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21 kasztkártya

   18 mesélői kártya

4 állapotkártya 4 ereklyekártya

     9 boltkártya

16 térképdarab

     1 feladatjelző      1 célpontjelző

    1 kapitányjelző  1 szolgajelző         5 állapotjelző

10 műanyag bábu

(2 hősbábu, 8 szörnybábu)

TARTOZÉKOK

   1 szolgakártya

4 szörnykártya

           3 küldetéskártya4 szóbeszédkártya

2 kapitánykártya

     2 hőslap
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Enchanter II

MAGIC
Play this card on 1 monster 

group during your turn and 
keep it in your play area. Discard this card when a 

monster in this group su�ers That monster immediately 

Rune of the Phoenix

Energy Drain X:  If  a hero su�ers  as 

the result of an attack from Skarn, you 

may cause that hero to su�er up to X   

as  instead. 

 Thrash:  Perform an attack. This 

attack a�ects each �gure adjacent  

to Skarn. Each �gure rolls defense  

dice separately. 

 Mend X:  Skarn recovers X   

Skarn

4 13
4

24
19
16

3
3
3

Skarn

Energy Drain 4
 Thrash

 Mend 4
 +1 

B OUNTY  H UNTERExhaust this card after you 

defeat a master monster. 

The overlord must choose 

1 search token on the map. 

Search that search token. 

Place 1 hero token on the 

monster's Monster card  
as a reminder.

This card cannot be used 
on the same monster  

group twice during the 
same encounter.
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 Payday

Marshal

Hero Ability

Heroic Feat

Use during a player's  

turn to refresh all exhausted 

cards in your play area and 

Each time a hero adjacent to 

Alys Raine

3

3 4
1

4

12

4 Hero Ability

Heroic Feat

Use when a monster enters an 
empty space adjacent to you. 

That monster is Immobilized, 
and you immediately move up to 3 spaces.

Thaiden Mistpeak

Each time you perform an 
attack, after dice are rolled, 

you may cancel the attack and 
immediately search a search 

token within 3 spaces of you.

2
3 1

5

5

4

10

Doomed
Each time you su�er  

 Each of your attacks gains:
 or token.

Each master monster of 
this group gains:

Measure range and  
line of sight from 1 

minion monster in this 
monster’s group.

The Manor’s Heart

Exotic, Magic

Shards of Ithyndrus

 Pillage:  Perform an attack that 

targets an adjacent hero. If that hero is 

knocked out by this attack, choose 1 

of his Search cards and shu�e it into 

the Search deck. 

 Black Venom: If this attack deals 

the target is Doomed and Poisoned.

Poison: If this attack deals at least 

is Poisoned.

Bandit

14
13

12

Wraith

Reaper

7
4

5
4

If you have played the “Spread Your Wings” or 

the “My House, My Rules” Rumor card, discard 

this card and draw 1 Rumor card.

Play this card at the start of a Campaign Phase 

during Act I. You cannot play this card if the 

Interlude is an available quest. While in play, 

this card is treated as an available quest.

 A restless and chaotic guardian has risen to 

protect Ithyndrus’ old manor. It is nowhere within, 

however, and much of the house has been looted. 

Perhaps it is out to reclaim its treasures and punish 

those that have trespassed.
If this card is in play when you transition to  

Act II, the overlord receives the “Stone of 

Wayward Means” relic. Then, place the “Wrong 

Man for the Job” Advanced Quest card in play.

Finders and Keepers

Hero R eward

O verlord R eward

Care of the Manor: While this card is 

maximum of 6). Exhaust this card if a hero  

This card does not refresh as normal. Refresh 

this card at the end of each quest. 

Grudge of the Manor: Exhaust this card  

when a hero resolves an open and close door 

If he fails, choose another hero on the map. 

Those heroes switch spaces. 

This card does not refresh as normal. Refresh 

this card at the end of each quest.

Beneath the Manor Where the Heart Is

While in play, this card is treated as an 

available quest. If this quest is available 

after setup of the Finale, the overlord may 

draw 1 Overlord card.
Unable to wait at the manor forever, you 

eventually pursue other matters. You never 

forget about the raging construct however, nor 

the Manor’s Heart that he controlled. You 

wait, ever vigilant, for the day he reappears. 

You have resolved that when that day comes, 

he will never rise again.

Reach

Hammer, Magic

200

Hammer of Doom



3

A Hollóház
Szürkerévtől nem messze, a hegyeik lábainál bújik meg egy elfeledett ud-
varház, Ithyndrus, az elhunyt főmágus elátkozott otthona. Örökkön változó 
falai között ősi holmik, névtelen ereklyék rejtőznek, így az udvarházat
vigyázó hollósereg ellenére időnként kincskeresők, banditák törnek be oda.
Ám új őrzője van e helynek, kit sötét erők segítenek. Mérete és hatalma
egyre csak nő, és nőni is fog, korlátlanul - valakinek meg kell állítania!

A kiegészítő előkészületei
Az Odalent összes kiegészítőjét úgy terveztük meg, hogy úgy csak az
alapjátékkal, mint a többi kiegészítővel együtt gond nélkül játszhatók
legyenek - ez sem kivétel. Első használata előtt ezt tegyétek:

1. A kiegészítő kártyái: Az új kaszt-, állapot-, bolt-, ereklye-, szörny-,
kapitány- és mesélői kártyákat rakjátok a többi ilyen kártyához.

2. Újfajta kártyák: E kiegészítő szóbeszédkártyáit rakjátok a többi ki-
egészítő efféle kártyáihoz. Ha nem használtok másik szóbeszédkár-
tyás kiegészítőt, a Hollóház négy szóbeszédkártyájából alkossatok
külön paklit.
A szolgakártyát és a kalandkártyákat hagyjátok egyelőre a játék
dobozában.

3. A többi tartozék: A hőslapokat, a hős- és szörnybábukat, az összes
jelzőt, valamint a térképdarabokat rakjátok mind a saját tartozéktí-
pusuk készletéhez.

Ha épp egy kampány kellős közepén vagyok, azt előbb fejezzétek be; 
amíg tart a már megkezdett kampány, addig ne keverjétek a Hollóház 
tartozékait a többi tartozékhoz.

A Hollóház küldetései
E kiegészítő talán legizgalmasabb része az a hat küldetés, amelyeket e
szabályfüzet második felében találtok. E küldetéseket háromfélekép-
pen játszhatjátok:

• A küldetéseket a szóbeszédkártyák segítségével integrálhatjátok
kampányotokba (l. bővebben az 5. oldalon).

• Egyfajta minikampányt játszhattok csak e kiegészítő küldetései-
ből (l. bővebben a 7. oldalon).

• Külön-külön is lejátszhatjátok a küldetéseket (akár játékeposzként
is). Ha a többitől függetlenül, kampányon kívül játszotok végig
egy küldetést, a jutalmait hagyjátok figyelmen kívül.

A hollóikon
A Hollóház összes kártyáján és lapján láttok
egy hollóikont - ezek segítségével, ha kell, a kiegészítő tartozé-
kait könnyen kiválogathatjátok az alapjáték és a többi kiegészí-
tő tartozékai közül.
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A kiegészítő speciális szabályai
Az alábbiakban a Hollóház kiegészítő egyedi tartozékaira vonatkozó szabá-
lyokat olvashatjátok.

A célpontjelző
A fejvadász több képessége is igényli a célpontjelzőt; másfelől ezt a jelző ki-
zárólag a fejvadászhoz kapcsolódik. Ha egyikőtök az előkészületek során 
úgy dönt, a fejvadászt fogja irányítani, a célpontjelzőt rakja a fejvadász maga
elé vett hőslapjára.

Csak egyetlen célpontjelző van, ez a játék közben vagy a fejvadász hőslapján
van, vagy pedig egy célpontul kijelölt szörnynél. Amikor a fejvadász célpont-
jául kijelöl egy szörnyet, a célpontjelzőt mostani helyéről átrak-
ja e bábu talpához. A fejvadásznak egyszerre csak egy cél-
pontja lehet. Ha bárki legyőzi a célpontul kijelölt szörnyet,
a célpontjelző e szörny talpától visszakerül a fejvadász hős-
lapjára.

Újfajta ereklyék
E kiegészítővel két új ereklyetípus jelenik meg: a szörnyereklyéké és az álta-
lános ereklyéké. Ezek pont úgy működnek, mint a normál ereklyék, a lentebbi
eltérésekkel. Ezen új ereklyék kártyájának bal alsó sarkában láttok egy ikont,
ez jelzi a típust. A kapitányoknál nem lehet sem szörny-, sem általános erek-
lye.

Az általános ereklyéket nem hordozza senki - amikor a mesélő
megkap egy általános ereklyét, annak kártyáját kirakja maga
elé, és az a kampány végéig ott is marad. A mesélő az ereklye-
kártyán olvasható utasítások szerint használja általános ereklyéjét.

A mesélői kártyák 
Az új mesélői kártyák némelyike kijátszása után is játékban marad. Ha a mesélő
olyan kártyát játszik ki, amelyik egy szörnycsoporttal marad, a kártyát képpel fel-
felé lerakja e szörnycsoport kártyája mellé, és a kártyát csak az összecsapás vé-
gén dobja el, illetve hamarább, ha maga a mesélői kártya erre utasítja.

Másrészt van három mesélői kártya, amikhez a mesélő csak küldetések jutalma-
ként juthat. Amikor a mesélő megkap egy ilyen kártyát, az belekerül a mesélő
paklijába - pont úgy, mintha megvásárolta volna.

A mesélői szolgái
E kiegészítő két új mesélői kasztot tartalmaz: a va-
rázstárgyakét és a rosszindulatét. E második kaszt 
kártyái között felbukkan egy új típus, az idézőkártyá-
ké. Amikor a mesélő megvásárol egy idézőkártyát (a 
szokott módon, tapasztalati pontjai elköltésével), azt 
nem a paklijába rakja, hanem  nyomban kirakja maga 
elé - ez a kártya nem számít, amikor az a kérdés, hány 
lap van a mesélő paklijában, ahogy új, magasabb 
szintű kártya vásárlásakor sem szabad figyelembe
venni.
Minden idézőkártyához tartozik egy szolgakártya és
egy szolgajelző. Amikor a mesélő megvásárol egy
idézőkártyát, az ahhoz tartozó szolgakártyát és -jel-
zőt is maga elé veszi. Amikor játék közben 
a mesélő használja az idézőkártyát, a szol-
gajelzőt átrakja a kártya alál megszabott 
helyre. A szolgák közönséges szörnyeknek 
számítanak, az azokra vonatkozó szabályok 
rájuk is vonatkoznak. Minden szolga külön 
szörnycsoportot alkot, és persze a kártyáján 
olvasható szabályok is hatnak rá.

      A szolgakártya felépítése

1.     Név: Itt olvashatjátok a szolga nevét.
2.     Jellemzők: Itt találjátok a szolga jellemzőit (sebesség, élet-
        erő, védelem).
3.     Szabályok: Itt olvashatjátok a szolgára vonatkozó egyedi
        szabályokat, itt vannak felsorolva a képességei.
4.     Támadásikon: Ez az ikon mutatja meg, hogy a szolga ho-
        gyan (távolról vagy közelharcban) támad.
5.     Dobókockák: Ez mutatja meg azt, hogy a szolga támadása-
        kor a mesélő mely kockákkal dob.

Exhaust this card when 
a monster in this group 

performs an attack, after 
dice are rolled, to add  

Shards of Ithyndrus

Exhaust this card after 
drawing your starting 

hand. Shu�e those cards 
back into the Overlord 
deck and then draw a 

number of cards equal to 
the number of heroes.

Tome of the 
Five Lies

szörnyereklye
      ikonja

általános ereklye
         ikonja

   idézőkártya

 szolgakártya

1Unkindness - Summon

EVENT

Call of 
the Ravens

When purchased, place this 
card in your play area. This 
card cannot be discarded or 

shu�ed into your deck.

Exhaust this card at the  
start of your turn and  

choose 1 monster. Place  
1 Raven Flock Servant  

token in a space adjacent 
to that monster. Then, that 

     szolgajelző

     célpontjelző

A szönyereklyéket szörnycsoportok hordozzák, úgy, mint a nor-
mál ereklyéket a kapitányok. Az összecsapások előkészületei so-
rán a mesélő eldönti, hogy a szörnyereklyéket mely szörnycso-
portok kapják, lerakva az ereklye kártyáját a szörnycsoport kár-
tyája mellé. Egy szörnycsoportnál csak egy ereklye lehet. Az
ereklyekártya az összecsapás végéig szörnycsoportja kártyája
mellett marad, akkor is, ha legyőzik a szörnycsoport összes ször-
nyét. Ha egy szörnyereklye nincs szörnycsoportnál, nincs semmi
hatása.
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Szóbeszédkártyák
A szóbeszédkártyákkal szövitek bele a Hollóház küldetéseit 
a kampányba. Következményei vannak, ha utánanéztek a 
szóbeszédeknek vagy ha figyelmen kívül hagyjátok azokat.

A szóbeszédkártyák használata
Amikor új kampányba kezdtek, a mesélő keverje meg a szó-
beszédkártyákat és húzzon fel a kezébe közülük hármat. A
mesélő jól fontolja meg, mikor játssza ki ezeket, mivel nem
igazán fog újabb szóbeszédkártyákat húzni.

A mesélő különböző időpontokban is kijátszhat a kezéből
szóbeszédkártyákat. Minden szóbeszédkártyán olvasható, hogy pontosan mikor 
játszható ki. Azonban a mesélő egy kampányfázisban sem játszhat ki egynél több 
szóbeszédkártyát. Amikor a mesélő kijátszik egy ilyen kártyát, a hősöknek azon-
nal végre kell hajtaniuk azt.

Egyes szóbeszédkártyák csak adott felvonás során játszhatók ki - ilyenkor a kár-
tya bal felső sarkában szerepel a felvonás ikonja. A mesélő az ilyen kártyákat
csak a saját felvonásukban játszhatja ki.

A II. felvonás kezdetén a mesélőnek a kezéből el kell dobnia az összes I. felvo-
násos szóbeszédkártyát, ahogy a játékban lévő I. felvonásos szóbeszédkártyákat
is el kell dobnia. A mesélő az ilyeténképp eldobott szóbeszédkártyák helyett
nem húz újakat.

A mesélő az eldobott szóbeszédkártyákat nem keveri vissza a szóbeszédpakliba 
- még akkor sem, ha kifogy a szóbeszédpakli. Ha a mesélőnek szóbeszédkár-
tyát kellene húznia, de üres a szóbeszédpakli, a mesélő nem húz szóbeszédkár-
tyát.

Küldetések kártyákon
A küldetéskártyákon, valamint egyes szóbeszédkártyákon küldetéseket talál-
tok - ezek a kártyaküldetések. Ilyenekkel kétféleképpen találkozhattok:

• Küldetéses szóbeszédkártyákkal akkor, amikor a mesélő képpel felfelé le-
rakja ezeket, a kártyák megszabta módon és időben. A kijátszott szóbe-
szédkártyák küldetéseit innentől elérhető küldetéseknek számítanak.

• Küldetéskártyák csak hatások révén kerülnek játékba, rendszerint bizo-
nyos küldetések jutalmaként. Amikor egy küldetéskártya játékba kerül, azt
előoldalával felfelé (a küldetéskártyák felépítését l. a következő oldalon) 
rakjátok ki a játéktábla mellé.

Ha egy küldetés kártyáján van felvonásikon, a küldetését csak az adott felvo-
nás során választhatjátok. Amikor kiválasztotok egy kártyaküldetést, a szokott
módon végzitek az előkészületeit, a küldetésfüzetben leírtak szerint. 

Amikor a kampányfázisban új küldetést választotok (ez a kampfányfázis 6. lé-
pése), az összes elérhető küldetés közül választotok egyet: vagy a kampány 
egyik lehetséges küldetését, vagy egy már kijátszott, vagyis az asztalra lera-
kott kártya - küldetés- vagy szóbeszédkártya - küldetését.

Ha kártya küldetését választottátok, a kampányfázis utolsó lépése, az utazás
során nem a kampány térképére hagyatkoztok, hanem a küldetéskártya felső
részén lévő utazásikonokra. Az ikonokat balról jobbra hajtjátok végre úgy,
mintha ezek a térképen lennének, a célotokhoz vezető úton.

A lerakott küldetéses kártyák addig játékban maradnak, amíg nem teljesíti-
tek a küldetésüket vagy amíg egy hatás el nem dobatja a kártyákat. E kár-
tyák nem dobódnak el automatikusan a kampányfázisok kezdetén, így já-
tékalkalomról játékalkalomra az asztalon maradnak.

Két játékalkalom között az asztalon lévő küldetéses kártyákat külön pakol-
játok el, úgy, hogy a következő játékalkalom kezdetén ezeket újra kirakhas-
sátok az asztalra. 

Ha pedig teljesítetek egy kártyás küldetést, a küldetés győztese - a mesélő
vagy a játékosok valamelyike - megkapja a küldetés kártyáját, emlékeztető-
ként, és az a kampány végéig nála is marad.

A szóbeszédkártyák felépítése

1. Név: Itt olvashatjátok a szóbeszédkártya nevét. Ha a szóbe-
széd egy adott felvonáshoz kötődik, a név előtt ott látjátok a
felvonás ikonját.

2. Szabályok: Itt olvashatjátok a szóbeszédkártya szabályait,
köztük a kijátszására vonatkozókat.

3. Utazásikonok: A kampányfázis végén ezen ikonokat hasz-
nálva utaztok a szóbeszéd küldetésének helyszínére.

4. Történet: Itt olvashatjátok magát a szóbeszédet.

If you have played the “Finders and Keepers” 
or the “My House, My Rules” Rumor card, 
discard this card and draw 1 Rumor card.

Play this card at the start of a Campaign 
Phase during Act I. You cannot play this card 
if the Interlude is an available quest. While in 
play, this card is treated as an available quest. 

A rogue construct has emerged from a haunted 
manor. Forged by the power of forgotten relics 
and un�nished spells, the potential of this beast is 
unknown, and possibly limitless. You must locate 
and banish this creature.

If this card is in play when you transition to 
Act II, the overlord receives the “Tome of the 
Five Lies” relic. Then, place the “Where the 

Heart Is” Advanced Quest card in play.

Spread Your Wings

Play this card after setup of an encounter. 
This card cannot be played during  

the Finale.

An increased number of powerful items have 
been appearing within shops and markets. At 
�rst you were grateful, welcoming the broad 
selection. Now you believe you know where 
they have come from. Looted from Ithyndrus’ 
old manor, these treasures bring a curse upon 
any who bear them.

equal to the number of Act II Shop cards in 
his play area. Each hero who fails su�ers 

 1 condition of your choice.

Cursed Treasures

szóbeszédkártya

1.
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Példa: A játékosok az Árnyékrúna kampányt igyekeznek végigjátszani. Az I.
felvonásban tartanak, a hősök épp megnyerték a Kövér goblin küldetést. Az
ezt követő kampányfázisban a mesélő kijátssza a Kapj szárnyra! szóbeszéd-
kártyát. A most következő 6. lépés (Küldetésválasztás) során a hősök játéko-
sai úgy döntenek, megkísértik szerencséjüket a Kapj szárnyra! küldetéssel, 
és neki is kezdenek az előkészületeinek.

Azonban végül elbukják a Kapj szárnyra! küldetést, azt a mesélő nyeri. Fel-
lapozzák a küldetésfüzetet, miféle jutalom jár neki, illetve mi történik. Egy-
részt a mesélő megkapja az Öt hazugság könyvének ereklyéjét; másrészt 
pedig a játékosok előkeresik és előoldalával felfelé kirakják a játéktábla 
mellé az Udvarház szívében küldetéskártyát. Ezt a küldetést is választhat-
ják majd az elkövetkező kampányfázisokban - de csak a II. felvonás során.

Most azonban még nem, hiszen még csak az I. felvonásban járnak, még
csak egyetlen küldetést teljesítettek annak során (a Kövér giblint - a Kapj 
szárnyra! nem számít). Még két küldetést teljesíteniük kell, és csak azután
jön el a közjáték ideje, ami átvezet a II. felvonásba.

Küldetéskártyák
A küldetéskártyák hátoldalán megtaláljátok, hogy a hősök, illetve a mesélő
milyen jutalmat kap a küldetés megnyeréséért (a küldetésfüzetben szerepel, 
hogy hogyan nyerhetitek meg a küldetést). A kártyán olvashatjátok azt is,
mikor és hogyan használhatjátok fel jutalmatokat.

A küldetéskártyák tehát kétoldalasak - és a küldetéskártyák mind a két oldala 
nyilvános, azokat bármikor megnézhetitek.

Kártyás küldetés teljesítése
Ha kártyás küldetést teljesítetek, utána ugyanúgy teljes kampányfázisra kerül
sor, mint a normál küldetések után. A küldetésfüzetben megtaláljátok, hogy az
egyes küldetések milyen jutalmakkal járnak.

A kampány felvonásai meghatározott számú küldetésből állnak - de ebbe a kár-
tyás küldetések nem számítanak bele. Amikor azt nézitek meg, hogy az adott
felvonás során a hősök, illetve a mesélő hány küldetést nyert meg, a kártyás kül-
detéseket hagyjátok figyelmen kívül.

Hero R eward

O verlord R eward

Friend of Ravens: Heroes cannot be Doomed.

Watch of the Ravens: Use this card once 
each Travel step of the Campaign phase 
when a Travel Event card that has “No Event” 
for the current travel icon is drawn. Draw 
1 Overlord card.

Where the Heart IsWhere the Heart Is

While in play, this card is treated as an 
available quest. If this quest is available 

after setup of the Finale, the overlord may 
draw 1 Overlord card.

Unable to wait at the manor forever, you 
eventually pursue other matters. You never 
forget about the raging construct however, nor 
the Manor’s Heart that he controlled. You 
wait, ever vigilant, for the day he reappears. 
You have resolved that when that day comes, 
he will never rise again.

   küldetéskártya
        előoldala

  küldetéskártya
       hátoldala

           A küldetéskártyák felépítése

1. Név: Itt olvashatjátok a küldetéskártya nevét, valamint a név
előtt látható az ikonja annak a felvonásnak, amelyben meg-
próbálkozhattok e küldetéssel.

2. Utazásikonok: A kampányfázis végén ezen ikonokat hasz-
nálva utaztok a kártya küldetésének helyszínére.

3. Történet: Itt olvashatjátok a küldetés rövid ismertetését.
4. A mesélő jutalma: Itt olvashatjátok, hogy milyen jutalmat

kap a mesélő, ha ő nyeri a küldetést.
5. A hősök jutalma: Itt olvashatjátok, hogy milyen jutalmat

kapnak a hősök, ha ők nyerik a küldetést.
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Küldetésfüzet
E szabályfüzet második fele a küldetésfüzet, amit hasonlóan kell használno-
tok, mint az Odalent küldetésfüzeteit. A küldetések előkészületeit is a normál
módon végezzétek, figyelemmel a küldetésfüzetben leírt speciális esetekre.

A minikampány
A Hollóház küldetéseit integrálhatjátok épp zajló kampányotokba, de úgy is
dönthettek, hogy csak egy rövidke minikampányt játszotok, amit kizárólag a
Hollóház küldetései alkotnak. Ez a minikampány sokkal hamarabb lejátszha-
tó, mint egy teljes kampány, összesen talán ha 5-8 órátokat veszi igénybe.

A minikampány szabályai
A Hollóház minikampányát játszva az Odalent normál kampányaira vonatko-
zó szabályokat követitek, az alant olvasható eltérésekkel.

Teljes kampánytól eltérően ez a minikampány csak négy küldetésből áll. A
minikampányban nem használjátok a szóbeszédkártyákat. A minikampány
az alábbi lépések szerint fog lezajlani:

1. Előkészületek: A szokott módon készítsétek elő a játé-
kot. Minden hős 4 tapasztalati pontot és 100 aranyat kap, 
a mesélő csak 4 tapasztalati pontot; utána hajtsátok végre
a kampányfázis 4. és 5. lépését (Vásárlás; Tapasztalati pon-
tok elköltése). Az el nem költött aranyatok, tapasztalati pontotok 
megmarad; ezeket feljegyezhetitek a szabályfüzet 11. oldalán ta-
lálható kampánylapra.

2. Utazás: A szabályfüzet utolsó oldalán található térképet használva
utazzatok el a hágótól a Kapj szárnyra! küldetés helyszínére.

3. 1. küldetés: Játsszátok le a Kapj szárnyra! küldetését.
4. Kampányfázis: Hajtsatok végre egy teljes kampányfázist, egyedül a külde-

tésválasztást hagyva ki. Utazzatok az Aki keres, talál helyszínére.
5. 2. küldetés: Játsszátok le az Aki keres, talál küldetését.
6. Kamőányfázis: Hajtsatok végre egy teljes kampányfázist, egyedül a külde-

tésválasztást hagyva ki. Utazzatok az Ez az én otthonom! helyszínére.
7. 3. küldetés: Játsszátok le az Ez az én otthonom! küldetését.
8. Átlépés a II. felvonásba: Hajtsátok végre az alapjáték szabályfüzetének 

22. oldalán, a II. felvonásnál írottakat.
9. Kampányfázis: Hajtsatok végre egy teljes kampányfázist; küldetést az 

alanti 10. pont szerint válasszatok. Utazzatok át a kiválasztott finálé
helyszínére.

10. Finálé: Ha a hősök több küldetést nyertek az I. felvonás során, mint a me-
sélő, ők választanak finálét; ha a mesélő nyert több küldetést az I. felvonás
során, ő választ finálét. Aki finálét választ, az a megnyert küldetéseihez
tartozó finálék közül választja ki azt az egyet, amit le fogtok játszani.
(Azt, hogy az egyes küldetésekhez mely finálék tartoznak, e szabályfüzet
11. oldalán, a kampánylapon találjátok meg.)

További jutalmak
A minikampány minden küldetésének végén a küldetésfüzetben feltüntetett ju-
talmak mellett mind - győztesek és vesztesek egyaránt - kaptok 1-1 tapasztalati 
pontot. Továbbá, ha a hősök nyerték meg a küldetést, kiválaszthatnak maguk
közül egyvalakit, aki kap egy véletlenszerűen felhúzott boltkártyát a boltpakli
tetejéről; ha viszont a mesélő győzött, ő kap még 1 tapasztalati pontot.
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Mutchullisnak, Szürkerév Nagyelöljárójának, valamint a Dékánok Tanácsának 
alázatos üdvözletem küldöm.

Meggondolván az elmúlt hetek eseményeit, bölcsnek és helyénvalónak érzem, 
hogy Kegyelmetek tájékoztassam elhunyt barátjuk és kollégájuk, Ithyndrus 
udvarházának állapotjáról; habár joghatóságom alá nem tartozik, mégis 
csekély fegyveres erőm jelentős részét leköti - hetek óta megannyi különös 
baleset és támadás köthető az ottani ereklyékhez. Csak feltételezem, de hiszem 
mégis, hogy ezen ereklyéket kilopták az udvarházból s most kézen-közön hány-
kolódnak. S ez még nem is a legfőbb gondom.
Furcsa lényekről, rettentő teremtményekről suttognak. Azt beszélik, magát a
természetet megcsúfoló őrző támadt az udvarházban, és hogy kikkel végez, 
azok szellemét a maga oldalára szólítja. És mégis, az ostoba banditákat és
más törvényenkívüleket ez sem tartja vissza! Ott bújkálnak a környező erdős-
ségekben, csapatostul másznak át az udvarház kerítésein, hogy zsákmánnyal
megrakodva távozzanak. Hárompengés Ollen vezeti őket - e név Kegyelme-
tek előtt sem ismeretlen.
Nyilvánvaló, mi a teendő: ha az udvarház bajok forrása, úgy el kell hát
pusztítani. De ez sem egyszerű: szörnyek és sötét erők gyülekeznek falai közt.
Kérem hát Kegyelmeteket, küldjék el legjobb embereiket segítségémre. És
minél hamarább!
   Dane Internous, Nyugatláp harmadcsendbiztosa

                                  Fordító: Thaur





   A szörnyek A hősök

A kapitány

Banditák: Terrinoth minden
földdarabján, minden kultúrá-
ban előforduló ragadozók. El-
veszik, ami megtetszik nekik,
és csak azt bánják, hogy ehhez
fel kell hagyniuk időlegesen a
lustálkodással. Kiirthatatlanok;
a hősök erőfeszítése nélkül még
féken se lehetne őket tartani.
Terrnitoth mocska.

Kísértetek: Még a legbátrab-
baknak is megremeg a térde e 
rosszindulatú szellemek látvá-
nyától. Kinézetüknél sikolyuk
még rettenetesebb: a halál ígé-
retét hordozza annak, aki csak
hallja - a közeli, de lassú és
fájdalmas halálét.

Alys Raine: Nyolcadik születés-
napjára Alys kívülről fújta a tör-
vénykönyvet és már a hét függe-
léket kezdte memorizálni. A har-
ci gyakorlatoknál mindig is job-
ban kedvelte a könyvtár csend-
jét, de mert az volt az álma, 
hogy az Őrség tisztje lesz, az
előbbieket sem hanyagolta el.
Az álma teljesült, és az Alys
Raine név hallatán megremeg a
szíve Terrinoth-szerte a gonosz-
tevőknek. A Fellegvár kapitá-
nya, a kézitusa és a jog mestere,
az igazság helyreállítója. Egy-
személyben bíró, ügyész, ülnök
és ítéletvégrehajtó; megveszte-
gethetetlen és megállíthatatlan.

Thaiden Mistpeak: Thaiden különös képességgel 
bír: rálel arra, amire mások képtelenek. Átvezette
klánját az Elfeledett Lápon, rálelt eltűnt szerelmére
a Szürke Pusztaság kellős közepén, és megtalálta
a nagyanyja kedvenc tűjét egy hatalmas szalmaka-
zalban - legalábbis így tartja a szóbeszéd. Eredeti-
leg nem tervezte tehetségét gonoszetevők felkutatá-
                                              sára használni - de ami-
                                              kor szerettei gyilkosai
                                              nyom nélkül eltűntek, a
                                              saját kezébe vette az 
                                              ügyet. Sosem beszél 
                                                  erről az üldözésről, 
                                              ahogy arról sem, mi tör-
                                              tént, mikor végre utolérte 
                                              őket. Ha megkérdezik, 
                                              elsötétül a szeme, és in-
                                              kább arra tereli a szót, 
                                              mire költi majd a jutal-
                                                      mat, amit mostani
                                                      célpontjaiért fog
                                                  kapni.

Skarn: Egyszer majd tudósok fognak vi-
tatkozni azon, mi volt, miből támadt 
Skarn. Lesznek, akik szerint az alkalom
teremtette: mikor Ithyndrus meghalt, 
életerejének és mágiájának egy részét
magába szívta befejezetlen, félkész
góleme.

Mások amellett érvelnek majd, hogy
mindig is létezett, és már akkor is az ud-
varházat őrizte, mikor a mágus otthonává
nyilvánította azt. Megint mások azt 
mondják majd, hogy a hollók műve: any-
nyira vágytak elhunyt mesterük után, 
hogy megteremtették új gazdájukat.

Bárhogy légyen is, abban mind mege-
gyeznek majd, hogy Skarnt el kellett 
pusztítani: egy ennyire veszélyes lény
nem létezhet szabadon.



Kampánylap
- Furcsa kérés ez, értem én - mormolja a ráncos, vén mágus -, de aggódom az udvarház miatt. Ithyndrus különös
dolgok után kutatott, olyasmik után, amit jobb nem bolygatni. Gyűjtötte a természetellenes holmikat. És most állí-
tólag rablók fosztogatják az otthonát. És azt is beszélik - hajol közelebb, mintha félne, hogy kihallgatják -, hogy
valamiféle különös lény jár a falak között. Értsétek meg... különös dolgok történnek egy igazi mágus halálakor.
Az emlékei, a vágyai visszhangoznak a falak között, a hatalma nem múlik csak úgy el. Beleivódik mindenbe, ami
körülvette. Ha ez a lény, ez a Skarn, Ithyndrus halálából született, ha csak az ott felhalmozott ereklyék egy apró
   részét használni képes... rettegek belegondolni is, mi történhet.

Kapj szárnyra! Az udvarház szívében

     Aki keres, talál

 Ez az én otthonom!

 Az Őrző és a Tolvaj

   Az udvarház alatt

1. finálé

2. finálé

3. finálé

A hősök vagyona   A mesélő TP-je

    A hősök TP-i
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Kevéssel napnyugta előtt másztok át a falon, a hegyek 
hosszú árnyékujjukat az udvarházra vetik. A főépület köd-
be burkolózik, nehezen találjátok a jó utat az elvadult kert 
sövényei közt. Árnyalakok lesnek titeket az ablakokból, de 
ti bátran betaszítjátok a kettős ajtót.

Apró előszobába léptek. Hosszú létra tűnik el a mennye-
zetbe vágott lyukban - óvatosan felkapaszkodtok rá. A 
madárszoba csendes és büdös. Nem vagytok egyedül: 
ezernyi szem figyel gyanakodva titeket körben a falakból. 

Visszahátrálnátok a csapóajtóhoz - de az hirtelen becsa-
pódik.

Kitör a káosz! Nem láttok semmit a csapkodó szárnyak-
tól, nem hallotok semmit a rikoltozástól. Kétségbeeset-
ten véditek az arcotokat kezetekkel, próbáltok talpon
maradni. Hirtelen mély, gépszerű üvöltést hallatszik,
és a hollók kizúdulnak a kitört ablakokon. Épp leeresz-
tenétek felemelt karotok, amikor közétek ugrik az őrző.

I. felvonás szóbeszéde

1. összecsapás

  Kapj szárnyra!

Skarn. Kísértetek. Banditák.

Szörnyek

Előkészületek
A kísértetek az istállóban és a tavacskán kezdenek, 
amenynyire lehet, egyenlően. A banditák a kidőlt kapunál 
kezdenek, Skarn pedig a madárszobában, a megjelölt 
mezőkön.
Hőseiteket mind rakjátok le Skarn szomszédságába, üres 
mezőkre.
Rakjatok ke képpel lefelé 4 feladatjelzőt a megjelölt me-
zőkre: ezek a leérkezési helyek.
Aszerint, hányan vagytok hősök, rakjátok fel a kutatásjel-
zőket.

Speciális szabályok
Az előkészületek befejezése után minden hős tegyen       -
próbát. Minden hős ellen, aki elbukta a próbáját, Skarn
végrehajt egy támadást.
Skarn egy fordulóban legfeljebb 1 mozgásakciót hajthat
végre. Skarn a kijáraton keresztül elhagyhatja a játéktáb-
lát.
A bezárt ajtókat nem lehet csak úgy kinyitni. Egy ilyen
ajtóval szomszédos hős akcióját fordíthatja arra, hogy
     - vagy       -próbát tegyen; ha sikeres a próbája, ve-
gyétek le a bezárt ajtót a játéktábláról.

Szűk hely
Amíg Skarn a madárszobában van, minden támadása
megkapja ezt a képességet:
            : A támadás végrehajtása után válassz ki 1 olyan 
  hőst, aki e támadás miatt legalább 1    -t elszenvedett, és
  rakd e hős bábuját (vagy, ha elájult, a jelzőjét) az egyik
  leérkezési helyre. Utána dobj 2 vörös hatalomkockával:
  ahány      -t dobsz, ez a hős annyi     -t szenved el.

A madárszobában lévő hős akcióját fordíthatja arra, hogy
kivesse magát egy ablakon. Ha így tesz, rakja le a bábuját
az egyik leérkezési helyre, majd dobjon 1 vörös hatalom-
kockával: ahány     -t dob, annyi     -t szenved el a hőse.

Amikor először hullik alá hős leérkezési helyre, olvassá-
tok fel ezt:
Üvegcserepek záporában zuhansz át az ablakkereten. 
Faágak törnek alattad, de legalább fékeznek rajtad egy
keveset. Földet érve megpróbálod bukfenccel csökkente-
ni a becsapódás erejét - kevés sikerrel.

Ha egy bábut leérkezési helyre kellene rakni, de az nem
üres, a bábut a leérkezési helyhez legközelebbi üres me-
zőre rakjátok.

Széthull és összeáll
Ha Skarn a madárszobában annyi      -t szenved el össze-, 
sen, amenynyi az életereje, még nincs legyőzve: ehelyett
a hősök rakják át Skarn bábuját egy általuk választott leér-
kezési helyre. Ezután Skarn visszanyer 3-szor annyi     -t,
mint ahányan a hősök vannak, valamint elkábul. Amikor
ez történik, olvassátok fe ezt:
Ahogy földet ér, az őrző darabokra hullik. Mély, halotti
csönd támad; majd egy holló száll le a szeméthalom 
közé, csőrével megkocogtatva egy ragyogó gömböt.
És ekkor a darabok lassan megindulnak egymás felé.
Hirtelen hollók sokasága borítja be az őrző darabjait, 
szorgos igyekezettel összeállítva újra mesterüket. Pár
pillanat, és vad bömböléssel talpra áll az őrző, hogy 
nyomban elrohanjon a kertkapu felé.

Ha a mesélő köre végén Skarn még a madárszobában 
van, de ott már nincsenek hősök, a mesélő vegye le 
Skarnt a játéktábláról, hogy utána lerakja egy általa vá-
lasztott leérkezési helyre.

Erősítés
Köre kezdetén a mesélő lerakhat 1 banditát a kijáratra 
- de csak e szörnycsoport limitjét betartva.

Győzelem
Ha a hősök legyőzik Skarnt, olvassátok fel ezt:
Ütésről ütésre hullik darabokra a lény. Lelassul, majd 
végleg megáll, képtelen tovább menekülni. Rettenetes
bömbölést hallat, ahogy eltávozik belőle minden erergia.
Egyetlen megmaradt karjával felétek csap, mellkasa úgy
hullámzik, mintha levegő után kapkodna. Valami kattog
odabent, azután egy holló csap le, hogy kikapjon egy
ragyogó gömböt az őrző mellkasából; ekkor a test többi
része azonnal ezernyi apró darabra hull.
Ami kicsit is egybenmaradt, szétveritek, és a törmeléket
elássátok a bokrok alá. Ami értékesnek tűnik, azt az
iszákotokba tömitek, így egy különösképp egyben lévő
fóliánst. Közben a fák ágaira hollók tucatjai ereszked-
nek alá, méltatlakodón rikoltozva; kényelmetlenül ér-
zitek magatokat e kakofónia közepette.
Mikor felhágtok az első dombra, visszanézve látjátok,
hogy valami mozog a lombok alatt. Hiába van nálatok 
pár darabja, Skarn összeállt megint; bajlós előérzet-
tel nézitek, ahogy eltűnik a fák között.

A hősök győztek!

Ha Skarn a kijáraton keresztül elhagyja a játéktáblát, ol-
vassátok fel ezt:
Dühös hollók csapnak le rátok, karmaitokkal a szemetek
felé kapnak, kiütnék kezetekből a fegyvert. A kert falánál
kerestek menedéket, onnét figyelitek, ahogy Skarn kiront
a keleti kapun.
A fejét elforgatva visszanéz rátok. Az egyik térde is meg-
csavarodik, mintha vissza akarna rohanni, de azután
mégis elszalad az ellenkező irányba. Hogy pontosan
merre, nem látjátok, mert újabb hollócsapat zúdul le
rátok.
Vagy félmérföldre kergetnek titeket az udvarháztól. Ek-
kor a zömük végre távozik, de néhány tucat a fák ágain 
megülve figyel titeket, ahogy megpróbáljátok megkeresni 
Skarn nyomait.

A mesélő győzött!

Jutalmak
Ha a hősök győztek, megkapják az ereklyék közül a
Csillagok Könyvét.

Ha a mesélő győzött, megkapja az ereklyék közül az Öt
Hazugság Könyvét.

Ha Skarnt azért kellett levenni a
madárszobáról, mert ott már 
nem volt egy hős sem, a me-
sélő megkapja a Megtörhe-
tetlen mesélői jutalomkártyát.

Bárkié is lett a győzelem, rak-
játok ki magatok elé az Udvar-
ház szívében küldetéskártyát.
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Csendbe burkolózik az udvarház, csak néha rikolt fel egy-
egy holló. Óvatosan haladtok Skarn nyomain - az ösvény,
amit vágott, eltéveszthetetlen, de a lelógó ágak újra meg
újra feltartanak titeket. Néha kisebb kitérőkre kényszerül-
tök, alig találva vissza a nyomra.
A fadarabok, rongyok és cserépdarabok jelölte csapás 
délre tart. Kezd alkonyodni, de mielőtt feladnátok a ku-
tatást, vidám zsivajt hallotok. Felmásztok egy falromra, 
és... egy rablóbanda táborát látjátok a lábatok előtt. Ér-
téktárgyak hevernek szanaszét a földön - nyilvánvalóan 
az udvarházból valók. Italtól kótyagos alakok tántorog-
nak a máglya körül, ünnepelve hirtelen meggazdagodá-
sukat. De hiába félrészegek, még így is túl sokan vannak
ahhoz, hogy legyőzhessétek őket.
Mély, gépszerű bömbölés hallatszik és a túloldaról elő-
ront Skarn. Odalent kitör a káosz - itt az alkalom, hogy
visszaszerezzétek a drágaságokat! Leugrotok a falról
és a legközelebbi sátor felé rohantok. Félúton jártok,
amikor beszakad a lábatok alatt a föld. Nagyot ugorva
még pont eléritek a veremcsapda túloldalát, de ahogy
feltápászkodtok, már a nyakatokban is vannak az első-
ként ocsúdó banditák.

I. felvonás szóbeszéde

1. összecsapás

 Aki keres, talál

Skarn. Banditák. Kísértetek. 1 választható szörnycsoport.

Szörnyek

Előkészületek
Minden hős tegyen      -próbát. Akik elrontják a próbájukat,
azok közül 1-et a mesélő lerakhat a veremcsapdára; a többi
hős lerakja bábuját a romos falra.
Skarn a kijáraton kezd, a banditák a romos falon, a választ-
ható szörnycsoport a banditák táborában. A kísérteteket
egyelőre rakjátok félre.
Válogassatok össze 1 zöld, 2 fehér, 4 vörös és 4 kék fela-
datjelzőt, és ezeket képpel lefelé megkeverve rakjátok le a 
megjelölt mezőkre: ezek a kincshalmok. Semelyikőtök nem 
tudhatja, milyen színűek az egyes feladatjelzők.
Aszerint, hányan vagytok hősök, rakjátok fel a kutatásjel-
zőket. Az egyedi kutatásjelző a kötéllétrát jelöli.

Speciális szabályok
Ha egy bábu a romos falon vagy a veremcsapdában van, és
olyan bábut támad, ami szintén a romos falon vagy a ve-
remcsapdában van, sem a távolsággal, sem a rálátással nem
kell törődnie. A romos falon lévő bábu akcióját fordíthatja
arra, hogy leugorjon a veremcsapdába: vegyétek le a bábut
a játéktábláról és rakjátok le a veremcsapda egy üres mező-
jére. A veremcsapdába lévő bandita akcióját fordíthatja arra,
hogy kimásszon onnét: vegytétek le a bábuját a játéktáblá-
ról és rakjátok le azt a romos fal egy üres mezőjére.

Ki a veremből
A veremcsapdában lévő hős akcióját fordíthatja arra, hogy
kimásszon onnét. Tegyen      - vagy    -próbát,  annyi   -t
adva az eredményéhez, ahány bandita van a veremcsapdá-
ban és a romos falon. Ha sikeres a próba, a játékos vegye
le hősbábuját a játéktábláról és rakja le a romos fal egy
üres mezőjére.
Ha egy hős felfedi az egyedi kutatásjelzőt, rátalált a kötél-
létrára, az már nála van - rakjátok az egyedi kutatásjelzőt
a hőslapjára. Ha a kötéllétrás hős a romos falon vagy a
veremcsapdában van, bármelyik hős, aki a veremcsapdá-
ban van, akcióját fordíthatja arra, hogy kimásszon onnét: 
játékosa vegye le hőse bábuját a játéktábláról és rakja le 
azt a romos fal egy üres mezőjére.

Nem minden arany, ami fénylik
Hős, kísértet és Skarn akcióját fordíthatja arra, hogy fel-
vegyen 1 vele szomszédos kincshalmot. Amikor először
történik ilyen, olvassátok fel ezt:
Hatalmas a zűrzavar a táborban. Skarn felmarkol egy
marék kincset, a mellkasába tömve az értéktárgyakat. A
banditák teljesen összezavarodtak - a legrészegebbek 
egymással harcolnak. Ha néhány sebnél és zúzódásnál
többel szeretnétek távozni, igyekeznetek kell.

Skarn és a hősök bárhány kincshalmot cipelhetnek, de egy
kísértetnél egyszerre csak 1 kincshalom lehet. Ha egy bá-
bunál van kincs, azokat a bábu irányítója bármikor meg-
nézheti.
Ha egy kincshordozó bábut legyőznek, vagy ha bármilyen
okból lekerül a játéktábláról, keverjétek meg a nála lévő
feladatjelzőket és rakjátok le azokat a szomszédos mezők-
re - egy mezőre se kerüljön 1-nél több feladatjelző.
Kincshordozó bábu a kijáraton keresztül távozhat a játék-
tábláról. Amikor egy hős távozik a kijáraton keresztül, a
nála lévő feladatjelzőket a hőst irányító játékos rakja le
maga elé, képpel lefelé. Ez a hős már nem térhet vissza a
játéktáblára. Amikor egy szörny távozik a kijáraton ke-
resztül, a nála lévő feladatjelzőket a mesélő rakja le maga
elé, képpel lefelé. Mind bármikor megnézhetitek a saját
magatok előtt lévő feladatjelzőket.
Ha Skarn lelép a játéktábláról, a mesélő a következő köre
kezdetén felrakja a kijáratra.

A feladatjelzők pontértéke a színűktől függ:
 • kék: 0 pont
 • vörös: 1 pont
 • fehér: 2 pont
 • zöld: 3 pont

Erősítés
Köre kezdetén a mesélő lerakhat 1 banditát a romos falra,
a veremcsapdába vagy a kijáratra, persze csak e szörny-
csoport limitjét betartva. Köre végén a mesélő lerakhat 1
kísértetet a kijáratra, persze csak e szörnycsoport limitjét
betartva.

Győzelem
Ha a játékosok előtt összesen legalább 6 pontnyi érték
van, olvassátok fel ezt:
Bevetitek magatok a bozótba, magukra hagyva a harco-
lókat. Előttetek egy fatörzsnek faasztal csapódik. Hátra-
tekintve látjátok, ahogy Skarn felétek bámul, miközben
hollóraj cikázik körülötte. A csapkodó szárnyak teljesen
eltakarják, és hirtelen... se hollók, se Skarn.
Egyszerűen eltűnt.
A táborból kihallatszanak a banditák vezérének, Három-
pengés Ollennek a parancsai: utánatok uszítja megma-
radt embereit.
Szaladtok, ahogy csak a lábatok bírja, de a visszalopott
kincsek egyre nehezebbeknek tűnnek. Mégis, lassan el-
csitul mögöttetek az üldözők lármája, és egy sűrű bozót
fedezékében megálltok, hogy kilihegjétek magatokat és
hogy összeszámláljátok, mit sikerült megmentenetek.

A hősök győztek!

Ha a mesélő előtt legalább 6 pontnyi érték van, olvassá-
tok fel ezt:
- Ezért még megfizettek, törvény mocskos kopói! - üvölti
felétek a táborból a rablóvezér, Hárompengés Ollen. 
Sikerült összeszednie egy maroknyi emberét, de még így
sem képesek megállítani Skarnt.
Kísértetek úsznak el mellettetek, értéktárgyakat cipelve
légnemű kezeikkel. Fölöttetek az ágak kezdenek megtel-
ni hollókkal, és ha bárki lehajol akár csak egy ezüst-
pénzért, tucatnyi madár csap le rá azonnal.
Ahogy elhátráltok, még látjátok, amint Hárompengés Ol-
len egy rom tetejéről Skarn nyakába ugrik, tőreit mélyen
az őrző mellkasába vágva, de a következő pillanatban
már hollók örvénye takarja el őket. Néhány szívdobba-
nás, és a hollók visszaereszkednek az ágakra, gyanak-
vóan lesve titeket - és ahol Skarn és Ollen volt az előbb, 
nincs már senki.

A mesélő győzött!

Jutalmak
Ha a hősök győztek, megkapják az ereklyék közül a
Vándor Kövét.

Ha a mesélő győzött, megkapja az ereklyék közül a
Csökönyös Követ.

Ha legalább egy hős elájult a veremcsapdában, a mesé-
lő megkapja a Kóma mesélői jutalomkártyát.

Bárkié is lett a győzelem, rakjátok ki magatok elé az Őr-
ző és a Tolvaj küldetéskártyát.
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Karotokat arcotok elé tartva újabb sövényen törtök át. 
Végigkergettétek Skarnt szinte már az egész kerten, és úgy
tűnik, az üldözés végre a végéhez közeledik. Újra meg
újra megütitek, és testéről az udvarház törmelékei mellett
apró kristályszilánkok hullanak alá.
Bukdácsolva befordul egy újabb sarkon. Megacélozzátok
a szíveteket, ahogy meghalljátok a már ismerős szárny-
csapásokat a hátatok mögött. A fekete szárnyak és éles
karmok felhője lecsap, szinte talajszinten repül felétek.
Felugrotok, épp csak elkerülve a borotvaéles csőröket és
karmokat. Ti is befordultok a sarkon, és látjátok, amint
Skarn leugrik a pince csapóajtóján, féltucat hollójával
a nyomában.
Ahogy az épület felé futtok, hajítótőrök repülnek el a fü-
letek mellett, lepattanva a ház faláról. - Hé, ez már a 
mi otthonunk! A miénk! - kiáltja felétek a rablóvezér. De
ti nem tőrödtök vele, ahogy belevetitek magatokat a lenti
sötétségbe.

I. felvonás szóbeszéde

1. összecsapás

Ez az én otthonom!

Skarn. Kísértetek. Banditák. 1 választható szörnycsoport
(nem lehet nagy szörnyes).

Szörnyek

Előkészületek
A kísértetek a pincében kezdenek, a választható szörnycso-
port tagjai az istállóban, a sírboltban és a mágusteremben,
amennyire csak lehet, egyenlően elosztva. Skarn a megje-
lölt helyen kezd. A banditákat egyelőre rakjátok félre.
Rakjatok 1-1 zöld, vörös, kék és fehér feladatjelzőt a megje-
lölt mezőkre: ezek varázslatok nyomai.
Rakjatok le 4 feladatjelzőt képpel lefelé a megjelölt mezők-
re: ezek a parancskő töredékei.
Aszerint, hányan vagytok hősök, rakjátok fel a kutatásjelző-
ket.

Speciális szabályok
Az ajtók nem a szokott módon nyílnak, nem is úgy zárulnak.
Hős bezárt ajtó szomszédságában végrehajthat ajtónyító ak-
ciót: ekkor       -próbát kell tennie. Ha sikeres a próba, az 
ajtót vegyétek le a játéktábláról.
Amikor Skarn már összesen annyi     -t szenvedett el, mint
amennyi az életereje, még nincs legyőzve, csak elájult; en-
nek jelzésére rakjatok a talpához egy fáradtságjelzőt. Amíg 
el van ájulva, addig Skarn nem akadályozza sem a mozgást, 
sem a rálátást, és nem is aktiválható. A mesélő köre kezde-
tén az ájult Skarn visszanyer annyi     -t, mint az életereje 
fele, de kábult lesz.

Átalakuló folyosók
Minden ajtó, ami nincs bezárva, egy tulajdonsághoz 
kapcsolódik:
 • vörös: 
 • zöld: 
 • kék: 
 • fehér: 
Nem bezárt ajtóval szomszédos hős elkölthet 1 mozgás-
pontot, hogy próbára tegye egy tulajdonságát. A tulaj-
donságot a mesélő választja ki, de nem lehet az, amelyik
az adott ajtóhoz kapcsolódik. Ha a próba sikeres, a hős
játékosa kiválaszthat egy másik nyitott ajtót, átrakva 
oda bábuját az ajtóhoz legközelebbi üres mezőre. Ha
viszont a hős elbukja a próbát, a bábuját rakjátok át a
ajtóval megegyező színű feladatjelzőre. Amikor először
bukja el egy ilyen próbáját egy hős, olvassátok fel ezt:
Keresztültörsz az ajtón, de máshol találod magad, mint
ahová szerettél volna jutni. Megpördülsz, de már nincs
mögötted ajtó, csak apró, gonosz, kárörvendő szemek
figyelnek a mennyezet alatti faragványokról. Úgy tűnik,
az udvarház eldöntötte, kinek az oldalán áll.

Nem bezárt ajtóval szomszédos szörny elkölthet 1 moz-
gáspontot, hogy a bábuja átkerüljön az ajtó túloldalára, 
az ajtóhöz legközelebbi üres mezőre.

A hatalom maradványai

Erősítés
Köre kezdetén a mesélő lerakhat 1 banditát a bejáratra,
persze csak e szörnycsoport limitjét betartva. Köre végén a 
mesélő lerakhat 1 kísértetet egy Skarnnal szomszédos üres
mezőre, persze csak e szörnycsoport limitjét betartva.

Győzelem
Ha egy hősnél ott van mind a parancskő mind a négy tö-
redéke, olvassátok fel ezt:
Skarn a kijárat felé rohan, miközben összenyomjátok a 
kristályszilánkokat. Nehezen megy: az udvarház próbál 
életben maradni, bármiféle élet is ez. Érzitek, milyen ma-
gányos volt Ithyndrus halála után, érzitek, mennyire sze-
reti a hollókat; éget a harag, ahogy fosztogatók járják 
termeidet; megértitek, miért és hogyan teremtette  Skarnt. 
Azután... vége. Megsemmisült, vagy csak visszahúzódott, 
nem tudjátok, de megtörtétek az udvarház erejét.
A pinceajtó becsapódik, a nekivágódó Skarn majdnem
darabjaira hullik. Fortyogó dühvel fordul vissza felétek,
és ahogy meglátja a kezetekben a követ, rohamra lendül.
A harag oly erőt ad neki, hogy alig bírjátok kivédeni a
csapásait; a falak ledőlnek kaszáló ütéseitől. De lassul,
lassul, ahogy egyre csak fogy az ereje.
Elhátrál, egy még álló falnak támaszkodik. Közelebb 
léptek, készen a gyilkos csapásra. Skarn megmaradt ke-
zét a mellkasához emeli, kihúzva abból egy ragyogó,
sebesen pörgő gömböt. Gyázos morgással a magasba 
emeli, és a gömb egy végső villanással kihuny.
Skarn szeméthalommá hullik szét.

A hősök győztek!

Ha Skarn távozik a bejáraton keresztül, olvassátok fel ezt:
Skarn megáll a pince ajtajában. Felétek fordul, jobbját a
magasba emeli - a parancskő maradványai a földről és 
a markotokból felé repülnek. Teste megremeg, ahogy a
kristályszilánkok a mellkasába fúródnak. Fekete szikrák
ugrálnak ki a testéből, fekete láng lobog a lábainál.
A test megcsavarodik, gépszerű bömbölés hallatszik. 
Skarn a szemetekbe bámul, miközben teste egyre for-
mátlanabbá lesz. Üvölteni kezd, de az üvöltés csattaná-
sok és kattanások kakofóniájává változik át, majd Skarn
ezernyi apró darabkára robban szét.

A mesélő győzött!

Jutalmak
Ha a hősök győztek, megkapják az ereklyék közül Ithyn-
drus Szilánkjait.

Ha a mesélő győzött, megkapja az ereklyék közül Ithyn-
drus Szilánkjait.

Ha Skarn egyszer sem ájult el, a mesélő megkapja a 
Kimeríthetetlen készlet mesélői jutalomkártyát.

Bárkié is lett a győzelem, rakjátok ki magatok elé az
Udvarház alatt küldetéskártyát.

Ha van a szomszédságában varázslat nyoma, Skarn ak-
cióját fordíthatja arra, hogy erőt merítsem az energiafel-
hőből. Ekkor emlékeztetőként rakjatok 1 fáradtságjelzőt
erre a feladatjelzőre, a játéktábláról pedig vegyétek le a
feladatjelzővel megegyező színű ajtót. Skarn, ha már
mind a négy nyomból erőt merített, a bejáraton keresztül
távozhat a játéktábláról. Amikor először merít erőt Skarn
egy varázslatnyomból, olvassátok fel ezt:
Skarn kinyújtja kezét, és a feketés ködpamacsokból kék
energianyalábok csapnak ki az öklébe. Mintha megnőtt
volna az őrző... A fekete felhő elenyészik, Skarn pedig
erőtől duzzadva a következő mágianyom felé indul.

Parancskő töredékének szomszédságában egy hős akció-
ját fordíthatja arra, hogy felvegye a kristályszilánkot. A
hősők átadhatják egymásnak kristályszilánkjaikat. Ha 
egy hős úgy ájul el, hogy van nála a parancskő töredékei-
ből, minden ilyen kristályszilánk lekerül a hőssel szom-
szédos mezőkre - de egy mezőre csak 1 feladatjelző ke-
rüljön. Amikor először kapja fel egy hős a parancskő 
egy töredékét, olvassátok fel ezt:
Felkapod a ragyogó kristálydarabkát. Tengerkék, de apró
vörös szikrák csillognak a belsejében. A ház megremeg,
mintha tiltakozna, te pedig rájössz, mire szolgálhatott a
kő. Ha sikerülne mind összegyűjteni, megtisztíthatnátok 
az udvarházat, csapdába ejtve Skarnt.
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Két hete már, hogy odahagytátok az udvarházat. Napokon 
át keresgéltetek, átkutatva a kertet és a titkos pincefolyosó-
kat, de semmi jelét nem találtátok Skarn visszatértének. 
Nem várhattok tovább: lehet, hogy csak évek múlva jelenik
meg újra. Van más, sürgető feladataitok; ha Skarn vissza-
tér, ti is visszatértek majd.
Egy reggel szárnycsapkodásra ébredtek; több ezer holló
húz el felettetek. Azonnal tudjátok, merre tartanak.
Ahogy megközelítitek az udvarházat, látjátok, hogy egy
maréknyi rabló gyülekezik a külső falnál; vezérük ragyo-
gó kristályt tart a kezében. Nem tudjátok, miért teszik, 
de nyilvánvaló, hogy újra akarják éleszteni Skarnt. Ha-
marább érnek a kapuhoz, mint ti.
Megkezdődik a harc az Udvarház Szívéért.

II. felvonás szóbeszéde

1. összecsapás

Az udvarház szívében

Skarn. Banditák. Kísértetek. 3 választható szörnycsoport
(mindben kell lennie legalább 1 erősebb szörnynek).

Szörnyek

Előkészületek
A kísértetek a kriptában kezdenek, a banditák a táborban,
a választható szörnycsoportok közül 1 a temetőben, 1 az
ebédlőben, 1 pedig a barlangban. Skarnt egyelőre rakjátok
félre.
Minden ajtóhoz rakjatok 1-1 fáradtságjelzőt; amíg egy aj-
tónál van fáradtságjelző, addig az az ajtó le van pecsétel-
ve. A mesélő rakjon le maga elé 3 feladatjelzőt képpel le-
felé: ezek Skarn hatalomjelzői.
Aszerint, hányan vagytok hősök, rakjátok fel a kutatás-
jelzőket.

Speciális szabályok
A lepecsételt ajtók nem a szokott módon nyílnak. A me-
sélő minden körének kezdetén vagyen maga elé 1 fáradt-
ságjelzőt. Amikor a mesélő előtt 2, 4, 6 illetve 8 fáradt-
ságjelző van, eltávolíthat 1 fáradtságjelzőt egy lepecsételt 
ajtótól. Ha egy  ajtó már nincs lepecsételve, a szokott mó-
don nyitható, illetve csukható.

Minden körének kezdetén a mesélő, ha Skarn a pincében
van, képpel felfelé fordíthatja Skarn 1 hatalomjelzőjét. 
Amikor először kerül erre sor, olvassátok fel ezt:
Mély, gépszerű morajt hallat az őrző, ami bömbölésbe
csap át, miközben diadalüvöltést hallatnak körülötte a
szörnyek. Skarn egyre erősebb.

Erősítés Ha már Skarn mind a 3 hatalomjelzője képpel felfelé van
fordítva, olvassátok fel ezt:
Skarn gúnyos, kacajszerű hangot hallat. A helyiség falai
megvonaglanak körülöttetek - nincs többé kijárat innét.
Skarnra rohantok, de egyetlen csapással a falnak taszít
titeket. Utána öklével a padlóba csap, fa- és kőtörmelék
felhőjét kavarva fel, hogy azokat magába olvasztva szin-
te megduplázza a méretét.
Fekete energia hullámzik végig a karján. Most a meny-
nyezetbe csap, valóságos kőlavinát indítva el. A törme-
lék alatt találjátok magatokat, mozdulni képtelenül, még
a levegővétel is nehezetekre esik. Halljátok a robajt 
felettetek, ahogy összeomlik az egész udvarház. Már
épp elveszítenétek az eszméleteteket, amikor egy hatal-
mas kar leemeli rólatok a kőtömböket.
Skarn tornyosul fölétek - egész szobákat olvaszthatott a
testébe. Magába tömi a törmeléket, észre sem véve, hogy
közben kiszabadít titeket. Mire kirohantok a főkapun, 
Skarn már magasabb, mint az udvarház tornya volt a
madárházzal. Az ég hollórajoktól sötétlik. Skarn testé-
ből sötét energianyalábok csapnak ki a környező fák 
közé. Egy percre megtorpantok, szent rémülettel bá-
mulva, ahogy Skarn magába olvasztja az udvarház kert-
jét is.
Az őrző feléledt, és már semmiképp sem bírhattok a ha-
talmával.

A mesélő győzött!

Jutalmak
Ha a hősök győztek, megkapják mind az alábbiakat:
 • az ereklyék közül az Udvarház Szívét;
 • a hősök jutalmát, ami az Udvarház szívé-
    ben küldetéskártya hátoldalán olvasható.

Ha a mesélő győzött, megkapja mind az alábbiakat:
 • az ereklyék közül az Udvarház Szívét;
 • a mesélő jutalmát, ami az Udvarház szí-
    vében küldetéskártya hátoldalán olvas-
                     ható.

Ha köre végén a mesélő előtt 10 fáradtságjelző van, vagy
ha nincs sem Skarn, sem egyetlen erősebb szörny fenn a 
játéktáblán, olvassátok fel ezt:
Elcsitul körülöttetek a csatazaj. Skarn még áll, de alig
van benne élet. A pinceajtó felé botorkálna, de könnye-
dén elálljátok az útját. Megfordul, másik kijáratot keres,
és hogy nem talál, gyászos morajlással egy sarokba hát-
rál.
Elenyészik a körülötte gomolygó energiafelhő, a testét
alkotó törmelékdarabkák kezdenek lepotyogni. A mell-
kasához nyúl, kihúzza és az arca elé emeli a Szívet. A 
pörgő kristály fénynyalábokat szór szerteszét, Skarn 
pedig a Szív mélyébe bámul. Különös nyugalom telepe-
dik a helyiségre, a szörny pedig egy pillanatra sem veszi
le tekintetét a gömbről, miközben darabokra hull a teste.
Végső sóhaja mély hörgésbe full, azután afféle suttogás-
ba, mint egy haldokló harcos utolsó lehellete. A teste
összeroskad, a gömb pedig végigpattog a padlón.
Egy ideig bámiljátok a pörgő gömböt. Hollók suhannak
be a helyiségbe, megülnek a falak repedéseiben, onnét 
bámulnak alá - most először néme csendben. Moccanat-
lan nézik, ahogy felkapjátok a Szívet és kisétáltok a nap-
fénybe.
Az őrzőt végleg legyőztétek. Az udvarház visszanyerte
békéjét.

A hősök győztek!

Köre kezdetén a mesélő lerakhat 1 baditát a bejáratra, 
persze csak e szörnycsoport limitjét betartva.
Köre végén, ha Sarkn nincs a játéktáblán, viszont van
legalább 1 erősebb szörny a pincében, a mesélő lerak-
hatja Skarnt a pince egy üres mezőjére; Skarnnak ekkor
csak 1     -je van, visszont ahány erősebb szörny van a
pincében, annyiszor Skarn visszanyer annyi     -t, ahá-
nyan vannak a hősök. Amikor először történik ez, olvas-
sátok fel ezt:
Ki tudja, hogyan nyerte meg őket, de gonosz lények özön-
lenek minden irányból az udvarházba. Amint az egyik
első szörny behajít a pincében lévő pocsolyába egy nagy,
ragyogó kristálygömböt, az udvarház diadalittasan fel-
morajlik és megremeg.
Hirtelen a falak minden repedéséből hollók vetik magu-
kat a pocsolya felé. Örvénylésük közepén a magasba
emelkedik a pocsolya ragyogó vize. Energianyalábok ci-
káznak, kattogó hangokat hallotok... és Skarn megint ott
áll előttetek. Gyenge még és bizonytalanul mozog, de
pillanatról pillanatra erősödik. Nem hagyhatjátok, hogy
visszanyerje teljes hatalmát!

Győzelem
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Ahogy belovagoltok az udvarház kapuján, szörnyű sikolyt 
hallatszik. Fekete-vörös energianyalábok csapnak ki a ma-
dárszoba ablakain. Beléptek az épületbe, és pont akkor az 
egyik, eddig zsanérjain lógó ablak ezernyi szilánkra rob-
ban szét.
Skarn botorkál be a helyiségbe. Fekete indák kígyóznak 
elő sebeiből, felmarkolva, amit csak érnek. Gyors csapá-
sokat mértek rá, és a lény végiggurul az egyik folyosón. 
A nyomában vagyok, de mire beéritek, újra talpra áll, és a 
leszakadt törmékek zöme már visszailleszkedett a testébe. 
Megint azt a borzalmas sikolyt halljátok a madárszoba
 felől.
Skarn gyógyulása nyilvánvalóan valamiféle kapcsolatban
van Ollennel. Fel kell jutnok a madárszobába, és minél
hamarább, még mielőtt Ollen meghalna az udvarház szí-
vében!

II. felvonás szóbeszéde

1. összecsapás

Az Őrző és a Tolvaj

Skarn. Banditák. Barlangi pókok. 1 választható szörny-
csoport..

Szörnyek

Előkészületek
Skarn a szolgák lakrészében kezd, a megjelölt helyen, az
erősebb bandita pedig a madárszoba megjelölt mezőjén. 
A közönséges banditák a pincében kezdenek, a választha-
tó szörnycsoport tagjai a laboratóriumban. A barlangi pó-
kokat egyelőre rakjátok félre.
Az erősebb bandita Ollen; ez életerejéhez még 16 járul.
Válogassatok össze 3 vörös és 1 zöld feladatjelzőt, majd
képpel lefelé keverjétek meg és rakjátok le ezeket a meg-
jelölt mezőkre. Semelyikőtök nem tudhatja, milyen szí-
nűek az egyes feladatjelzők. A zöld feladatjelző a titkos
folyosót jelöli.
Rakjatok 1 fehér feladatjelzőt a madárszoba megjelölt
mezőjére: ez maga az Udvarház Szíve.
Aszerint, hányan vagytok hősök, szedjétek össze a kuta-
tásjelzőket, de az egyiket cseréljétek ki az egyedi kuta-
tásjelzőre. E jelzőket képpel lefelé keverjétek meg és 
rakjátok le a megjelölt mezőkre - hogy pontosan me-
lyekre, azt a mesélő dönti el. Semelyikőtök nem tud-
hatja, hol van az egyedi kutatásjelző - azaz a kulcs.

Az ellopott Szív
Képpel lefelé lévő feladatjelző szomszédságában hős ak-
cióját fordíthatja arra, hogy felfedje azt a jelzőt. Ha a
jelző vörös, semmi sem történik - dobjátok el azt a fela-
datjelzőt. Ha viszont a jelző zöld, a hősök ráleltek a titkos
folyosóra.
A hősök a kulcs nélkül képtelenek kinyitni a titkos folyo-
sót. Ha egy hős felfedi az egyedi kutatásjelzőt, megtalálta
a kulcsot. Ekkor az egyedi kutatásjeltőt maga elé rakja, 
valamint normál módon húz egy kutatáskártyát. Innentől
a titkos folyosó nyitottnak számít.

Köre kezdetén a mesélő lerakhat 1 banditát az ebédlőre, 
de csak e szörnycsoport limitjét betartva.
Köre végén a mesélő lerakhat 1 barlangi pókot a pók-
hálós folyosóra, de csak e szörnycsoport limijét betartva.
Azonban nem rakhat fel erősítést a mesélő addig, amíg
az Udvarház Szívét valamelyik hős hordozza.

Jutalmak
Ha a hősök győztek, megkapják mind az alábbiakat:
 • az ereklyék közül az Udvarház Szívét;
 • a hősök jutalmát, ami az Őrző és a Tolvaj
    küldetéskártya hátoldalán olvasható.

Ha a mesélő győzött, megkapja mind az alábbiakat:
 • az ereklyék közül az Udvarház Szívét;
 • a mesélő jutalmát, ami az Őrző és a 
    Tolvaj küldetéskártya hátoldalán olvas-
    ható.

Skarn legyőzésére azok a szabályok vonatkoznak, mint a
hősök legyőzésére, azzal a különbséggel, hogy az őrző
nem tud feltápászkodni. Ha Skarn el van ájulva, ennek
jelölésére rakjatok 1 fáradtságjelzőt a bábuja talpához.
Skarn minden aktivációja kezdetén az alábbiakat kapja
aszerint, mennyi életereje van éppen:
     • Legalább 16 az életereje: aktivációja során
      kap 1-1 további mozgás- és támadásakciót.
 • 10-15 az életereje: aktivációja során kap 1
      további támadásakciót.
 • Legfeljebb 9 az életereje: semmit.

Ollen nem mozoghat, nem is mozgatható, és minden ál-
lapotra immúnis. A mesélő köre kezdetén, ha Ollen a 
Szív szomszédságában van, életerejének egy részét átad-
ja Skarnnak: Skarn visszanyer eggyel több      -t, mint 
ahányan vannak a hősök, Ollen pedig minden 2     -ért, 
amit visszanyert Skarn, elszenved 1     -t (lefelé kerekít-
setek). Amikor először történik meg ez, olvassátok fel
ezt:
Borzalmas sikoly hallatszik, az udvarházban hirtelen el-
mélyül a sötétség. Kék és fekete energianyalábok csap-
nak ki a falakból, Skarn felé, aki megrándul a belézúdu-
ló hatalomtól. Csak egy pillanat az egész. Skarn sebei
beforrnak, és az őrző újult erővel veti rátok magát.
A mesélő köre kezdetén Ollen elszenved 1    -t. Ollen csak
ekkor, meg Skarn felgyógyítása közben szenvedhet el      
-t, másképp nem. Ollen másképp nem győzhető le, csak
úgy, ha összesen annyi     -t szenved el, mint az életereje.

Ha már megnyílt a titkos folyosó, annak a szomszédságá-
ban lévő hős akcióját fordíthatja arra, hogy levegye bábu-
ját a játéktábláról, átrakva azt a madárszoba egyik üres
mezőjére. Ezután olvassátok fel ezt:
Belökitek az ajtót. A madárszoba közepén ott áll Ollen, 
az egyik kezében egy parancskővel, a másikban a Szív-
vel. A teste a szemetek előtt aszik őssze, miközben a ter-
mészetet megcsúfoló sikolyok törnek elő a torkából. Csa-
tornát képez a két kő között, ahogy egyszerre próbálja
az uralma alá hajtani Skarnt és az udvarházat.

Győzelem

Speciális szabályok

A gonosz Szív

Az Udvarház Szívének szomszédságában lévő hős akci-
óját fordíthatja arra, hogy       - vagy       -próbát tegyen.
Ha sikeres a próba, az Udvarház Szívének feladatjelző-
jét vegye le a játéktábláról és rakja át hőslapjára; ha vi-
szont elbukja a próbát, elszenved 4     -t.
A madárszobában tartózkodó hős akcióját fordíthatja 
arra, hogy lemásszon onnét; ekkor rakja át bábuját a tit-
kos folyosóval szomszédos bármelyik üres mezőre. A 
hős, akinél ott az Udvarház Szíve, a bejáraton keresztül 
leléphet a játéktábláról. A hősök átadhatják egymásnak 
az Udvarház Szívét. Ha legyőzik az Udvarház Szívét 
cipelő höst, a feladatjelzőt rakjátok le a hős mezőjére.
A mesélő köre kezdetén az Udvarház Szívét hordozó
hős elszenved 2     -t, Skarn pedig visszanyer 5     -t.

Erősítés

Ha az Udvarház Szívét hordozó hős a bejáraton keresz-
tül távozik a játéktábláról, olvassátok fel ezt:
Amikor kirohantok az udvarház kapuján, a Szív hirtelen
megszűnik forogni; villódzni kezd, majd vakító fénylob-
banás robban a közepén. Üvegcsörömpölést, majd sú-
lyos dobbanást hallotok; visszanézve rájöttök, hogy 
Ollen zuhant alá a madárszobából.
Skarn odafentről bámul alá rátok, egyik kezét üres mell-
kasához szorítva. Megremeg, és ő is alázuhan; de mire
földet ér, élettelen törmelékhalom csupán. Úgy látszik,
a Szív nélkül képtelen volt létezni... vagy csak rájött, 
hogy elveszítette a Szívet, és nem látta többé értelmét a
létezésnek. Mindegy; a lényeg, hogy nincs többé, és az
udvarházra ráköszöntött a béke.

A hősök győztek!

Ha Ollen legyőzetik, olvassátok fel ezt:
Ollen egyre jobban tántorog, ahogy a Szív fekete polip-
jai a húsát tépik. Térdre rogy, remegve, izzadtsággal bo-
rítva. Arca elsápad, tekintete elhomályosul - és közben
egy árny emelkedik fel mögötte.
Skarn már a duplájára nőtt. Egyik lábát a magasba eme-
li, és úgy kell félreugranotok, nehogy eltaposson. A kapu
felé rohantok. A dübörgő léptek mind közelebbiek, de 
csak sikerül idejében kirohannotok az udvarház kertjé-
ből.
Hirtelen minden elcsendesül. Döbbenten fordultok meg,
és... üres pusztaság terül el előttetek. Az egész udvar-
ház eltűnt. Egy faágról holló emelkedik fel, rikoltva, 
hogy méltóságteljes szárnycsapásokkal elrepüjön a 
messzeségbe.

A mesélő győzött!
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- A Cotanii-kristály, csak ebben bízhat. Ha sikerülne úgy
távoznia az udvarházból, hogy nála van a kristály és nála 
van a Szív, örökre megszabadulna kötelékeitől. - A vén
boszorkány előrenyújtja aszott kezét, ti pedig súlyos
pénzeszacskót helyeztek a markába. - A Cotanii-kristály-
nak nincs állandó formája, mindig a környező kristályok-
hoz idomul színben és alakban. Csak a Szívvel egyesítve
lehet felismerni. Akkor kell szétverni mindkettőt - nem 
hagyhatják el együtt az udvarházat.
Köszönetet mondva kihátráltok a barlangból, hogy vissza-
siessetek az udvarházba. Az erdei ösvény fölé belógó ága-
kon már gyülekeznek a hollók, az udvarház felett az ég
pedig már feketéllik tőlük, miközben tucatjával repülnek
be a törött ablakokon. Úgy harminc lépésnyire lehettek
az épülettől, amikor hirtelen minden elcsendesül; meg-
torpantok, óvatosan körülnéztek, de nem láttok mást, 
csak gonosz madártekinteteket.
És ekkor megremeg lábatok alatt a föld, a borzalmas oda- 
lenti üvöltés végig visszhangzik az udvarház termeiben.
Valahol lent, az udvarház pincéjében Skarn újjászületett.

II. felvonás szóbeszéde

1. összecsapás

  Az udvarház alatt

Előkészületek
Skarn a mély üregben kezd, a megjelölt helyen. A kísér-
tetek a pincében kezdenek, a zombik a temetőben, a 
választható szörnycsoport tagjai a ciszternánál.
Válogassatok össze 1 zöld, 2 fehér, 3 kék és 4 vörös
feladatjelzőt, majd képpel lefelé keverjétek meg és rak-
játok le ezeket a megjelölt mezőkre. Semelyikőtök nem 
tudhatja, milyen színűek az egyes feladatjelzők. Ezek a
feladatjelzők mind kristályszilánkok.
Skarnnak az összecsapás kezdetén csak 1      az aktuális
életereje.
Aszerint, hányan vagytok hősök, rakjátok fel a kutatás-
jelzőket.

Skarn, a megállíthatatlan

Jutalmak
Ha a hősök győztek, megkapják mind az alábbiakat:
 • az ereklyék közül az Udvarház Szívét;
 • a hősök jutalmát, ami az Udvarház alatt
    küldetéskártya hátoldalán olvasható.

Ha a mesélő győzött, megkapja mind az alábbiakat:
 • az ereklyék közül az Udvarház Szívét;
 • a mesélő jutalmát, ami az Udvarház alatt
    küldetéskártya hátoldalán olvasható.

Köre kezdén a mesélő levehet a játéktábáról 1 olyan
kristályszilánkot, ami szomszédos Skarnnal, lerakva 
maga elé képpel lefelé a feladatjelzőt - ő sem nézheti
azt meg, ahogy a többiek sem. Akkor feditek fel a me-
sélő előtt lévő feladatjelzőket, amikor Skarn a  bejáraton 
keresztül távozik a játéktábláról.
Másrészt Skarn akcióját fordíthatja a kristályok szétve-
résére. Ha így tesz, a mesélő felfed 1-et a maga előtt
lévő feladatjelzők közül, visszarakva azt a dobozba; 
utána kiválaszt 1 üres mezőt, ami legfeljebb 4 mezőnyi-
re van Skarntól, leveszi Skarnt a játéktábláról és vissza-
rakja erre az üres mezőre. Ezután a mesélő eldobja 
Sarkn összes állapotjelzőjét. Amikor először történik
meg ez, olvassátok fel ezt:
Egy pillanatra mintha pánik kerítené hatalmába a lényt, 
de ahogy odaléptek, hogy bevigyétek a halálos ütést, 
ezernyi apró darankára robban szét, amelyek a fületek 
mellett zúgnak el. Néhányat pajzsotokkal,  fegyveretekkel 
megállítottok és szétvertek, de ez mit se számít: amikor 
megfordultok, Skarn már újra összeállt mögöttetek. 
Gúnyosan kacagva indul a kijárat felé.

GyőzelemA kristályok

Amikor Skarn már elszevedett összesen annyi      -t, mint
az életereje,  még nincs legyőzve, csak elájult; ennek jel-
zésére rakjatok egy fáradtságjelzőt bábuja talpához. Az
ájult Skarn nem aktiválható, nem akadályozza sem a 
mozgást, sem a rálátást. Miután Skarn elájult, a játéko-
sok egyesével felfedhetik a mesélő előtt lévő feladatjel-
zőket, visszarakva azokat a játék dobozába; ha eközben
kék feladatjelzőt fednek fel, már nem fedhetnek fel újabb
feladatjelzőket.
Ha a mesélő körének kezdetén Skarn ájult, visszanyeri
összes     -jét. Amikor először történik meg ez, olvassá-
tok fel ezt:
Őrült buzgalommal veritek szét a kristáyokat, de még
így sem vagyok elég gyorsak. Kék energiavillám lob-
ban mögöttetek, a Szívhez rántva egy kristályszilánkot.
Odaugranátok, hogy megszerezzétek, de Skarn teste
máris összeállt megint, csak úgy lüktet benne az élet-
energia. Felugrik, és máris a kijárat felé rohan.

Erősítés

Ha Skarn ájult, a mesélő előtt pedig nincs egy feladat-
jelző sem, vagy ha Skarn távozott ugyan a játéktábláról,
de a mesélő előtt nincs kék feladatjelző, vagy ha már
mind a három kék feladatjelzőt visszaraktátok a doboz-
ba, olvassátok fel ezt:
Skarn megtorpan, térdre rogy. Megindul megint, de már
csak vonszolja magát. Kék lángocskák pislognak a nyo-
maiban, a mellkasában cikázó energia feketére vált.
Felmarkol egy adag törmeléket és a mellkasához szorít-
ja azokat, de hiába, azok azonmód aláhullanak a földre.
Öklével a falba csap és felüvölt. Még kúszik néhány 
lépésnyit, azután feladja, és egy sarokban összegömbö-
lyödik.
Egy csapással felhasítjátok a hátát és szétfeszítitek a 
deszkákat. Odabent a szív még pörög és fel-felszikrázik,
a fejetekben pedig halljátok az udvarház kiáltását: -
Segítsetek! Legyetek az őrzőim, és én a tiétek leszek!

A hősök győztek!

Ha Skarn úgy távozott a játéktábláról a bejáraton keresz-
tül, hogy volt nála legalább 1 kék feladatjelző, olvassá-
tok fel ezt:
Skarn gúnyosan kacag, miközben kirohan az épületből.
Megmarad egy faágat, és borzadva figyelitek, ahogy a
testébe olvasztja az egész fát. Minden szívdobbanással
csak még nagyobb lesz.
Megragad egy újabb fát, de csak hogy kicsavarja és 
felétek hajítsa. Visszahúzódnátok az épületbe, de későn 
- a lombkorona nekiprésel titeket az udvarház falának.
Mire valahogy kikászálódtok a hegyes ágak hálójából,
Skarn már átlépett a külső kerítés felett és odakint vagy
féltucat fát tömött magába. A markába vesz párat, és
oda sem figyelve felétek hajítja azokat. Szétszaladtok,
fedezékbe vetődve, ahogy az óriási lövedékek becsa-
pódnak az udvar földjébe. Gyorsan elrohantok a másik
irányba, keresztülmászva a kerítésen. Skarn hatalmá-
val nem mérkőzhettek; örülhettek, ha megmenthetitek
az irhátokat.

A mesélő győzött!

Szörnyek
Skarn. Kísértetek. Zombik. 1 választható szörnycsoport..

Speciális szabályok
Skarn a bejáraton keresztül elhagyhatja a játéktáblát. 
Ha Skan egy ajtóval szomszédos mezőre lép, azt az aj-
tót vegyétek le a játéktábláról és rakjátok félre.

Köre kezdetén a mesélő lerakhat 1 zombit a bejáratra, de
csak e szörnycsoport limitjét betartva; ha Skarn már 
legalább egyszer elájult, a mesélő köre kezdetén az 1
zombi helyett lerakhat 1 kísértetet.
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ciszterna
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Hágó

A Hollóház

Finálé

Kapj szárnyra!

 Aki keres, talál

Ez az én otthonom!
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A hőslapok és kasztkártyáik

Alys Raine, kapitány
Hősképesség: Mindig, amikor egy veled szomszédos hős egy támadás miatt
elszenved 1 vagy több     -t, visszanyersz 1   -t.
Hőstett: Egy játékos körében felhasználva felfrissíted az összes elhasznált k
ártyádat, valamint visszanyersz 2   -t.
“Közemberre, nagyúrra egyaránt vonatkozik a törvény.”

Harci pöröly: Zúzófegyver. Elérés. Nem költhetsz     -t arra, hogy    -t nyerj
vissza.     : +2 

Pecsétgyűrű: Gyűrű. Akkor használd el ezt a kártyát, amikor téged vagy egy 
veled szomszédos hőst támadás ér, még a dobások előtt, hogy hozzáadódjon
az eredményhez 1   .

Büntetés: Azután használd el ezt a kártyát, hogy egy tőled legfeljebb 2 mező-
nyire lévő szörny olyan támadást hajtott végre, ami hatott egy másik hősre; ez 
a szörny elszenved 2     -t.

A fanatizmus lángja: Használd el ezt a kártyát, amikor a mesélő kijátszik 
egy mesélői kártyát, hogy visszanyerj 1   -t. 
Amikor felfrissíted ezt a kártyát, jelölj ki egy tőled legfeljebb 2 mezőnyire
 lévő szörnyet: ez a szörny elszenved 1     -t.

Jogos jutalom: Használd el ezt a kártyát, amikor a mesélő épp aktiválja egy
szörnycsoportját. Amíg ez a kártya el van használva, addig mindig, amikor 
egy ebbe a szörnycsoportba tartozó olyan szörny, akire rálátsz, végrehajt egy
támadást egy tőled legfeljebb 3 mezőnyire lévő másik hős ellen, a támadás
végrehajtása után a mesélő kezéből eldobathasz 1 véletlenszerű mesélői kár-
tyát.

Lökéshullám: Amikor közelharci és kétkezes (2 kézikonos) fegyverrel haj-
tasz végre támadást, még a dobások előtt elhasználhatod ezt a kártyát. Ha
így teszel, és a támadásod a dobások után legalább 1    -t sebez, minden ve-
led szomszédos szörny elszenved 1     -t.

Mindig éber: Használd el ezt a kártyát, amikor egy szörny veled szomszé-
dos mezőre lép. Amíg ez a kártya el van használva, addig mindig, amikor egy 
szörny elmozog egy tőled legfeljebb 2 mezőnyire lévő mezőről, ez a szörny
elszenved 1    -t.

Én vagyok a törvény: Azután használd el ezt a kártyát, hogy egy tőled leg-
feljebb 2 mezőnyire lévő szörny végrehajt egy olyan támadást, ami hat rád.
Hajts végre egy támadást ez ellen a szörny ellen. Ezután tehetsz      -próbát,
és ha sikerül, te elszenvedsz 1   -t, a szörny pedig 1 általad választott álla-
potba kerül.

A törvénykönyv szerint: Használd el ezt a kártyát, amikor a mesélő kijátszik
egy mesélői kártyát. Tegyél      -próbát, annyi    -t adva dobásod eredményéhez,
amennyi a kijátszott meséli kártya tapasztalatipont-értéke. Ha sikeres a pró-
bád, a mesélői kártya hatása nem jön létre, a mesélő lerakja a lapot képpel le-
felé mesélőpaklija tetejére. Ha viszont elbukod a próbát, elszenvedsz 1   -t.

Akár a tököt: Amikor egy tőled legfelebb 2 mezőnyire lévő szörny - akire rá 
is látsz - úgy hajt végre támadást, hogy nem okoz     -vesztést, elhasználhatod
ezt a kártyát. Ha így teszel, végrehajtasz egy támadást közelharci és kétkezes 
(2 kézikonos) fegyverrel e szörny ellen úgy, hogy még a dobások előtt eltávo-
lítod e szörny védekezőkészletéből az összes kockát.

Nem hátrálunk: Használd el ezt a kártyát, amikor egy tőled legfeljebb 5 me-
zőnyire lévő hős elájul, hogy előbb levedd a bábudat a térképről, majd vissza-
rakd azt ez épp elájult hős mezőjére. Ezután végrehajthatsz egy támadást.
Amikor felfrissíted ezt a kártyát, feléleszthetsz 1 veled egy mezőn lévő ájult
hőst.

Hősképesség: Mindig, amikor támadást hajtasz végre, a dobások után félbe-
hagyhatod a támadást, hogy helyette inkább kutatást hajts végre egy tőled leg-
feljebb 3 mezőnyire lévő kutatásjelzőn.
Hőstett: Akkor használd, amikor egy szörny egy veled szomszédos üres me-
zőre lép; ez a szörny mozgásképtelenné válik, te pedig azonnal mozoghatsz
legfeljebb 3 mezőnyit.
“Mindenkinek van megfizetendő adóssága.”

Kettős számszeríj: Íj, egyéb.    : 1-es átütés     : +1 távolság

Thaiden Mistpeak, fejvadász



26

Kijelölt célpont: Köröd kezdetén használd el ezt a kártyát, hogy kijelölt cél-
pontoddá tegyél egy olyan szörnyet, akire rálátsz.
Mindig, amikor egy olyan szörnyre támadsz, aki a kijelölt célpontod, a táma-
dásodhoz +1      járul (akkor is, ha ez a kártya el van használva).

Ne oly sietve: Akkor használhatod ezt a képességet, amikor egy szörny, 
aki a kijelölt célpontod és akire rálátsz, mozgásakciót hajt végre.
Ekkor a szörny mozgáspontjainak száma 1-gyel lecsökken (de 1 alá nem
csökkenhet), te pedig azonnal léphetsz legfeljebb 2 mezőt.

Leshely:      Használd el ezt a kártyát.
Amíg ez a kártya el van használva, nem hajthatsz végre akciót, nem mo-
zoghatsz, ahogy más se mozgathat téged.
Amikor felfrissíted ezt a kártyát, végrehajtasz egy támadást. Ez a támadás
nem számít bele a körönkénti 2 akciódba. E támadásnál adj 1 további sár-
ga kockát a támadókészletedhez.

Mesterlövész: Használd el ezt a kártyát, amikor íjjal hajtasz végre támadást,
még a dobások előtt. Ha célpontod legalább 5 mezőnyire van tőled, a táma-
dásodhoz +3 távolság és +1     járul.

Gonosz szem: Köröd végén használd el ezt a kártyát, hogy 1 kiválasztott
célpont szörnyed halálraítélt legyen.
Köröd végén használd el ezt a kártyát, hogy 1 kiválaszott célpont szörnyed,
aki halálraítélt, elszenvedjen 1    -t.

Leláncolva: Akkor használhatod ezt a képességet, amikor egy kiválasztott
célpont szörnyed, akire rálátsz, támadást hajt végre, már a dobások után; X
a  kidobott       mennyisége. Utána tegyél      -próbát. Ha sikeres a próbád, 
a szörny e támadása során nem költhet     -t. 

Álruhában: Köröd végén használd el ezt a kártyát, de csak akkor, ha nem
támadtál a körödben. Amíg el van használva ezt a kártya, addig védekező-
készletedhez hozzáadódik 1 szürke kocka.
Amikor felfrissíted ezt a kártyát, kapsz 3 mozgáspontot.

Fejpénz: Azután használd el ezt a kártyát, hogy legyőztél egy erősebb ször-
nyet. A mesélő válasszon egyet a térképen lévő kutatásjelzők közül, és te azt 
nyomban átkutatod.
Egy összecsapás során egy szörnycsoportra csak egyszer használható ez a 
képesség; ezért minden használat után rakjátok 1 hősjelződet emlékeztető-
ként az adott szörnycsoport kártyájához.

Nyílzápor: Akkor használhatod ezt a képességet, amikor íjjal legyőzted egy 
célpontul kijelölt szörnyedet. Ekkor előbb mozogj legfeljebb 2 mezőnyit, 
majd válassz ki 1 szörnyet, akire rálátsz, és hajts végre szörny ellen egy újabb 
támadást. Ha nem győzöd le ezt a szörnyet, akkor kijelölt célpontoddá válik.

Állapotkártyák
Halálraítélt: Mindig, amikor elszenvedsz legalább 1     -t, elszenvedsz még
1 további     -t.
Minden támadásodhoz hozzáadódik:    : Dobd el ezt a kártyát vagy jelzőt.

Boltkártyák
I. felvonás
Szürkerév botja: Mágikus, bot. Támadódobásod után legfeljebb 3 távolsá-
got átválthatsz ugyanennyi     -re vagy legfeljebb 3    -t átválthatsz ugyaneny-
nyi távolságra.
    : +2 távolság

Fehér farkas prémje: Köpeny. Használd el ezt a kártyát, hogy újradobj 1
tulajdonságpróbát.

Áldott pajzs: Pajzs. Védekezésdobásod után használd el ezt a kártyát, hogy
hozzáadj 1    -t az eredményedhez. Ha a támadás eredményeképp kapnál egy
állapotkártyát, dobd el azt a kártyát.

Árnyékkarvért: Apróság. Ha támadás ér téged, a dobások után használd el
ezt a kártyát, hogy érvényteleníts 1    -t.
Minden támadásodhoz hozzáadódik:     : Halálraítélt

Beszélő koponya: Apróság. Kitartásod megnő 1-gyel.
Nem költhetsz    -t     visszanyerésére.

II. felvonás
A Végzet Kalapácsa: Zúzófeyver, mágikus. Elérés.    : Halálraítélt. 
       : +4  

A Szárnyas Penge: Penge, egyéb. Mindig, amikor támadást hajtasz végre,
a védekeződobás 1 kockáját átforgathatod egy tetszőleges oldalára.
   : +2 

Szívvadász: Íj, mágikus. Ha ezzel a fegyverrel támadsz, nincs szükséged rá-
látásra.
        : +4

A Sors Rúnája: Mágikus, rúna.    : Robbanás    : Halálraítélt     : +2
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A Csillagok Könyve: Kötet.      -od megnő 1-gyel (de 6 fölé nem nőhet).
    : Tedd próbára      -od. Ha sikerül a próba, dobd el 1 általad kiválasztott
hős 1 állapotkártyáját.
Az Öt Hazugság Könyve: Azután használd el ezt a kártyát, hogy az elő-
készületeid 4. lépése során felhúztad a kezedbe mesélői kártyáidat. Kevered
vissza ezeket a kártyákat mesélői paklidba, hogy újakat húzz - megintcsak
annyit, ahány hős van a játékban.

A Vándor Köve: Rúna. Mindig, amikor mozgásakciót jelentesz be, vissza-
nyersz 1    -t.
A Csökönyös Kő: E szörnycsoport minden szörnye megkapja ezt a képes-
séget:    : Halálraítélt

Ithyndrus Szilánkjai: Egyéb, mágikus.    : Visszanyersz 2    -t 
     : Visszanyersz 2    -t     : 2-es átütés
Ithyndrus Szilánkjai: Használd el ezt a kártyát, amikor egy e szörnycso-
portba tartozó szörny támad, a dobások után, hogy hozzáadj 1    -t az ered-
ményhez.

Az Udvarház Szíve: Apróság. Körödben használd el ezt a kártyát, hogy visz-
szanyerj annyi    -t vagy   -t, ahány mesélői kártya van a mesélő előtt dobott
paklijában. Küldetésenként csak egyszer!
Az Udvarház Szíve: E szörnycsoport minden szörnye megkapja ezt a képes-
séget:     : Hajts végre egy támadást. A távolságot és a rálátást e szörnycso-
port bármelyik közönséges szörnyétől számíthatod.

Kísértet (I./II. felvonás)
     Halálsikoly        Végzet      +1    /     +2  
Kaszás        Halálsikoly       Végzet       +2     /    +3
Kaszás: Amikor elájul egy hős legfeljebb 5 mezőnyire ettől a szörnytől, ez a
szörny azonnal mozoghat legfeljebb annyit, amennyi a sebessége, és utána 
végrehajthat egy támadást. Körönként csak egyszer!
     Halálsikoly: Jelölj ki egy olyan hőst, aki legfeljebb 3 mezőnyire van ettől 
a szörnytől. Ennek a hősnek     -próbát kell tennie, és ha elbukja a próbát, 
döntésed szerint vagy halálraítélt lesz, vagy elszenved 1    -t. Körönként csak
egyszer!
     Végzet: H a támadás (a védekeződobás után) legalább 1     -t sebez, a cél-
pont halálraítélt lesz.

Ereklyekártyák

Szolgakártya
Hollóraj
A II. felvonásban e szolga támadókészletéhez hozzáadódik 1 további sárga
kocka.
    : +1 

Szörnykártyák
Bandita (I./II. felvonás)
     Fosztogatás        Méreg       +1    /     +2  
     Foszogatás         Fekete méreg        +2 
     Fosztogatás: Hajts végre egy támadást egy szomszédos hős ellen. Ha e 
támadás miatt a hős elájul, válassz ki 1-et a kutatáskártyái közül és kevered
azt vissza a kutatáspakliba.
     Fekete méreg: Ha a támadás (a védekeződobás után) legalább 1     -t se-
bez, a célpont megmérgeződik és halálraítélt lesz.
     Méreg: Ha a támadás (a a védekeződobás után) legalább 1     -t sebez, a
célpont megmérgeződik.

Kapitánykártyák
Skarn (I. felvonás)
Pörgés      3-as energialopás       3-as forrasztás
Pörgés: Skarn, ha támad, 2 hőst is támadhat egyszerre. Ilyenkor egyetlen tá-
madódobásra kerül sor, de minden megtámadott hős külön védekeződobást 
tesz.
X-es energialopás: Ha egy hős Skarn támadása miatt valamennyi      -t
sebződik, ha a mesélő is úgy akarja, ebből legfeljebb X     helyett inkább
ugyanennyi    -t szenved el.
     X-es forrasztás: Skarn visszanyer X     -t.

Skarn (II. felvonás)
4-es energialopás       Cséphadaró      4-es forrasztás       +1 
X-es energialopás: Ha egy hős Skarn támadása miatt valamennyi      -t
sebződik, ha a mesélő is úgy akarja, ebből legfeljebb X     helyett inkább
ugyanennyi    -t szenved el.
     Cséphadaró: Hajts végre egy támadást, ez a Skarnnal szomszédos összes
bábut támadja. Minden bábu külön védekeződobást tesz.
     X-es forrasztás: Skarn visszanyer X     -t.
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Sárkánycsont nyakék: Varázslat. Körödben játszd ki ezt a kártyát 1 szörny-
csoportra; a kártya előtted marad.
E szörnycsoport minden támadása megkapja ezt: +1
Ha e szörnycsoport egyik szörnye legyőz egy hőst, dobd el ezt a kártyát.
1. varázstárgy

Kőelixír: Varázslat. Körödben játszd ki ezt a kártyát 1 szörnycsoportra; a
kártya előtted marad.
Mindig, amikor e szörnycsoport egy szörnyét támadás éri, az eredményéhez
adj 1   -t.
Minden támadás, ami e szörnycsoport egy szörnyét célozza, megkapja ezt a
képességet:        : Dobd el a kőelixírt.
1. varázstárgy

A Szél Karkötője: Varázslat. Körödben játszd ki ezt a kártyát 1 szörnycso-
portra; a kártya előtted marad.
Ha e szörnycsoport egy szörnye támadást hajt végre, utána mozoghat 1 me-
zőt.
Azonnal dobd el ezt a kártyát, ha e szörnycsoport bármelyik szörnye aktivá-
lása során nem mozog legalább 1 mezőnyit.
1. varázstárgy.

Zhol’alam Gyűrűje: Varázslat. Körödben játszd ki ezt a kártyát 1 szörny-
csoportra; a kártya előtted marad.
Mindig, amikor legyőznek egy ehhez a szörnycsoporthoz tartozó szörnyet, 
az e szörnytől legfeljebb 2 mezőnyire lévő összes hős elszenved 1    -t.
Dobd el ezt a kártyát, ha e szörnycsoportból egy szörny sincs a térképen.
1. varázstárgy

Főnixrúna: Varázslat. Körödben játszd ki ezt a kártyát 1 szörnycsoportra;
a kártya előtted marad.
Dobd el ezt a kártyát, ha e szörnycsoport egy szörnye összesen annyi     -t
szenvedett el, mint az életereje; ez a szörny azonnal visszanyer 5    -t.
2. varázstárgy

Az Oltalom Jele: Varázslat. Körödben játszd ki ezt a kártyát 1 szörnycso-
portra; a kártya előtted marad.
E szörnycsoport összes szörnye immúnissá válik az összes állapotra; ha 
bármilyen állapot hatása alatt voltak, az megszűnik.
Dobd el ezt a kártyát, ha e szörnycsoport egy szörnye támadása során     -t
költ.
2. varázstárgy

Az Örök Visszatérés Jele: Varázslat. Körödben játszd ki ezt a kártyát 1
szörnycsoportra; a kártya előtted marad.
Mindig, amikor eldobnál egy korábban másik szörnycsoportra kijátszott
varázstárgyas mesélői kártyát, ehelyett azt a kártyát erre a szörnycsopotra
játszod ki, lerakva magad elé; utána húzol egy mesélői kártyát. 
3. varázstárgy

Mesélői kártyák

Varázstárgyak

Rosszindulat
A hollók szólítása: Esemény. Amikor megveszed ezt a kártyát, nyomban ki
is rakod magad elé. Ezt a kártyát nem lehet sem eldobatni, sem a paklidba ke-
vertetni.
Köröd kezdetén használd el ezt a kártyát, hogy kiválaszd 1 szörnyedet és hogy 
lerakj egy vele szomszédos mezőre 1 hollóraj szolgajelzőt; utána ez a szörny 
elszenved 4    -t.
rosszindulat - idézés

Árnyakba bújva: Varázslat. Köröd végén játszd ki ezt a kártyát 1 szolgára; 
a kártya előtted marad. Ez a szolga megkapja ezt a képességet:
Árnyék: Ha egy ezzel a szörnnyel szomszédos hős támadást jelent be, el 
kell költenie 1    -t arra, hogy a támadása ne legyen automatikusan sikertelen.
Ha legyőzik ezt a szolgát, dobd el ezt a kártyát.
1. rosszindulat

Óvakodj!: Esemény. Köröd végén játszd ki ezt a kártyát 1 szolgára; a kártya 
előtted marad. Ez a szolga megkapja ezt a képességet:
Ijedős: Mindig, amikor egy ettől a bábutól legfeljebb 3 mezőnyire lévő hős
elszenved 1   -t, hogy kapjon 1 mozgáspontot, ez a szörny mozoghat 1 mező-
nyit.
Ha legyőzik ezt a szolgát, dobd el ezt a kártyát.
1. rosszindulat

Lakoma: Esemény. Akkor játszod ki ezt a kártyát, amikor egy szolgától 
legfeljebb 5 mezőnyire legyőznek egy hőst: ez a szolga visszanyeri összes
    -jét. Ez a kártya előtted marad.
Amíg ez a kártya ott van előtted, addig e szolga életerejéhez +3 járul.
Ha legyőzik ezt a szolgát, dobd el ezt a kártyát.
1. rosszindulat

Baljós ómen: Varázslat. Köröd végén játszd ki ezt a kártyát 1 szolgára; a 
kártya előtted marad. Ez a szolga megkapja ezt a képességet:
Baljóslatú: Mindig, amikor egy hős e bábutól legfeljebb 3 mezőnyire kezdi el
a körét,    -próbát kell tennie, és ha az sikertelen, a hős halálraítélt lesz.
Ha legyőzik ezt a szolgát, dobd el ezt a kártyát.
1. rosszindulat

Utánzás: Csapda. Akkor játszd ki ezt a kártyát 1 szolgára, amikor egy hős tá-
madást jelent be e szolga ellen. Azonnal hajts végre egy támadást e hős ellen,
méghozzá pontosan ugyanolyan támadást, mit amit az tervezett: azzal a fegy-
verrel, azokkal a kockákkal, azokkal a képességekkel.
Ha végrehajtottad ezt a támadást, de a hőst nem győzted le, ő folytatja saját 
támadása végrehajtását.
2. rosszindulat

Karomvihar: Esemény. Akkor játszd ki ezt a kártyát, amikor a körödben akti-
válsz egy szolgát. E szolgával hajts végre még 1 további támadást, és ez a
támadás minden olyan hőst céloz, aki legfeljebb 2 mezőnyire van e szolgától.
2. rosszindulat
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Beborítva: Esemény. Akkor játszd ki ezt a kártyát, amikor egy szolga olyan 
támadást hajtott végre, amivel legyőzött egy hőst. Vedd le e hős jelzőjét a já-
téktábláról, átrakva erre a kártyára. Ha e szolgát legyőzik (vagy ha bármilyen 
okból lekerül a játéktábláról), a hősjelzőt rakd vissza eredeti mezőjére, ezt a 
kártyát pedig dobd el. Amíg jelzője e kártyán van, addig ez a hős semmilyen 
módon nem nyerhet vissza      -t.
3. rosszindulat

Aki keres, talál (I. felvonás)
Dobd el ezt a kártyát és húzz 1 szóbeszédkártyát, ha már ki van játsztva elétek 
a Kapj szárnyra! vagy az Ez az én otthonom! szóbeszédkártyája.
Az I. felvonás során, egy kampányfázis kezdetén játszd ki ezt a kártyát. 
Nem játszhatod ki akkor, ha a lehetséges küldetések között már van köz-
játék. Amíg ez a kártya ki van játszva előttetek, addig az Aki keres, talál 
egyike a lehetséges küldetéseknek.
Sosem-alvó, kaotikus őrző támadt, hogy vigyzázza Ithyndrus vénséges udvar-
házát. De nincs a főépületben, és azt, ami azt illeti, már alaposan ki is rabol-
ták. Lehet, hogy pont a környéket járja, hogy visszaszerezze, amit elloptak tőle, 
és hogy megbüntesse a tolvajokat.
Ha ez a kártya még ki van játszva előttetek akkor, amikor belekezdenétek
a II. felvonásba, a mesélő megkapja a Csökönyös Követ; utána keressétek 
ki és játszátok ki magatok elé az Az Őrző és a Tolvaj küldetéskártyáját.

Ez az én otthonom! (I. felvonás)
Dobd el a kártyát és húzz 1 szóbeszédkártyát, ha már ki van játsztva elétek a 
Kapj szárnyra! vagy az Aki keres, talál szóbeszédkártyája.
Az I. felvonás során, egy kampányfázis kezdetén játszd ki ezt a kártyát. 
Nem játszhatod ki akkor, ha a lehetséges küldetések között már van köz-
játék. Amíg ez a kártya ki van játszva előttetek, addig az Ez az én ottho-
nom! egyike a lehetséges küldetéseknek.
Kalandozók többször is megkíséreltek már végezni Skarnnal, a vén udvarház-
ban lakó őrült őrzővel. Egyetlen egy sem tért vissza közülük, soha. A ház ma- 
gához öleli azokat, akik belépnek kapuján, folyton változó folyosóival mind 
beljebb csalogatja őket.
Ha ez a kártya még ki van játszva előttetek akkor, amikor belekezdenétek
a II. felvonásba, a mesélő megkapja Ithyndrus Szilánkjait; utána keressé-
tek ki és játszátok ki magatok elé az Udvarház alatt küldetéskártyáját.

Elátkozott kincsek
Egy összecsapás előkészületei során játszd ki ezt a kártyát - de ezt már
nem teheted meg, ha elkezdődött a finálé.
Furcsamód rengeteg nagyhatalmú varázstárgy bukkant fel az erre szakoso-
dott boltokban. Először persze örültetek ennek, hiszen nagyobb választékból
válogathattatok. Csak most kezditek kapisgálni, honnét vannak ezzek a tár-
gyak: Ithyndrus elhagyatott udvarházából lopták ezeket! E varázstárgyak
mind átkozottak, és átkozottá lesz az is, aki hordozza őket.
Minden hős tegyen      -próbát, az eredményéhez annyi    -t adva, ahány II.
felvonásos boltkártya van a hős játékterületén. Minden hős, aki elbukja a
próbáját, elszenved 1 általad választott állapotot.

A mesélő jutalomkártyái
Kóma: Esemény. Akkor játszd ki ezt a kártyát, még a dobás előtt, amikor egy 
hős megkísérel feléleszteni egy másik hőst. Vagy a felélesztő, vagy a felélesz-
teni kívánt hősnek - hogy melyiküknek, azt a játékosok döntik el -     -próbát
kell tennie. Ha a választott hős elbukja a próbát, az ájult hős semennyi     -t
sem nyer vissza, ájult marad; ha viszont sikeres a próbája, a mesélő húz 1 me-
sélői kártyát.
mesélői jutalom

Kimeríthetetlen készlet: Esemény. Köröd kezdetén játszd ki ezt a kártyát. 
Ha úgy kezdted a küldetést, hogy legalább 20 mesélői kártya volt mesélői
paklidban, húzz 4 mesélői kártyát.
mesélői jutalom

Megtörhetetlen: Esemény. Köröd végén játszd ki ezt a kártyát 1 szörnyre.
A következő köröd kezdetéig mindig, amikor ez a szörny legalább 3    -t szen-
vedne el, helyette csak 2    -t szenved el.
mesélői jutalom

Szóbeszédkártyák
Kapj szárnyra! (I. felvonás)
Dobd el a kártyát és húzz 1 szóbeszédkártyát, ha már ki van játsztva elétek 
az Aki keres, talál vagy az Ez az én otthonom! szóbeszédkártyája.
Az I. felvonás során, egy kampányfázis kezdetén játszd ki ezt a kártyát. 
Nem játszhatod ki akkor, ha a lehetséges küldetések között már van 
közjáték. Amíg ez a kártya ki van játszva előttetek, addig a Kapj szárnyra! 
egyike a lehetséges küldetéseknek.
Egy elhagyatott udvarházban különös lény született rég elfeledett varázstár-
gyakból és befejezetlen varázslatokból. Ki tudja, mire képes, ki tudja, mennyi-
vel nőhet még az ereje. Meg kell hát találnotok és el kell pusztítanotok!
Ha ez a kártya még ki van játszva előttetek akkor, amikor belekezdené-
tek  a II. felvonásba, a mesélő megkapja az Öt hazugság könyvét; utána 
keressétek ki és játszátok ki magatok elé az Udvarház szívében küldetés-
kártyáját.
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Küldetéskártyák
Az udvarház szívében (II. felvonás)
Amíg ez a kártya ki van játsza előttetek, addig az Udvarház szívében 
egyike a lehetséges küldetéseknek. Ha ez még a finálé előkészületei után 
is egyike a lehetséges küldetéseknek, a mesélő húzhat 1 mesélői kártyát.
Nem várazkozhatok örökké az udvarház előtt, vannak más, sürgető feladatai-
tok. De sosem lesztek képesek elfeledkezni a dühöngő gólemről, sem az erek-
lyéről, ami irányította, az Udvarház Szívéről. Egy nap Skarn újra össze fog
állni. Újra össze fog állni, de ti is itt lesztek újra, hogy most már végleg el-
pusztítsátok.
A mesélő jutalma: Hollókémek: Minden kampányfázis utazási lépése során
egyszer felhasználhatod ezt a kártyát, akkor, amikor a felcsapott utazáskár-
tyán az aktuális utazásikonnál ez van: “Nem történik semmi.” Ekkor húzz 1
mesélői kártyát.
A hősök jutalma: A hollók barátai: A hősök sosem lehetnek halálraítéltek.

Az Őrző és a Tolvaj (II. felvonás)
Amíg ez a kártya ki van játsza előttetek, addig az Őrző és a Tolvaj egyike 
a lehetséges küldetéseknek. Ha ez még a finálé előkészületei után is 
egyike a lehetséges küldetéseknek, a mesélő húzhat 1 mesélői kártyát.
Napokon át kutattok Skarn és Hárompengés Ollen után. Néha halljátok, 
hogy ott harcolnak valamelyik közeli szobábon, máskor egy emeleti ablakon
kitekintve megpillantjátok tusakodásukat - de mindig túl messzi vannak. A
szóbeszéd egy kulcsról és az Udvarház Szívéhez vezető titkos folyosóról
suttog - talán, ha rálelnétek e folyosóra, végre végezhetnétek Skarnnal.
A mesélő jutalma: Az udvarház átka: Minden hős életereje lecsökken 1-
gyel.
A hősök jutalma: Az udvarház ereje: Minden hős életereje megnő 1-gyel.

Az udvarház alatt (II. felvonás)
Amíg ez a kártya ki van játsza előttetek, addig az Udvarház alatt egyike 
a lehetséges küldetéseknek. Ha ez még a finálé előkészületei után is 
egyike a lehetséges küldetéseknek, a mesélő húzhat 1 mesélői kártyát.
Próbáltok rájönni, hogyan fog újra életre kelni Skarn. Honnét való az Ud-
varház Szíve? Miből meríti erejét az épület? Végül megtudjátok, hogy nem
is messze innét él egy vén boszorkány, talán ő birtokában van a keresett
tudásnak.
A mesélő jutalma: Az udvarház ellenségei: Használjátok el ezt a kártyát,
amikor egy hős ajtónyitási vagy -csukási akciót hajt végre. A hősnek      -
vagy     -próbát kell tennie - hogy melyiket, azt te döntöd el. Ha a hős el-
bukja a próbát, jelölj ki egy másik hőst a játéktáblán, és a két hős helyet
cserél. 
Ez a kártya, ha el van forgatva, nem frissül fel a szokott módon; minden 
küldetés végén, ha el van forgatva, forgassátok vissza ezt a kártyát.
A hősök jutalma: Az udvarház kegyeltjei: Amíg ez a kártya nincs elfor-
gatva, minden hős     -je 1-gyel megnő (de 6 fölé nem nőhet). Ha egy hős
elbukik egy     -próbát, forgassátok el ezt a kártyát. 
Ez a kártya, ha el van forgatva, nem frissül fel a szokott módon; minden 
küldetés végén, ha el van forgatva, forgassátok vissza ezt a kártyát.
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