a játékot. A többi játékos az 
óramutató járásával megegyező irányban következik.
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1. Akciók végrehajtása:
Minden játékos körönként legfeljebb 3 akciót hajthat végre (4-et, ha a kastélya játékban van). Egy akció a következők bármelyike lehet: 
királyságkártya kijátszása, törpe lehelyezése, törpe mozgatása vagy egy munkás fejlesztése. Az akciók bármilyen kombinációját 
választhatjátok. Például "Játssz ki 3 királyságkártyát" vagy "Helyezz le 3 törpét" vagy "Játssz ki 1 királyságkártyát és helyezz le 2 törpét" stb.

A játékos köre
A játékos köre három fázisból áll: Akciók végrehajtása, hatások rendezése, majd dobás a kézlimitig. Hacsak másképp nincs említve, minden 
játékos, a kezdőjátékossal kezdve, mindhárom fázist végrehajtja, majd a következő játékos (az óramutató járásával megegyező irányban) 
következik. Először végrehajtjátok az akciókat, majd rendezitek a hatásokat, és végül eldobtok a kézlimitig.

Királyságkártya kijátszása: A kártyákat vagy egymás mellé, vagy (adott 
esetben) más kártyákra rakva kell lehelyezni. Hacsak másképp nincs említve, a 
kártyákat tetszőleges módon és helyre rakhatjátok, függetlenül attól, hogy a 
falak egyeznek-e vagy sem, hogy a saját királyságodban vagy az ellenfél 
királyságában van-e.
Az első körben a kezdőjátékos lehelyezi az első királyságkártyát bárhová az 
asztalon. Ha játéktáblát vagy playmatot használtok, az első kártyát a sárga 
négyzetben (középen) lévő négy hely valamelyikére kell helyezni.

Típus Győzelmi 
pont

Akció költsége Akció jutalma

Helyek

Fal

Bányák Épületek Környezet Kastély

KIJÁTSZHATTOK BÁRMILYEN KIRÁLYSÁGKÁRTYÁT A KEZETEKBŐL. NINCS 
MEGHATÁROZOTT SORREND, AMIT KÖVETNETEK KELL. KEZDHETITEK AKÁR A 
KASTÉLYOTOKKAL, HOGY EXTRA AKCIÓT KAPJATOK, VAGY MEGTARTHATJÁTOK 
KÉSŐBBRE, HOGY STRATÉGIAI SZEMPONTBÓL JOBBAN LE TUDJÁTOK HELYEZNI.

VAGY EGY KÁRTYÁT EGY MÁSIK, UGYANOLYAN 
TÍPUSÚ KIRÁLYSÁGKÁRTYÁRA RAKHATTOK.

EGY 
KIRÁLYSÁGKÁRTYÁT 
BÁRMELY KORÁBBAN 
LERAKOTT KIRÁLY-
SÁGKÁRTYA MELLÉ 
LERAKHATTOK.

KASTÉLYOKRA, SZÖRNYEKRE VAGY TÖRPÉKET TARTAL-
MAZÓ KÁRTYÁKRA SEMMIT NEM LEHET HALMOZNI.

Csak azonos típusú kártyákat rakhattok egymásra. Nem halmozhattok egy 
kártyára, ha van ott egy törpe, illetve kastélyokra vagy szörnyekre sem 
lehet halmozni. 

Példák:
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Törpe lehelyezése: A tábortüzetektől egy törpét a tábla bármelyik szabad helyére 
lehelyezhettek. Egy törpét bármelyik királyságban lehelyezhettek. Még egy másik játékos 
várát is használhatjátok "ásáshoz". Egy feladat elvégzéséhez annyi törpére van szükség, 
amennyit a kártya megkövetel. Például a rubinbányánál három törpére, míg a smaragd-
bányánál kettőre van szükség a feladat teljesítéséhez.

Törpe mozgatása: Bármelyik törpéteket áthelyezhetitek egy 
szomszédos kártyára. Falakon nem mehettek keresztül, és a kártyán 
lennie kell egy szabad helynek, hogy odamozogjatok (még akkor is, ha 
egyszerűen át akartok menni egy kártyán, hogy egy másikra jussatok).

LEHELYEZHETTEK EGY TÖRPÉT 
AZ ELLENFÉL KIRÁLYSÁGÁBAN.

EGY TÖRPÉT ÚGY IS LEHELYEZHETTEK, HOGY AZZAL 
KERESZTBETEGYETEK AZ ELLENFÉL TERVEINEK.LEHELYEZHETTEK EGY TÖRPÉT 

A KIRÁLYSÁGOTOKBAN.

A KÉK JÁTÉKOS KÉTSZER AKARTA 
MOZGATNI A TÖRPÉJÉT, HOGY ELJUSSON 
AZ ARANYBÁNYÁBA, DE NEM TUDJA, MERT 
A KASTÉLYON NINCS ÜRES HELY.

EGY TÖRPE MOZGATÁSA EGY AKCIÓBA 
KERÜL. EBBEN A PÉLDÁBAN KÉT AKCIÓRA 
VAN SZÜKSÉG AHHOZ, HOGY A TÖRPE 
ELÉRJE A SÁRKÁNYT A BÁNYÁBÓL.
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Egy munkás fejlesztése különleges kaszttá: Egy akció elköltésével és a szükséges drágakövek eldobásával fejleszthetitek 
a tábortüzetek egyik törpéjét. A kasztok különleges képességekkel rendelkeznek, és a játék végén extra győzelmi pontokat 

(GyP) érnek. A kasztok megtartják az összes eredeti faji adottságukat.

Védelmező:
Egy védelmezőt tartalmazó 
királyságkártya nem lehet 
ogrekártyák célpontja.

Alkimista:
Az alkimista egy akciójával egy 
drágakövet bármilyen más 
drágakővé alakíthattok át (kivéve 
aranyat rubinná).

Harcos:
Egy akcióval átmozgathatjátok (nem 
falakon keresztül) egy ellenfél 
törpéjét a harcosotokkal azonos 
kártyáról egy szomszédos kártyára.

Király:
A király lehelyezése a tábortűztől 
egy királyságkártyára ingyenes 
akció.

A körötök során egy akcióként eldobhatjátok 
a szükséges nyersanyagokat, hogy egy 

törpéteket különleges kaszttá fejlesszétek.

Kaszt képességek: 
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EBBEN A PÉLDÁBAN A KÉK JÁTÉKOS AZ 
AKCIÓFÁZISÁBAN LEHELYEZETT EGY 
KIRÁLYSÁGKÁRTYÁT, 2 TÖRPÉT, ÉS 
KIJÁTSZOTTA AZ ÁLLATI ERŐ 
OGREKÁRTYÁT (INGYENES AKCIÓKÉNT), 
HOGY KICSERÉLJE A SÁRGA TÖRPÉT A 
SAJÁT KÉKJÉVEL.

Ogrekártya kijátszása: Egy ogrekártya kijátszása INGYENES akció. Egynél több ogrekártyát is 
kijátszhattok az akciófázis során. Ogrekártyákat a fogadóban szerezhettek, amikor szükségetek van 
rá. Ha elfogy az ogrepakli, az ogre dobópakli megkeverésével készítsetek újat.

HACSAK MÁSKÉPP NINCS EMLÍTVE, CSAK AZ AKCIÓFÁZISBAN JÁTSZHATTOK KI OGREKÁRTYÁKAT. 
FIGYELJETEK A KÉZMLIMITRE! HA A HATÁSOK RENDEZÉSE FÁZISBAN KAPTOK EGY OGREKÁRTYÁT, ÉS TÚLLÉPITEK A 
KÉZLIMITET, AKKOR ELŐFORDULHAT, HOGY EL KELL DOBNOTOK AZT ANÉLKÜL, HOGY VALAHA IS KIJÁTSZANÁTOK! 

Rajtaütés:
Távolíts  el az összes törpét a kiválasztott 
királyságkártyáról. A törpék visszakerülnek a 
tulajdonosuk tábortüzéhez.

Pánik:
Mozgass egy törpét egy kiválasztott 
királyságkártyáról legfeljebb két 
királyságkárty  távolságra, anélkül, hogy 
falakon haladná  keresztül.

Tolvaj:
Lopj el egy véletlenszerűen választott drágakövet 
egy ellenféltől.

Az ogrekártyák képességei: 
Minden ogrekártya beleszámít a kézlimitbe és a játék végén 
nem jár értük győzelmi pont.

Korona:

Állati erő:
Cseréld ki egy királyságkártyán lévő ellenfeled 
törpéjét egy másik királyságkártyán lévő törpéddel.

Bontógolyó: 
Távolítsd el az összes törpét a kiválasztott kártyáról, 
majd (ha lehetséges) végezz ott egy ingyenes 
ásásakciót. A törpék visszakerülnek a tulajdonosuk 
tábortüzéhez.
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2. Hatások rendezése:
Ebben a fázisban ellenőrzitek a táblát, és minden feladatot teljesítetek, amelyekhez a szükséges számú 
törpe jelen van. A feladatot teljesítő összes törpének azonos színűnek kell lennie. A feladatot teljesítő 
törpéket tegyétek vissza a tábortüzeitekhez, majd hajtsátok végre a kártyához tartozó feladatot (Pl.: 
drágakő felvétele, kereskedés a boltban, ogrekártya megszerzése vagy kártyák ásása).

Legyetek óvatosak, mivel a törpék NEM térnek vissza a tábortűzhöz, hacsak nem teljesítenek egy 
feladatot. Ha valami akadályozza a királyságkártyát (például egy sárkány van abban a királyságban, 
ahol a törpéid bányásztak), a törpék visszatérnek a tábortűzhöz, de a feladat nem teljesül (pl. nem 
kapsz drágaköveket). Ha a feladathoz két törpére van szükség, és három van a kártyán, akkor a plusz 
törpét hagyjátok a kártyán, a másik kettőt pedig vegyétek el.

HA EGY KÁRTYÁN ELÉG TÖRPE VAN EGY FELADAT ELVÉGZÉSÉHEZ, AKKOR AZT EL KELL VÉGEZNETEK. NEM 
VÁLASZTHATJÁTOK AZT, HOGY MEGVÁRJÁTOK VELE A KÖVETKEZŐ KÖRT.

HA VALAKI BLOKKOLJA A FELADAT TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES EGYIK HELYET (PL. EGY SZÖRNY 
LEGYŐZÉSÉHEZ 5 TÖRPÉRE VAN SZÜKSÉG), AKKOR EZEK A TÖRPÉK ELAKADNAK. ADDIG 
MARADNAK A TÁBLÁN LÉVŐ HELYÜKÖN, AMÍG A TÖRPÉKET ÁT NEM HELYEZITEK EGY SZOMSZÉDOS 
KIRÁLYSÁGKÁRTYÁRA, VAGY MEG NEM OLDJÁTOK A FELADATOT AZ OGRÉK SEGÍTSÉGÉVEL.

HA UGYANAZON A KIRÁLYSÁGKÁRTYÁN AMIN VAGY, ELLENSÉGES TÖRPÉK IS VANNAK, DE 
NEKED SIKERÜLT A SZÜKSÉGES SZÁMÚ TÖRPÉT LEHELYEZNED, AKKOR A TÖRPÉID A FELADAT 
TELJESÍTÉSÉVEL VISSZAKERÜLNEK A TÁBORTŰZHÖZ . A JOBB OLDALI PÉLDÁBAN A KÉK 
JÁTÉKOS VISSZAKAPJA A TÖRPÉIT ÉS EGY OGREKÁRTYÁT, MÍG A SÁRGA TÖRPE A 
JÁTÉKTÁBLÁN MARAD.

HA EGY KIRÁLYSÁGON BELÜL VAN EGY SÁRKÁNY, AKKOR A 
KIRÁLYSÁGÁBAN LÉVŐ EGYIK BÁNYA SEM AD DRÁGAKÖVET A FELADAT 
TELJESÍTÉSEKOR. AZ ADOTT FELADATOT TELJESÍTŐ TÖRPÉKET 
VISZONT MINDENKÉPPEN VISSZA KELL TENNI A TÁBORTŰZHÖZ.
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3. Dobás a kézlimitig:
Soha nem lehet 9-nél több kártya a kezetekben. A következő kártyák számítanak bele a kézlimitbe: királyságkártyák, drágakövek és ogrekártyák. 
Ebben a fázisban, ha 9-nél több kártyátok van, akkor vagy drágaköveket, vagy ogrekártyákat kell eldobnotok a 9-es limitig. 

Királyságkártyákat nem dobhattok el a kezetekből.

MIVEL EZEK KÖZÜL EGYIKET SEM LEHET ELDOBNI...

...EZEK KÖZÜL KELL AZ EGYIKET ELDOBNI!

ELDOBÁSKOR A KEZETEKBEN LÉVŐ ELDOBHATÓ 
KÁRTYÁK KÖZÜL VÁLASZTHATTOK (DRÁGAKÖVEK 
VAGY OGRÉK). TARTSÁTOK ÉSZBEN, HOGY 
ELDOBÁSKOR AKCIÓKAT VESZTEGETTEK EL.

AZ OGRÉKAT AZ OGRE DOBÓPAKLIBA DOBJÁTOK. 
KEVERJÉTEK ÚJRA A DOBÓPAKLIT, 
HA AZ OGREPAKLI ELFOGYOTT.

AZ ELDOBOTT DRÁGAKÖVEK VISSZA-
KERÜLNEK AZ EREDETI PAKLIJUKBA.
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1.1 Extra akció: Ha a kastélyotok játékban van, egy extra akciót kaptok körönként. 
Ez az extra akció már abban a fázisban is elérhető, amikor kijátsszátok a kastélyotokat.

1. Kastély:
Egy törpekirály számára semmi sem értékesebb, mint a kastélya. Sokat gondol a királyságának 
a megvédésére, és az új területek meghódítása is elengedhetetlen. A királyságkártyák nem 
érnek pontot, ha a játékosok kezében vannak. A játék végén azonban a kastély falain belül a 
győzelem vagy a vereség közötti különbséget jelenthetik.

Királyságkártyák
Minden játékos 9 királyságkártyával kezdi a játékot. Ne feledjétek, hogy amint kijátszotok egy királyságkártyát a 

kezetekből, minden játékosnak lehetősége lesz rátenni a törpéit, hogy használhassa azt.

1.2 Ásás: Egy halmozott kártya kiásásához 2 törpét kell lehelyeznetek bármelyik 
játékban lévő kastélyra. Ezután a kártyahalom legfelső lapját a többi lap alá kell 
tenni, anélkül, hogy elforgatnátok. Csak olyan kártyákon áshattok, amelyeken 
nincs törpe. Szörnykártyákat (pl. sárkányokat vagy fagyóriásokat) soha nem 
áshattok.
Ha bármilyen szörny van a királyságotokban, a kastély ásási akciója nem 
választható. A törpék csak békeidőben áshatnak.

1.3 A királyság építése: Amikor csak lehet, 
helyezzetek le (vagy halmozzatok!) kártyákat, hogy 
megakadályozzátok az ellenfeleitek terveit. 
A királyságotokba tartozik MINDEN olyan 
királyságkártya, amelyhez a kastélytól falakon való 
áthaladás nélkül el tudtok jutni. Hacsak másképp 
nincs említve, a törpéiteket a tábla bármelyik 
királyságkártyáján elhelyezhetitek (nem csak a 
királyságotokon belül) és rendezhetitek a hatásokat.
Ahhoz, hogy megtudjátok, hogy egy királyságkártya a 
királyságotokhoz tartozik-e, képzeljetek el egy törpét 
a kastélykártyán, és próbáljátok meg áthelyezni arra a 
kártyára anélkül, hogy falakon menne keresztül. Ha 
sikerül, akkor ez a kártya a királyságotok része. A KÉK JÁTÉKOSNAK 5 KÁRTYÁJA VAN A KIRÁLYSÁGÁBAN.
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Példa: A piros játékos 2 törpét helyezett a gyémántbányára, de nem 
volt elérhető gyémántkártya. A törpék visszatérnek a játékos 
tábortüzéhez anélkül, hogy a gyémántkártyát begyűjtötték volna.

3. Szörnyek:

A szörnyek ijesztő és területvédő vadállatok. Egy szörnyre nem lehet kártyát halmozni. Ha bármelyik 
szörny egy királyság falain belül van, az megakadályozza az ásásakciókat is.

Egy szörny legyőzéséhez 5 azonos színű törpének kell a kártyán lennie. Ha ez megtörtént, a szörnykártya 
eltávolításra kerül a királyságból, és a szörnyet legyőző játékos céljai mellé kell tenni.
A legyőzött szörny nem számít célnak (a játék végének kiváltása szempontjából). Minden legyőzött 
szörny +3 GyP-ot ér a játék végén.

HELYEZZ LE KÉT 
TÖRPÉT, HOGY EGY 
ZÖLD DRÁGAKÖVET 
KAPJ A HATÁSOK 
RENDEZÉSE 
FÁZISBAN.

2. Bányák:
Egy kereskedelmi cél eléréséhez a játékosoknak drágaköveket kell gyűjteniük a bányákból. Ehhez a szükséges 
számú törpét a bányákra kell helyezni, és a hatások rendezése fázisban a drágaköveket begyűjteni.

A játék végén adjátok hozzá a kezetekben maradt drágakőkártyák GyP-jait az összpontszámotokhoz.

Legyetek óvatosak! Ha egy bányán elég törpe van egy feladat elvégzéséhez, és valamilyen okból kifolyólag 
nem tudjátok elvégezni azt, akkor ezek a törpék a kör végén üres kézzel térnek vissza a tábortűzhöz.

Példa: A kék játékos a harmadik törpéjét a rubinbányára akarja 
helyezni, de van egy sárkány a királyságában. Ha megteszi, a törpéi 
úgy térnek vissza a tábortűzhöz, hogy nem gyűjtik be a rubinkártyát.

Fagyóriás: Blokkolja a 
kastélyok extra akcióját.

Erdei sárkány: Blokkolja 
a bányák működését.

Farkas: Blokkolja a 
kocsmák működését.

Ent: Blokkolja a 
kastélyok extra akcióját.

Szörnyképességek:
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4. Fogadó:
Megkérdőjelezhető lojalitásuk ellenére az ogrék nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtanak 
minden törpekirálynak: vállalják a felelősséget a rablásokért, rajtaütésekért, megfélemlítésért stb.

Az ellenfél törpéit nem mozgathatjátok. Ha valaki blokkol titeket (például: miközben megpróbáltok 
megölni egy sárkányt, az ellenfél egy törpét tesz a szörny kártyájára), akkor az egyetlen módja, 
hogy megszabaduljatok tőle, ha felbérelitek az ogrékat, hogy elvégezzék a piszkos munkát.

Ha szükségetek van rá, a fogadóban bármikor szerezhettek ogrekártyákat. Ha az ogrepakli elfogy, keverjétek 
újra az ogre dobópaklit. Egy ogrekártya kijátszása ingyenes akció. Minden ogrekártya beleszámít a 
kézlimitbe, és a játék végén nem érnek győzelmi pontot.

5. Bolt:
Egy kereskedelmi cél teljesítéséhez a boltban kell kereskednetek. Tegyetek oda 3 törpét, és a hatások rende-
zése fázisban cseréljétek el az egyik kereskedelmi célon feltüntetett számú drágakövet, hogy megvásároljá-
tok azt. Tegyétek vissza a drágaköveket a megfelelő drágakőpaklikra, és vegyétek el a kereskedelmicél-
kártyát. A célok képpel felfelé a tábortűz mellé kerülnek, és nem számítanak bele a kézlimitbe. Töltsétek fel a 
helyet a kereskedelmicél-pakli legfelső lapjával. Kereskedésenként csak egy kártyát szerezhettek.

DOBD EL EZEKET A KÁRTYÁKAT...

... HOGY MEGSZEREZD EZT.

HELYEZZ LE 3 TÖRPÉT

DOBD EL EZEKET A KÁRTYÁKAT...

... HOGY MEGSZEREZD EZT.

HELYEZZ LE 3 TÖRPÉT

5.1 Sárkánytojások:
Ahhoz, hogy az elérhető sárkánytojáscélt teljesítsétek, kereskednetek kell a boltban. Helyezzetek le oda 3 figurát, és a hatások rendezése fázis során 
cseréljétek el a célkártyán feltüntetett számú drágakövet + egy legyőzött szörnyet. A drágaköveket tegyétek vissza a megfelelő drágakőpaklikra, 
távolítsátok el a szörnyet (tegyétek vissza a dobozba), és vegyétek el a sárkánytojáscél-kártyát. A sárkánytojások képpel felfelé a tábortűz mellé 
kerülnek, és nem számítanak bele a kézlimitbe. Fedjétek fel a sárkánytojáscél-pakli legfelső kártyáját.
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Célok

Ha egy játékos legalább 3 célt teljesít, az a köre végén kiváltja a játék végét. Azok a játékosok, akik ebben a fordulóban még 
nem kerültek sorra, lejátsszák az utolsó körüket, és a játék véget ér. A teljesített célok bármilyen kombinációja kiválthatja a 

játék végét. Például: 2 kereskedelmi cél és 1 titkos cél vagy 3 kereskedelmi cél.

A titkos célokat a játék során bármikor fel lehet fedni (akár a játék végén, a pontozás előtt is), feltéve, hogy a 
titkoscél-kártyán szereplő követelmények teljesültek a felfedéskor.

Háromféle cél létezik, amelyek mindegyike győzelmi pontokat (GyP) ad a játék végén:

A teljesített kereskedelmi célokat, a teljesített sárkánytojás célokat, a titkos céljaitokat és a legyőzött szörnyeket 
tegyétek a tábortűz mellé képpel felfelé. Ezek nem számítanak bele a 9 kártyás kézlimitbe.

A játék vége

1. Kereskedelmi célok:
A kereskedelmi célok teljesítéséhez a játékosoknak drágaköveket kell 
gyűjteniük, majd kereskedniük kell a boltban.

2. Sárkánytojások:
Sárkánytojás célok eléréséhez a játékosoknak szörnyeket kell legyőzniük, 
drágaköveket kell gyűjteniük, majd kereskedniük kell a boltban.

3. Titkos célok:
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A játék győztese
A játék végén a legtöbb győzelmi ponttal (GyP) rendelkező játékos nyer. 

Győzelmi pontok a következőkért járnak:

Teljesített célok: 
Ezek lehetnek kereskedelmi 
célok, sárkánytojás célok vagy a 
titkos célok. Mindegyik a kártyán 
feltüntetett győzelmi pontot éri.

Legyőzött szörnyek: 
Minden szörny, amelyet a játék 
során legyőztök, 3 győzelmi 
pontot ér.

Kézben lévő drágakövek: 
A játék végén a kézben lévő 
drágakövek a kártyán 
feltüntetett győzelmi pontot 
érik.

Királyság: 
Minden királyságkártya 
(beleértve más játékosok 
kártyáit is) a királyságotokon 
belül, bizonyos számú 
győzelmi pontot ér (akár 
negatív is lehet). Adjátok 
össze mindet, hogy 
megtudjátok, mennyi 
győzelmi pontot érnek a 
játék végén. Ha a 
kastélyotok nincs játékban, 
NEM kaptok extra győzelmi 
pontokat. Ha egy vagy több 
játékos osztozik egy 
királyságon, mindannyian 
ugyanannyi győzelmi pontot 
kapnak.

Döntetlen esetén az a játékos nyer, akinek a legnagyobb királysága van (a kártyák számát tekintve). 
Ha még mindig döntetlen, akkor az a játékos nyer, akinek a legtöbb törpéje van a táblán.
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Titkos célok
Minden játékos kap egy véletlenszerű titkos célt a játék elején. A titkos célokat a játék során bármikor fel lehet fedni (akár a játék 

végén, a pontozás előtt is), feltéve, hogy a titkoscél-kártyán szereplő követelmények teljesültek a felfedéskor.

A kártyák ismertetése:

Tartsátok a titkos célotokat magatok mellett. 
Nem számít bele a 9 kártyás kézlimitbe.

Berzerker:
Győzz le legalább 2 bármilyen típusú 
szörnyet (pl. 2 sárkányt vagy 1 sárkányt és 1 
fagyóriást stb.).

Bányász:
Legalább 1 drágakő legyen a kezedben 
minden típusból.

Kutató:
Legalább 3-3 törpéd legyen 2 különböző 
szörnykártyán egyszerre.

Állatgondozó:
Legalább 3 szörny legyen a királyságodban.

Városlakó:
A királyságodnak legalább 3 épülettel kell 
rendelkeznie (fogadók és/vagy boltok).

Építész:
A királyságodnak legalább 8 
királyságkártyával kell rendelkeznie.

Király:
A királyságodnak legalább 10 
győzelmi pontot kell érnie.

Álruhás ogre:
Legalább 5 ogrekártyának kell a 
kezedben lennie.

Varázsló:
Legalább 5 smaragd legyen a 
kezedben.

Boszorkánymester:
Legalább 5 gyémánt legyen a 
kezedben.

Kalandozók:
Egy szörnyet legalább három 
különböző kaszt részvételével kell 
megölnöd (pl. egy törpével, egy 
harcossal és egy királlyal).
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Játék az elfekkel
Az elfek a királyságok leghatékonyabb szörnyvadászai és sárkányszelídítői. Az elfek pontossága 
rendkívül hasznos, amikor a következő télre való ellátmánygyűjtés közben harcolnak a vadállatok ellen.

1. A kézben lévő kártyák a játék elején:

Az elfek a játékot a lila királyságkártyákkal, egy véletlenszerű 
titkos céllal és a 7 lila elffigurával kezdik.

2. Erősségek és gyengeségek:
Kölcsönösség: Minden olyan kártya (titkos célok, ogrekártyák, királyi dekrétumok stb.), 
amely a törpéket érinti, ugyanúgy hat az elfekre is.
Lassú gyűjtögetés: Az elfek nem gyűjtenek olyan jól drágaköveket, mint a törpék. A 
bányák feladatainak elvégzéséhez az elfeknek 3 figurát kell használniuk, függetlenül 
attól, hogy milyen akcióköltséget ír a kártya (például: egy smaragd gyűjtéséhez 2 
helyett 3 elf szükséges).
Elf pontosság: Az elfek képesek távolról is harcolni a szörnyekkel. Egy szörny legyő-
zéséhez a szomszédos, falakkal nem blokkolt kártyákon lévő elfeket is számításba vehe-
ted. A szörnykártyán legalább 1 elfnek kell lennie a szörny sikeres legyőzéséhez. Csak a 
szörny kártyáján lévő elfek térnek vissza a tábortűzhöz, miután rendeztétek a harcot.
Tiszta lövés: Az elfek által legyőzött szörnyek 3 helyett 4 GyP-ot érnek.
Szörnypiac: Egyszer egy körben, egy ingyenes akcióként eldobhatsz egy legyőzött 
szörnyet (vissza a dobozba), hogy cserébe legfeljebb 4 GyP összértékű drágaköveket 
kapj. Például dobj el egy szörnyet egy arany és egy piros drágakőért.
Kasztok (az elfek számára): Megveheted az elfsárkányt egy extra (8.) figuraként, ha 
eldobsz egy zöld és egy piros drágakövet a kezedből, és/vagy az egyik elfedet 
alkimistává fejlesztheted.

HA VAN 2 FIGURÁD A SÁRKÁNYKÁRTYÁN ÉS TOVÁBBI 3 A 
SZOMSZÉDOS BÁNYÁN, AKKOR MEGÖLHETED A SÁRKÁNYT ÉS 

UTÁNA A DRÁGAKÖVET IS ELVEHETED. MIVEL A MÁSIK KÉT 
ELFET EGY FAL BLOKKOLJA, ÍGY NEM TUDNAK CSATLAKOZNI 
EHHEZ A HARCHOZ, DE AZ OGREKÁRTYÁT ÍGY IS MEGKAPJÁK.

Elfsárkány:
Az elfsárkány tábortűztől 
királyságkártyára való lehelyezése 
ingyenes akció. Az elfsárkányt 
tartalmazó királyságkártya nem 
lehet ogrekártyák célpontja.

Aszimmetrikus királyságok
Az alapjátékban mindenki egy törpe törzset irányít, mindenki uganazokkal a képességekkel és kártyákkal rendelkezik. A Birodalmak kiegészítő 

három új törzset vezet be: az elfeket, az ogrékat és a kristálytörpéket. Játszhattok 4 játékossal, a törpe törzseket a három új törzs bármelyikével 
helyettesítve, vagy akár játszhattok 4-nél több játékossal is. Az új törzsek bármelyikével való játékhoz el kell olvasni a törzs speciális szabályait, és 

annak kártyáit és figuráit kell használni.

5 vagy több játékossal való játék:
Annak érdekében, hogy nagyobb létszám esetén csökkentsük a játék hosszát, erősen javasoljuk, hogy a játék végének kiváltásához szükséges 

három teljesített célt módosítsátok kettőre (a kereskedelmi célok, a sárkánytojás célok és a titkos célok számítanak bele ebbe a limitbe).
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Játék az ogrékkal
Első pillantásra azt hihetitek, hogy az ogrék csak kaotikus, kultúra és modor nélküli lények. De a 
törpék társadalmának természete éppen rájuk támaszkodik. Megteszik, amit a béke fenntartása 
érdekében szükséges, és elviszik érte a balhét. Ahogy az ősz a végéhez közeledik, az egyik ogre 
harcoscsapat gazemberré vált, és elhatározta, hogy a királyságok egy részét sajátjának tekinti.

1. A kézben lévő kártyák a játék elején:

Az ogrék a játékot a narancssárga királyságkártyákkal, kettő véletlenszerű
ogrekártyával és egy titkos céllal, valamint a 7 narancssárga ogrefigurával kezdik. 

2. Erősségek és gyengeségek:
Kölcsönösség: Minden olyan kártya (titkos célok, ogrekártyák és királyi dekrétumok), 
amely a törpéket érinti, ugyanúgy hat az ogrékra is.
Lassú gyűjtögetés: Az ogrék nem gyűjtenek olyan jól drágaköveket, mint a törpék. A 
bányák feladatainak elvégzéséhez az ogréknak 3 figurát kell használniuk, függetlenül 
attól, hogy milyen akcióköltséget ír a kártya (például: egy smaragd gyűjtéséhez 2 
helyett 3 ogre szükséges).
Parti az élet: Az ogrék minden, a kastélyuk falán belüli -2 GyP-ot érő királyságkártyáért 
(beleértve a saját kastélyukat is), +2 GyP-ot kapnak. 
Tolvajlás: Minden alkalommal, amikor egy ellenfél törpéjével szemben ogreakciót 
hajtasz végre (mint az Állati erő, a Rajtaütés, a Pánik vagy az ogrekirályod képessége), 
kapsz egy lopott erszényt is. A lopott erszény nem kerül a kezedbe. Képpel felfelé tartod 
őket magad mellet.
Zálogház: Egy körben egyszer, ingyenes akcióként eldobhatsz legfeljebb 4 lopott 
erszényt vissza a paklijába. Ha ezt választod, ugyanannyi GyP-értékű drágaköveket 
gyűjthetsz (példa: 4 lopott erszényt 2 smaragdra cserélhetsz).
Kasztok (az ogrék számára): Megveheted az ogrekirályt egy extra (8.) figuraként, ha 
eldobsz két aranyat és egy kék drágakövet a kezedből, és/vagy az egyik ogrédat 
alkimistává fejlesztheted.

HA 3 FIGURÁT 
HELYEZEL AZ 
OGREKASTÉLYRA, 
KAPSZ 2 
OGREKÁRTYÁT.

AZ ELŐKÉSZÜLETEK SORÁN 
HELYEZD A 

LOPOTTERSZÉNY-PAKLIT A 
DRÁGAKŐKÁRTYÁK MELLÉ.

Ogrekirály:
Egy akcióként eldobhatod egy 
ellenfeled törpéjét ugyanarról a 
királyságkártyáról, ahol az 
ogrekirályod is van. Az ogre-
király királyságkártyára való 
lehelyezése ingyenes akció. 

Ha az ogrék a játék végén osztoznak egy király-
ságon, akkor több győzelmi pontot szereznek, 
mint a szomszédaik (mivel -2 helyett +2 pontot 
kapnak).
Ebben a példában a piros törpe 4 GyP-ot szerez 
a királyságával, az ogrék pedig 12 GyP-ot.

Játék végi pontozás:
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Játék a kristálytörpékkel
A kristálybarlangok mélyéről jöttek. Majdnem úgy néztek ki, mint mi, de a szívük hideg volt, és a lelküket elsötétítette a 

gyűlölet. Habozás nélkül ránk szabadították a szörnyeket. Esélyünk sem volt.

1. A kézben lévő kártyák a játék elején:

A KRISTÁLYTÖRPÉK IMMUNISAK A FAGYÓRIÁSOK VAGY A 
FAGYINVÁZIÓ KIRÁLYI DEKRÉTUM HATÁSAIRA.

A kristálytörpék a játékot a fekete királyságkártyákkal, egy 
véletlenszerű titkos céllal és a 7 fekete törpefigurával kezdik.

2. Erősségek és gyengeségek:
Kölcsönösség: Minden olyan kártya (titkos célok, ogrekártyák és királyi dekrétumok), 
amely a törpéket érinti, ugyanúgy hat a kristálytörpékre is.
Drágakövek gyűjtése: A kristálytörpék ugyanúgy gyűjtik a drágaköveket, mint a 
többi törpe.
Gyanús: A kristálytörpék nem használhatják egy másik játékos kastélyának 
képességét (pl. ásási feladat).
Fagyott szív: Egyszer egy körben, ingyenes akcióként, gyémánttá (kék drágakő) 
alakíthatod az egyik drágakövedet.
Fagyott lélek: Nem veszíted el az extra akciódat amiatt, hogy fagyóriások vannak a 
királyságodban, és nem veszítesz győzelmi pontokat a bányákból a Fagyinvázió 
királyi dekrétum miatt (ha az játékban van).
Kasztok (a kristálytörpék számára): A kristálytörpéidet királlyá, védelmezővé, 
harcossá és alkimistává fejlesztheted.
Gyémántsisakok: Egy extra gyémántba (kék drágakő) kerül, hogy 
a törpéidet különleges kaszttá fejleszd. Például: a harcossá 
fejlesztés két gyémántba kerül.

Alkimista: Király:

A kristálytörpék kasztfejlesztési költsége: 

Védelmező: Harcos:



A törpék útja: Ha a fordulótok 
végén van egy törpékkel teli 
királyságkártya, de a feladatot 
nem lehet rendezni, akkor az 
összes törpe visszakerül a 
tulajdonosához. Ez nem 
vonatkozik a szörnykártyákra.
Bájos kereskedők: Egy befejezett 
kereskedelmi cél költségeit 
nyersanyagként használhatjátok 
fel, hogy magasabb árú új 
kereskedelmi célt vásároljatok. 
Ha így tesztek, a felhasznált 
kártya  visszakerül a 
kereskedelmicél-kártya pakliba.

Keményen dolgozók: 
Használjátok a fejszét, 
mint kezdőjátékos-
jelzőt. A játékmenet két 
szakaszra oszlik:

Nappal: A kezdőjátékos akciókat hajt 
végre, de nem rendezi a hatásokat és nem 
dob el a kézlimitig. Ezután körsor-
rendben minden játékos ugyanezt teszi.
Éjszaka: A kezdőjátékos rendezi a hatáso-

kat majd eldob. Ezután körsor-

Kapzsi földesurak: Ha kettő vagy 
több játékos osztozik egy 
királyságon, akkor a játék végén 
elosztják (lefelé kerekítve) a 
királyságért járó GyP-okat a 
játékosok számával.

Kocsmai bunyók: Ha 3 törpétek van 
egy ogre fogadón, akkor 2 
ogrekártyát húzhattok (1 helyett).
Sárkánykirály/Fagyinvázió: Ponto-
záskor a bányákból származó GyP-
okat ne számoljátok a sárkányok-
kal vagy fagyóriásokkal rendelke-
ző királyságoknál. Ha kijátszotok 
egy szörnyet, akkor abban a körö-
tökben nem lehet kiváltani a játék 
végét. A játék végének kiváltása 
után nem játszhattok ki újabb 
szörnyeket.

Fáradtság: Minden játékosnak csak 
körönként 1 akciója van (3 helyett).

Rejtett alagutak: Egyetlen akcióval 
áthelyezhettek egy törpét egy 
bányáról bármelyik másik bányára. A 
célkirályságban nem lehet sárkány.

Erőd: Törpéket csak a saját király-
ságotok kártyáira vagy olyan 
kártyákra helyezhettek le, ame-
lyek nem tartoznak egyetlen ki-
rálysághoz sem. Ha nincs érvényes 
hely, 1 akcióért elforgathattok egy 
figura nélküli királyságkártyát.

Tapasztalt szörnyvadászok: Minden 
legyőzött szörny csökkenti a 
következő szörny legyőzéséhez 
szükséges figurák számát 1-gyel, 
legfeljebb 3-ig.

Háborús emlékmű: Amikor egy 
szörnyet megöltök, helyezzetek 
egy emlékműkártyát a helyére. Az 
emlékműkártya lehetővé teszi, 
hogy egy üres királyságkártyát 
elforgassatok.

Bérmunkások: Eldobhattok egy 
ogrekártyát (anélkül, hogy 
kijátszanátok), hogy ebben a körben 
1 akciót kapjatok.

Őrült léggömbösök: Egy körben csak 
1 törpét helyezhettek le a 
tábortüzetektől ugyanarra a 
királyságkártyára (a körönkénti 3 
vagy 4 akciótok továbbra is 
megmarad).

Királyi dekrétumok:

Fejsze evangélium: Keményen 
dolgozók, Bájos kereskedők, 
Kapzsi földesurak

Káoszkontroll: Őrült léggömbösök, 
A törpék útja

Kisasszony a bajban : 
Sárkánykirály/Fagyinvázió, Bájos 
kereskedők és a Káoszkontroll 
szkript összes dekrétuma

Jövendőmondó: Húzzatok 3 
véletlenszerű királyi 
dekrétumot.

Ostrom: Erőd, Háborús emlékmű, 
Kapzsi földesurak

Az aréna urai: Rejtett alagutak, 
és az összes dekrétum az 
Ostrom, a Vérszomjas és a 
Kisasszony a bajban szkriptekről

Vérszomjas: Kocsmai bunyók, 
Bérmunkások, Tapasztalt 
szörnyvadászok, Háborús emlékmű

Királyi dekrétumok kiegészítő
Ez a kiegészítő véletlenszerű szabályokat vezet be, amelyek minden játékosra hatással vannak, és feldobják a játékot. Érdemes megismerkedni az 
alapjátékkal, mielőtt hozzáadnátok ezt a kiegészítőt, mivel sokkal versengőbbé teszi a játékot. A királyi dekrétumokkal való játékhoz a játék elején 
keverjétek meg az összes szkriptkártyát, és húzzatok egyet véletlenszerűen. Ezután az adott szkriptkártya alapján adjátok a  játékhoz a megfelelő 

királyi dekrétumokat.

Szkriptkártyák:

-rendben minden játékos ugyanezt teszi.
Az éjszakafázis végén a kezdőjátékos-
jelző átkerül a következő játékoshoz.
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A feladat 
teljesítéséhez 
szükséges törpék 
száma.

Szükséges törpék:

Erdei sárkány és fagyóriás:

Cseréljétek el a felfedett kereskedési 
célhoz szükséges drágaköveket.

Bolt:

A halom legfelső királyságkártyáját a halom aljára kell helyeznetek 
(anélkül, hogy elforgatnátok). Csak olyan kártyákat áshattok ki, amelyeken 
nincs törpe.

Ásás:

Az adott színhez 
tartozó játékosnak 
biztosít 1 extra akciót.

Extra akció: 1 Ogre

1 smaragd 1 gyémánt

2 arany 1 rubin

Kaptok:
A szörnyek nem engedik, hogy ássanak a királyságban. A sárkányok 
a királyságban lévő összes bányát is leállítják, míg a fagyóriások a 
kastélyok extra akcióit blokkolják.

A királyságkártyák típusai: Lehelyezési helyek:




