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Függelék

Várostábla
Városkapu (City Gate): A városba.
• A köröd végén addig húzz új kőrözvénykártyákat, amíg össze-
sen 3 nem lesz ez a mezőn.
• Kőrözvények listája: Vagy megveszel erről a mezőről bárhány
kőrözvényt, darabját 1 aranyért, vagy begyűjtöd bárhány ezen a
mezőn lévő kőrözvényért a jutalmat.

Királyok tere (Square of Kings): Húzz 1 kártyát. Ne húzz kár-
tyát akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Az Uralkodó sétánya (Royal Lane): Húzz 1 kártyát. Ne húzz
kártyát akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Átjáró a déli fertályba (South Side Alley): Húzz 1 kártyát. Ne 
húzz kártyát akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

A Szentély tere (Sanctuary Square): Húzz 1 kártyát. Ne húzz
kártyát akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Főtemplom (High Temple): Imádkozz: dobj a kockákkal. Fi-
zess 1, 2 vagy 3 aranyat, majd dobj annyi kockával, ahány ara-
nyat fizettél:
1-3) Elveszíted az összes aranyadat.
4-6) Menj át a templomhoz.
7-9) Dobj 1 kockával, hogy elfogadj egy küldetést a boszor-
 kánymester barlangjánál.
10-12) Kapsz 1 erőt vagy 1 tudást.
13-15) Kapsz 1 erőt és 1 tudást.
16-18) Kapsz 1 talizmánt.

Nemesek utcája (Noble Street): Húzz 1 kártyát. Ne húzz
kártyát akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Akadémia (Academy): Oktatásban részesülsz. Eldobhatod 7
pontnyi trófeádat, hogy választásod szerint kapj 1 erőt vagy 1
tudást.

Flaska utca (Flask Street): Húzz 1 kártyát. Ne húzz kártyát 
akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Gyógyszertár (Apothecary): Varázsitalokat vásárolsz. Fizess
1, 2 vagy 3 aranyat, hogy annyi varázsitalkártyát húzz, ahány
aranyat fizettél.

Elementalisták útja (Elemental Avenue): Húzz 1 kártyát. Ne 
húzz kártyát akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Igéző (Sorcerer): Vegyél vagy adj el varázslatokat. Vagy dobd
el bárhány varázslatodat, mindegyikért 1 aranyat kapva, vagy
vegyél varázslatokat, darabját 2 aranyért, amennyiben elegen-
dő rá a tudásod.

Főtér (Town Square): Mozgass 1 kártyát. 1, ezen a régión lévő, 
általad választott kártyát mozgass át erre a mezőre; ha a régión
egyáltalán nincs kártya, mozgatás helyett húzz 1 kártyát.
A köröd végén dobd el az összes kártyát erről a mezőről.

Varázsbolt (Magic Emporium): Bármelyikeket megvásárolhatod,
ha elérhetők: varázstekercs (1 arany), pszikristály (2 arany), tükör-
pajzs (3 arany), kristályjogar (4 arany), varázsgyűrű (5 arany), va-
rázskönyv (6 arany).

Börtön (Jail): Szökni próbálsz: dobj 1 kockával. De még mielőtt
dobnál, megvesztegetheted a porkolábot. Fizess bárhány aranyat,
hogy annyit adhass majd dobásod eredményéhez, amennyi aranyat
fizettél.
1-2) Elkaptak és összevertek szökés közben: veszítesz 1 életet.
3-4) Nem sikerült megszöknöd.
5+) Sikerült megszöknöd, átkerülsz a Főtérre.

Jövendőmondó (Soothsayer): Megismered a jövődet. Visszanyer-
heted sorsjelzőidet - a maximumodig -, darabjáért 1 aranyat fizetve.

Céhek utcája (Guild Street): Húzz 1 kártyát. Ne húzz kártyát ak-
kor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Fegyvertár (Armoury): Bármelyikeket megvásárolhatod, ha elér-
hetők: stiletto (1 arany), íj (2 arany), kétkezes kard (3 arany), harci
bárd (4 arany), láncos buzogány (5 arany), teljesvért (6 arany). 

Patkányok útja (Rats Road): Húzz 1 kártyát. Ne húzz kártyát ak-
kor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Állatsereglet (Menagerie): Vásárolj 1 állatot. Fizess 2 aranyat,
valamint még annyiszor 1 aranyat, ahány állatod van, majd húzz 1
állatkártyát. Látogatásonként csak 1 állatot vásárolhatsz. 

Trágya út (Droppings Lane): Húzz 1 kártyát. Ne húzz kártyát ak-
kor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Istálló (Stables): Bármelyikeket megvásárolhatod, ha elérhetők: 
hátasló (2 arany), öszvér (3 arany), csatamén (4 arany), kordé igás-
lóval (5 arany). 

Koldusköz (Beggar’s Row): Húzz 1 kártyát. Ne húzz kártyát ak-
kor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Móló (Wharf): Fizess 1 aranyat. Következő körödben normál 
mozgásod helyett menj át a külső vagy a középső régió bármelyik
mezőjére.

Tolvajok utcája (Thieves‘ Alley): Húzz 1 kártyát. Ne húzz kártyát 
akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Tolvajok Céhe (Rogues Guild): Látogasd meg a tolvajkáplánt 
vagy a céhmestert.
Tolvajkáplán: Ha a jellemed jó vagy gonosz, semlegessé válsz; ha
a jellemed semleges, gonosszá vagy jóvá leszel.
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Céhmester: Csak akkor látogathatod meg a céhmestert, ha a jel-
lemed semleges. Dobj 1 kockával:
1-4) Nem történik semmi.
5) Kapsz 1 aranyat.
6) Kapsz 2 aranyat.

Átjáró az északi fertályba (North Side Alley): Húzz 1 kártyát. 
Ne húzz kártyát akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Macskakő út (Cobble Lane): Húzz 1 kártyát. Ne húzz kártyát 
akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Arany utca (Gold Street): Húzz 1 kártyát. Ne húzz kártyát ak-
kor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Szónokok sarka (Speakers’ Corner): Húzz 1 kártyát. Ne húzz 
kártyát akkor, ha már van 3 kártya ezen a mezőn.

Városkártyák
Események

Jótékonyság (Charity): Esemény. Annak a karakternek, akinek
a legtöbb aranya van, 1 aranyat kell adnia annak a karakternek,
akinek a legkevesebb aranya van. Holtversenynél az éppen soron
lévő karakter választ. Ezután dobd el ezt a kártyát.

Városi őrség (City Patrol): Esemény. A városi őrség próbálja
meg fenntartani a törvényességet ebben a negyedben. Dobd el
erről a régióról az összes képpel felfelé lévő kártyát (beleértve
ezt magát is).

Korrupt bíró (Corrupt Sheriff): Esemény. Megvesztegetheted
a bírót, befizetve legfeljebb 3 aranyat. Ezután dobnod kell 1 koc-
kával, az eredményhez annyit adva, ahány aranyat befizettél a 
megvesztegetésre:
1-2) Börtönbe vetnek.
3-4) Biccent, hogy távozhatsz.
5-6) Válassz ki egy karaktert, és azt börtönbe vetik.
Ezután a bíró a dobott lapokhoz sétál.

Zsúfolt utcák (Crowded Streets): Esemény. 2 fordulón át, ami-
kor a karakterek interakcióba kerülnek egy utcai mezővel, nem 1 
kártyát húznak, hanem 3-at - illetve, ha már van kártya ezen a 
mezőn, annyit, hogy ott 3 kártya legyen. Ezután a zsúfolt utcák 
népe szétszéled a dobott lapokhoz.

Leárazás (Discount Day): Esemény. 2 fordulón át, amikor a 
karakterek boltban kártyát vásárolnak, azért 1 arannyal keveseb-
bet kell fizetniük (de minimum 1 aranyat). Ezután a leárazás
elmúlik a dobott lapokhoz.

Részeg mulatozás (Drunken Revelry): Esemény. Minden ka-
rakter dobjon 1 kockával. Akié a legkisebb eredmény (holtver-
senynél újra kell dobni), az a börtönbe kerül. Ezután dobd el
ezt a kártyát.

Fesztivál (Festival): Esemény. 2 fordulón át az ebben a régió-
ban lévő karakterek körükben mozoghatnak csak 1 mezőnyit. 
Ezután a fesztivál a dobott lapokhoz masíroz.

Ingyenes minták (Free Samples): Esemény. Egy alkimista in-
gyenes mintákat osztogat friss főzeteiből. Kapsz ingyen 3 varázs-
italkártyát; ezután dobd el ezt a kártyát.

Morogva mágus (Grumpy Wizard): Esemény. Addig kell va-
rázslatokat húznod, amíg karakterre rámondhatót nem fedsz fel.
Ezt a varázslatot azonnál rámondják a karaktereredre (figyelmen
kívül hagyva a korlátozatásokat) - úgy kezelve, mintha bal oldali
szomszédod mondta volna rád. Ezután dobd el ezt a kártyát, va-
lamint dobd el a felhúzott varázslatokat is.

Eltévedve (Lost!): Esemény. 1 köröd elmarad, amíg útbaigazítást
kérsz; ezután dobd el ezt a kártyát. Viszont amikor legközelebb
mozogsz, normál mozgásod helyett átteleportálhatsz bármelyik 
városi mezőre.

Lottó (Lottery): Esemény. Minden karakter dobjon 1 kockával. 
Akié a legnagyobb eredmény (holtversenynél újra kell dobni), 
az annyi aranyat kap, amennyi a végső dobásának eredménye 
volt. Ezután dobd el ezt a kártyát.

Hűséges társ (Loyal Compation): Esemény. Kivert háziállat 
szegődik melléd. Kapsz ingyen 1 állatkártyát; ezután dobd el ezt 
a kártyát.

Adóztatás (Taxation): Esemény. Dobj 1 kockával, hogy kiderül-
jön, kikre róják ki a 2 aranyas városi adót:
1-2) Minden jó jellemű karakterre.
3-4) Minden semleges jellemű karakterre.
5-6) Minden gonosz jellemű karakterre.
Azt a karaktert, aki nem tud fizetni, börtönbe vetik. Ezután az 
adó eltörlésre kerül a dobott lapokhoz.

Piacnap (Trading Day): Esemény. Az összes karakter, bárme-
lyik régiókban legyenek is, szabadon átadhatnak egymásnak 
tárgyakat, követőket, varázslatokat és aranyat. Ezután dobd el
ezt a kapot.

Kereskedőkaraván (Traveling Bazaar): Esemény. Szedd 
össze az utcai mezőkről az összes többi kártyát, keverd meg őket, 
majd rakd le őket képpel lefelé az alapjáték kalandpaklijának te-
tejére. Ezután dobd el ezt a lapot. (2 példány)
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Ellenségek

Városi patkány (City Rat): Ellenség - állat. Erő: 1. Ocsmány
patkány bújkál az árnyékok között, és addig itt marad, amíg meg
nem ölik. (2 példány)

Megvadult házikedvenc (Feral Pet): Ellenség - állat. Erő: 3. Ha
legyőzöd csatában a megvadult házikedvencet, megteheted, hogy
nem veszed el trófeaként, hanem ingyen kapsz 1 állatkártyát. Az
ellenség addig itt marad, amíg le nem győzik.

Óriáslégy (Giant Fly): Ellenség - állat. Erő: 2. A város bűze 
vonzotta ide ezt az undorító lényt, és addig itt marad, amíg meg
nem ölik.

Óriáspatkány (Giant Rat): Ellenség - állat. Erő: 3. Hatalmas 
patkány uralja a sötét zugokat, és addig itt marad, amíg meg nem
ölik.

Profi bajvívó (Bravo): Ellenség - szörny. Erő: 6. A profi bajvívó
kihív egy párbajra, és fogadtok is az eredményre. Ha legyőz té-
ged, amellett, hogy veszítesz 1 életet, még 1 aranyat is veszítesz.
Ha viszont te győzöl, kapsz 1 aranyat. Az ellenség addig itt ma-
rad, amíg meg nem ölik.

Nappali őrjárat (City Watch): Ellenség - törvény. Erő: 5. 
Dönthetsz úgy, hogy harc helyett inkább elkerülöd a nappali őr-
járatot. Ha legyőz téged, nem veszítesz életet, viszont börtönbe
kerülsz. Az ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik. (2 pél-
dány)

Éjjeli őrjárat (Night Guard): Ellenség - törvény. Erő: 5. 
Dönthetsz úgy, hogy harc helyett inkább elkerülöd az éjjeli őr-
járatot. Ha legyőz téged, nem veszítesz életet, viszont börtönbe
kerülsz. Az ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik. (2 pél-
dány)

Mechanikus szekrény (Clockwork Cabinet): Ellenség - gép. 
Erő: 4. Ha legyőzöd csatában a mechanikus szekrényt, megtehe-
ted, hogy nem veszed el trófeaként, hanem követőként kapod
meg. Amíg a mechanikus szekrény a követőd, addig plusz 4
tárgy lehet nálad. Az ellenség addig itt marad, amíg le nem 
győzik.

Gépsárkány (Clockwork Dragon): Ellenség - gép. Erő: 7. Ha
megölöd a gépsárkányt, megteheted, hogy nem veszed el trófea-
ként, hanem kapsz egy talizmánt. Az ellenség addig itt marad,
amíg meg nem ölik.

Jelenés (Apparition): Ellenség - szellem. Tudás: 1. Áttetsző je-
lenés kísérti ezt a környéket, és addig itt marad, amíg meg nem 
ölik.

Eretnek pap (Heretic Priest): Ellenség - kultista. Tudás: 2. Ha 
legyőz téged, amellett, hogy veszítesz 1 életet, imádkozásra kény-
szerít: dobj 1 kockával, a főteplom eredményei szerint. Az ellen-
ség addig itt marad, amíg meg nem ölik.

Besurranó (Sneakthief): Ellenség - kultista. Tudás: 3. Ha megö-
löd a besurranót, megteheted, hogy nem tartod meg trófeaként, ha-
nem eldobod, hogy elvegyél 1 tárgyat egy másik karaktertől. Az
ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik.

Légelementál (Air Elemental): Ellenség - elementál. Tudás: 4. 
Ha legyőz téged, amellett, hogy veszítesz 1 életet, elfúj téged 1
kockadobásnyi távolságra, az óramutató járása irányába, és azon-
nal véget ér a köröd. Az ellenség addig itt marad, amíg meg nem
ölik.

Tűzelementál (Fire Elemental): Ellenség - elementál. Tudás: 3. 
Amikor felfeditek, erről a mezőről dobjátok el az összes többi
kártyát. Az ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik.

Vízelementál (Water Elemental): Ellenség - elementál. Tudás: 6. 
Ha legyőz téged, amellett, hogy veszítesz 1 életet, 1 véletlensze-
rűen kiválasztott követődet 1 kockadobásnyi távolságba elsodorja
az áradás, az óramutató járása irányába. Az ellenség addig itt ma-
rad, amíg meg nem ölik.
 

Idegenek

Bérgyilkos (Assassin): Idegen. Fizethetsz legfeljebb 3 aranyat, 
majd jelölj ki egy karaktert, aki annyi életet veszít, ahány aranyat
fizettél. Ha használtad ezt a kártyát, utána dobd is el.

Alkusz (Barterer): Idegen. Eldobhatod 1 tárgyadat, hogy ingyen
elvegyél 1 általad választott tárgyat a fegyvertár- vagy a varázs-
boltpakliból. Ha használtad ezt a kártyát, utána dobd is el.

Kolduskirály (Beggar King): Idegen. Fizhetsz legfeljebb 3 ara-
nyat. Ezután dobnod kell 1 kockával, az eredményhez annyit ad-
va, ahány aranyat fizettél:
1-2) Megátkoz zsugoriságod miatt: 3 körre békává változol.
3-4) Köszönetet mond nagylelkűségedért.
5-6) Az összes többi karakternek mind adnia kell 1-et neked a
saját tárgyai közül.
Ezután dobd el ezt a kártyát.

Zsebmetsző (Cutpurse): Idegen. Dobj 1 kockával. Ha az ered-
mény legalább annyi, mint a tudásod, veszítesz 1 aranyat; ha vi-
szont az eredmény kisebb, mint a tudásod, annyi aranyat kapsz,
amennyi a különbség. Ezután dobd el ezt a kártyát.

Trágyagyűjtő (Dung Sweeper): Idegen. A trágyagyűjtő munkát
ajánl neked. Ha elfogadod, kapsz 3 aranyat, de elmarad a követ-
kező köröd, merthogy épp trágyát fogsz gyűjteni, ugyebár. Ha
használtad ezt a kártyát, utána dobd is el. (2 példány)
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Szélhámos (Grifter): Idegen. Dobj 1 kockával:
1-2) Veszítesz 1 tárgyat (rakd erre a kártyára).
3-4) Veszítesz 1 aranyat (rakd erre a kártyára).
5-6) Megkapod a kártyán lévő összes aranyat és tárgyat, utána
dobd el ezt a kártyát.
Az e kártyán lévő tárgyak kártyái nem számítanak, amikor az
a kérdés, hány kártya van ezen a mezőn.

Őrült mágus (Madcap): Idegen. Az őrült mágus ezen a helyen
marad a játék végéig. Dobj 1 kockával, és eszerint változik a 
jellemed:
1-2) Gonoszra.
3-4) Semlegesre.
5-6) Jóra.
Ha a jellemed arra változik, amilyen volt, e köröd után újra a te
köröd jön, ha akarod.

Filozófus (Philosopher): Idegen. Fizethesz 1 aranyat, hogy 
kapj 1 tudást; ekkor a következő köröd elmarad. Ha használtad
ezt a kártyát, utána dobd is el.

Patkányfogó (Pied Piper): Idegen. Dobj 2 kockával és mozgasd
ennyi mezőnyit a patkányfogót a játéktáblán, az óramutató járása
szerint. Azok az ellenségek, amelyek azokon a mezőkön vannak,
ahol a patkányfogó áthalad, a patkányfogóval tartanak.

Uzsorás (Racketeer): Idegen. Dobj 1 kockával. Ha az ered-
mény legalább annyi, mint a tudásod, dobd el 1 tárgyadat; ha
viszont az eredmény kisebb, mint a tudásod, vegyél el ingyen 1
kártyát egy tetszőleges boltpakliból. Ezután dobd el ezt a kártyát.

Orgazda (Shady Dealer): Idegen. Veszítesz 1 aranyat, majd 
dobj 1 kockával:
1-3) Fizethetsz 1 aranyat, hogy újra dobhass.
4-6) Kapsz 1 talizmánt.
Ezután az orgazda eltűnik az árnyékok közt a dobott lapok felé.

Pénzszóró (Spendthrift): Idegen. Amikor felfeditek a pénzszó-
rót, dobjatok 2 kockával és ennyi aranyat rakjatok erre a kártyá-
ra. Minden látogatásnál elvehetsz legfeljebb 2 aranyat a kártyá-
ról; ha már az összes arany lekerült a kártyáról, dobjátok is el.

Utcai bölcs (Street Sage): Idegen. Az utcai bölcs ezen a helyen
marad a játék végéig. Húzz 3 városkártyát, 1-et rakj le képpel le-
felé magad elé, a többit dobd el. Bármelyik karakter körének 
kezdetén ezt a képpel lefelé lévő városkártyát a várospakli tete-
jére rakhatod.

Idővarázsló (Temporal Mage): Idegen. Fizethesz 3 aranyat,
hogy egymás után 3-szor a te köröd jöjjön, mielőtt a következő
játékos sorra kerülne. Ha használtad ezt a kártyát, utána dobd is
el.

Fegyvermester (Weapon Master): Idegen. Fizethesz 1 aranyat, 
hogy kapj 1 erőt; ekkor a következő köröd elmarad. Ha használ-
tad ezt a kártyát, utána dobd is el.

Követők

Néptribun (Demagogue): Követő. Szabadon jellemet válthatsz, 
azonban mindig csak egyféle jellemű lehetsz. • Ha imádkozol, el 
kell dobnod a néptribunt.

Gremlin (Gremlin): Követő. El kell venned követőként a grem-
lint. Mindig, amikor tárgyat akarsz használni, előtte dobnod kell 
1 kockával:
1-2) Veszítesz 1 életet és dobd el azt a tárgyat.
3-4) A tárgy ebben a körben nem működik.
5-6) A tárgy működik, és eldobhatod a gremlint, ha akarod.

Piacozó (Haggler): Követő. Kereskedhetsz egy olyan karakterrel,
akivel aznos mezőn fejezted be a mozgásodat: az ilyen kereske-
désnél 1-1 tárgyatokat kicserélitek.

Börtönőr (Jailer): Követő. Mindig, amikor a tiédtől eltérő jelle-
mű karaktert győzöl le, a normál jutalom helyett a börtönbe is 
vetheted azt a karaktert. • Amikor börtönbe kerülsz, eldobhatod 
a börtönőrt, hogy mégse kerülj börtönbe.

Kéregető (Panhandler): Követő. Ha mozgásodat egy másik ka-
rakternél fejezed be, ez a karakter kényteled neked adnia 1 ara-
nyát vagy 1 általa kiválasztott tárgyát; ezután a kéregető átáll
hozzá követőként.

Felcser (Physician): Követő. Köröd kezdetén, még a mozgásod
előtt fizethetsz 1 aranyat, hogy gyógyulj 1 életet. Ezt körönként
csak egyszer teheted meg.

Írnok (Scribe): Követő. Ha van legalább 2 varázslatod, elmon-
dás után megtarthasz egy varázslatot, ha helyette egy másik 
varázslatodat dobod el. Ezt körönként csak egyszer teheted 
meg.

Zsoldos (Sellsword): Követő. Ha fizetsz 1 aranyat, a zsoldos a
maga 3-as erejével csatázik helyetted. Ha győz, a lény meghal, 
- és begyűjthető trófeaként -, illetve a legyőzött karakter veszít 1 
életet. Ha a zsoldos veszít, megölik, valamint a köröd azonnal
véget ér.

Trófeavadász (Trophy Hunter): Követő. Adj 1-et a harci ér-
tékedhez, ha ellenfeledre illik valamelyik nálad lévő kőrözvény.
• Mindig, amikor begyűjtöd egy kőrözvény jutalmát, 1-gyel 
több aranyat kapsz.

Utcakölyök (Urchin): Követő. Amikor a városban mozogsz, 1
helyett 2 kockával dobhatsz, hogy összeadd az eredményüket.
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Tárgyak

Törött vért (Broken Armour): Tárgy. Ha meglátogatod a fegy-
vertárat, fizethetsz 2 aranyat és eldobhatod ezt a kártyát, hogy
a fegyvertárpakliból elvegyél magadnak egy teljesvértet.

Törött kard (Broken Sword): Tárgy. Ha meglátogatod a fegy-
vertárat, fizethetsz 1 aranyat és eldobhatod ezt a kártyát, hogy a
fegyvertárpakliból elvegyél magadnak egy kétkezes kardot.

Hamis mérleg (Crooked Scales): Tárgy, apróság. Mindig, 
amikor egy kártyával vagy mezővel hajtasz végre találkozást és
legalább 2 aranyat fizetsz, fizethetsz 1 arannyal kevesebbet.

Homokóra (Hourglass): Tárgy, apróság. Ha elmaradna 1 vagy
több köröd, eldobhatod a homokórát, hogy ez a hatás ne jöjjön
végre. • Köröd végén eldobhatod a homokórát, hogy nyomban
új köröd kezdődjön.

 
Csodakorsó (Brew Stein): Varázstárgy, apróság. Nem veszí-
tesz életet a sivatagban. • Körödben eldobhatod a csodakorsót,
hogy gyógyulj 1 életet.

Mindig teli erszény (Everfull Purse): Varázstárgy, apróság. Ha 
köröd kezdetén nincs egyáltalán aranyad, kaphatsz 1 aranyat.

Helyek

Bérgyilkosok gyűlése (Assassins’ Conclave): Hely. Fizethetsz
1 aranyat, hogy bármelyik régióról trófeaként magadhoz vedd
egy képpel felfelé lévő ellenség kártyáját. Ha használtad ezt a
helykártyát, utána dobd is el.

Feketepiac (Black Market): Hely. Fizethetsz 1 aranyat, hogy
elvegyél 1 kártyát egy tetszőleges boltpakliból. Utána dobj 1
kockával:
1-3) Azonnal el is kell dobnod azt a kártyát és börtönbe kerülsz.
4-6) Megúszod a törvényszegést.
Ha használtad ezt a helykártyát, utána dobd is el. (2 példány)

Elbocsátás (Cutbacks): Hely. Eldobhatod bárhány követődet,
mindért 1 aranyat kapva. Ha használtad ezt a helykártyát, utána 
dobd is el.

Tolvajtanya (Den of Thieves): Hely. Fizethetsz 1 aranyat, 
hogy elvegyél 1 általad választott tárgyat egy másik karakter-
től. Ha használtad ezt a helykártyát, utána dobd is el.

Játékterem (Gambling Hall): Hely. Fizethesz 1 aranyat, hogy
megkísértsd a szerencsédet. Ha így teszel, dobj 1 kockával:
1) Elveszíted az összes aranyadat.
2) Veszítesz 3 aranyat.
3) Veszítesz 1 aranyat.
4) Kapsz 1 aranyat.
5) Kapsz 3 aranyat.
6) Kapsz 6 aranyat.
Ha használtad ezt a helykártyát, utána dobd is el.

Kereskedőnegyed (Merchants’ Quarter): Hely. Megvehetsz 1
általad kiválasztott kártyát az árupakliból 1 aranyért. Ha használtad
ezt a helykártyát, utána dobd is el.

Pantheon (Pantheon): Hely. Amikor felfeditek, rakjátok erre a 
kártyára 1-1 jó, gonosz és semleges jellemkártyát. Látogatásonként
egyszer jellemet válthatsz, elvéve 1 jellemlártyát a pantheonról. Ha
már mind a 3 jellemkártyát elvettétek innét, a pantheon összeomlik
a dobott lapokhoz. A pantheonon lévő jellemkártyák nem számíta-
nak, amikor azt nézitek, hány kártya van egy adott mezőn.

Zálogház (Pawnshop ): Hely. A zálogház marad itt a játék végéig.
Vagy eladhatod bárhány tárgyadat, darabját 1 aranyért, lerakva 
ezek kártyáit a zálogházra, vagy megvásárolhatsz bárhány tárgyat
a zálogházról, darabját 2 aranyért. A zálogházon lévő tárgyak kár-
tyái nem számítanak, amikor azt nézitek, hány kártya van egy 
adott mezőn.

Rúnakapu (Rune Gate): Hely. A következő körödben normál 
mozgásod helyett átteleportálhatsz bármelyik képpel felfelé lévő
rúnakapura vagy bármelyik romra a játéktáblán. Ha használtad
a rúnakaput, az a dobott lapokhoz enyészik.

Rövidebb út (Shortcut): Hely. Azonnal átmehetsz bármelyik bolt-
ra. Ha használtad ezt a helykártyát, utána dobd is el. (2 példány)

Fogadó a Sorskockához (Six-Fates Inn): Hely. A Fogadó a Sors-
kockához marad itt a játék végéig. Vagy dobhatsz 1 kockával úgy, 
mintha a fogadóban tennéd, vagy 1 aranyért vehetsz 1 kulacsot az 
árupakliból.

Körözvények fala (Wanted List): Hely. Amikor felfeditek, húz-
zatok 4 kőrözvényt és rakjátok azokat erre a kártyára. Látogatá-
sonként egyszer elvehetsz 1 általad választott kőrözvényt innét. 
Ha már mind a 4 kőrözvényt elvettétek innét, a kőrözvények fala
ledől a dobott lapokhoz. A kőrözvények falán lévő kőrözvények
nem számítanak, amikor azt nézitek, hány kártya van egy adott
mezőn.

Kívánságok kútja (Wishing Well): Hely. Fizethesz 1 aranyat. Ha 
így teszel, dobj 1 kockával és az eredményhez adj hozzá annyit, 
ahány sorsjelződ van:
1-3) Nem történik semmi.
4-6) Szerzel 1 sorsjelzőt.
7+) Ingyen vegyél el 1 kártyát egy tetszőleges boltpakliból.
     Ha használtad ezt a helykártyát, utána dobd is el.
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Varázslósakk (Wizards’ Chess): Hely. Megidézhetsz bármely
régióról 1 karaktert, hogy varázslósakkot játszatok. Ekkor rakd
erre a mezőre azt a karaktert és vívjatok pszi-harcot; azonban a
győztes a normál jutalma helyett 1 tudást szerez. Ha használtad
ezt a helykártyát, utána dobd is el.

Harci bárd (Battle Axe): Tárgy, fegyver. Csatában adj hozzá
3-at az erődhöz. • Ha csatában legyőzöl egy másik karaktert és
arra kényszeríted, hogy veszítsen 1 életet, az a karakter nem
használhat páncélt arra, hogy megakadályozza az életvesztést. 
(2 példány)

Íj (Bow): Tárgy. Csata kezdetén dobhatsz 1 kockával, hogy az
eredményt hozzáadd harci értékedhez. Ezt csatánként csak egy-
szer teheted meg. • Mindig, amikor használod az íjat, vagy 1
aranyat kell eldobnod, vagy magát az íjat. (2 példány)

Láncos buzogány (Flail): Tárgy, fegyver. Csatában dobhatsz 2
kockával, hogy eredményüket összeadd: ez lesz a támadódobá-
sod. Ha a két kocka eredménye ugyanaz, ellenfeled nem adhatja
hozzá dobásának eredményét harci értékéhez. (2 példány)

Teljesvért (Full Plate): Tárgy, páncél. Csatában adj hozzá 1-et
az erődhöz. • Ha legyőznek csatában, dobj 1 kockával:
1-3) Normál vereség csatában.
4-6) Nem veszítettél, a csata döntetlennek számít.
(2 példány)

Kétkezes kard (Greatsword): Tárgy, fegyver. Csatában adj
hozzá 2-őt az erődhöz. (2 példány)

Stiletto (Stiletto): Tárgy, fegyver, apróság. Csatában adj hozzá
1-et az erődhöz. (2 példány)

Agyar (Fang): Követő. Csatánként, illetve pszi-harconként
egyszer újradobhatod támadódobásodat. • Agyar nem vehető
át másik karakter különleges képességével, sem varázslattal.

Fez (Fez): Követő. Mindig, amikor olyan mezőn fejezed be a
mozgásodat, amely legalább 1 kalandkártya húzására utasít, 
még azelőtt, hogy interakcióba lépnél e mezővel, e régió egy
tetszőleges mezőjéről átrakhatsz erre a mezőre 1 képpel felfe-
lé lévő kalandkártyát - de körönként csak egyszer tehetsz így.

Csillám (Glitter): Követő. Mindig van nálad egy varázslat - 
bármekkora legyen is a tudásod. Ha bármikor 0-ra csökken a
varázslataid száma, kapsz 1 varázslatot.

Ugri (Hopper): Követő. Mindig, amikor olyan mezőn fejezed be 
a mozgásod, ahol van kártya vagy karakter, továbbmehetsz az ed-
dig követett irányod (az óramutató járása vagy azzal ellentétesen) 
szerinti következő mezőre.

Mázlis (Lucky): Követő. A köröd kezdetén visszanyerheted 1 sors-
jelződet.

Luna (Luna): Követő. Mindig, amikor sorsjelzőt adsz vissza, hogy 
újradobj egy kockát, dobás helyett a neked tetsző oldalára forgatod
ezt a kockát.

Pörzs (Singe): Követő. Adj 1-et erődhöz és 1-et tudásodhoz. • Ha 
legyőz téged egy sárkány típusú ellenség, el kell dobnod ezt a köve-
tődet.

Tipró (Stompy): Követő. Miután befejezted a mozgásodat, eldob-
hatsz 1 kalandkártyát arról a mezőről.

Büdöske (Stinker): Követő. Amikor megtámadnál egy ellenséget,
ehelyett átrakhatod a kártyáját a(z óramutató járása szerinti vagy
azzel ellentétes) szomszédos mezőre - de körönként csak egyszer
tehetsz így.

Terasz (Terrance): Követő. Amikor mozgást kellene dobnod, he-
lyette választhatod azt, hogy 1 mezőt fogsz mozogni.

Bibircsók (Wart): Követő. Miután végrehajtottál egy találkozást
egy másik karakterrel, ennek a karakternek dobnia kell 1 kockával, 
és ha az eredmény 1, 3 körre undorító, nyálkás békává változik.

Bajuszka (Whiskers): Követő. Mindig, amikor interakciót hajtasz
végre egy mezővel és emiatt legalább 1 kalandkártyát kell húznod,
ha akarsz, a megfelelő mennyiségű kalandkártya után még 1-et 
felcsaphatsz erre a mezőre.

Kristályjogar (Crystal Sceptre): Varázstárgy. Amikor megtá-
madsz egy másik karaktert, dönthetsz úgy, hogy csata helyett
pszi-harcra kerüljön sor. A kristályjogar nem hat akkor, amikor
téged támad meg egy másik karakter. (3 példány)

Varázsgyűrű (Magic Ring): Varázstárgy, apróság. Adj 1-et az 
erődhöz és adj 1-et a tudásodhoz. (2 példány)

Tükörpajzs (Mirror Shield): Varázstárgy, páncél. Ha legyőztek 
téged pszi-harcban és veszítettél egy életet, dobj 1 kockával. Ha az 
eredmény 5 vagy 6, a tükörpajzs megvéd, nem veszíted el azt az 
életet - de ettől még magát a pszi-harcot elveszítetted. (3 példány)

Pszikristály (Psychic Crystal): Varázstárgy. Pszi-harcban adj 1-
et a tudásodhoz. (3 példány)

Fegyvertárkártyák

Állatkártyák Varázsboltkártyák
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Varázstekercs (Scroll): Varázstárgy, apróság. Bármikor eldob-
hatod a varázstekercset, hogy kapj 1 varázslatot, amennyiben ezt
a tudásod lehetővé teszi. (3 példány)

Varázskönyv (Spellbook): Varázstárgy. Köröd kezdetén kap-
hatsz 1 varázslatot, amennyiben ezt a tudásod lehetővé teszi. (2 
példány)

Sárkányvér (Dragon’s Blood): Varázstárgy, apróság. Bármikor
eldobhatod ezt a varázsitalt. Ha így teszel, vagyis megiszod, el
kell, hogy veszíts 1 életet, azonban az erőd megduplázódik az
adott kör végéig.

Végzetelixír (Elixir of Destiny): Varázstárgy, apróság. Bármi-
kor megihatod ezt a varázsitalt. Ekkor dobj 1 kockával:
1) Méreg: veszítesz 1 életet.
2-5) Szerzel 1 sorsjelzőt.
6) Szerzel 2 sorsjelzőt.
Utána az üres flaskát rakd a dobott lapokhoz.

Hatalomelixír (Elixir of Might): Varázstárgy, apróság. Bármi-
kor megihatod ezt a varázsitalt. Ekkor dobj 1 kockával:
1) Méreg: veszítesz 1 életet.
2-5) Kapsz 1 erőt.
6) Kapsz 2 erőt.
Utána az üres flaskát rakd a dobott lapokhoz.

Dühelixír (Elixir of Rage): Varázstárgy, apróság. Bármikor
megihatod ezt a varázsitalt. Ekkor dobj 1 kockával:
1-2) Méreg: veszítesz 1 életet.
3-6) Adj 3-at az erődhöz az adott kör végéig.
Utána az üres flaskát rakd a dobott lapokhoz.

Ifjúságelixír (Elixir of Vitality): Varázstárgy, apróság. Bármi-
kor megihatod ezt a varázsitalt. Ekkor dobj 1 kockával:
1) Méreg: veszítesz 1 életet.
2-5) Szerzel 1 életet.
6) Szerzel 2 életet.
Utána az üres flaskát rakd a dobott lapokhoz.

Bölcsességelixír (Elixir of Wisdom): Varázstárgy, apróság.
Bármikor megihatod ezt a varázsitalt. Ekkor dobj 1 kockával:
1) Méreg: veszítesz 1 életet.
2-5) Kapsz 1 tudást.
6) Kapsz 2 tudást.
Utána az üres flaskát rakd a dobott lapokhoz.

Haragelixír (Elixír of Wrath): Varázstárgy, apróság. Bármi-
kor megihatod ezt a varázsitalt. Ekkor dobj 1 kockával:
1-2) Méreg: veszítesz 1 életet.
3-6) Adj 3-at a tudásodhoz az adott kör végéig.
Utána az üres flaskát rakd a dobott lapokhoz.

Repülés itala (Flight Potion): Varázstárgy, apróság. Mozgásdo-
básod helyett eldobhatod ezt a varázsitalt, hogy átmozogj e régió 
bármelyik másik mezőjére.

Gyógyital (Healing Potion): Varázstárgy, apróság. Bármikor el-
dobhatod ezt a varázsitalt, hogy gyógyulj 1 életet vagy hogy meg-
akadályozd egy követő megölését.

Láthatatlanságital (Invisibility Potion): Varázstárgy, apróság. 
Bármikor eldobhatod ezt a varázsitalt, hogy a köröd végéig bárme-
lyik lényt vagy karaktert elkerülhesd.

Főnixital (Phoenix Potion): Varázstárgy, apróság. Akkor dobha-
tod el ezt a varázsitalt, amikor épp elveszíted az utolsó életedet - 
ekkor nyomban visszagyógyulod az összes életedet.

Erőital (Potion of Strength): Varázstárgy, apróság. Amikor meg-
iszod ezt a varázsitalt, erőd 2-vel megnő az adott kör végéig. Miu-
tán megittad a varázsitalt, az üres flaskát rakd a dobott lapokhoz.

Megújítás itala (Renewal Potion): Varázstárgy, apróság. Bármi-
kor eldobhatod ezt a varázsitalt, hogy eldobd bárhány varázslatodat, 
majd húzz ugyanennyi varázslatot. 

Bűvital (Spellbound Potion): Varázstárgy, apróság. Bármikor 
eldobhatod ezt a varázsitalt, hogy kapj 1 varázslatot - amennyiben
ezt a tudásod lehetővé teszi.

Instabil főzet (Unstable Potion): Varázstárgy, apróság. Bármi-
kor eldobhatod ezt a varázsitalt, hogy dobj egy kockával:
1) 3 körre békává válsz  4) kapsz 1 életet
2) veszítesz 1 erőt   5) kapsz 1 tudást
3) veszítesz 1 tudást 6) kapsz 1 erőt

Méregfiola (Vial of Poison): Varázstárgy, apróság. Ha csatában
vagy pszi-harcban legyőzöl egy karaktert és elveszíttetsz vele egy
életet, eldobhatod ezt a varázsitalt, hogy az a karakter elveszítsen
még egy életet.

Kordé igáslóval (Horse and Cart): Követő. A kordén szállíthatsz
legfeljebb nyolc tárgyat. Ha elveszíted a kordét az igáslóval, a fö-
lös tárgyakat ott kell hagynod azon a mezőn, ahol épp tartózkodsz.
(2 példány)

Öszvér (Mule): Követő. Az öszvéren szállíthatsz legfeljebb négy 
tárgyat. Ha elveszíted az öszvért, a fölös tárgyakat ott kell hagynod 
azon a mezőn, ahol épp tartózkodsz. (2 példány)

Hátasló (Riding Horse): Követő. Mozgásnál dobhatsz 2 kockával
és az összegük határozza meg, hány mezőt fogsz lépni. (2 példány)

Csatamén (Warhose): Követő. Csatában add hozzá a tudásodat az 
erődhöz. • Ha csatában vagy pszi-harcban életet veszítesz, el kell 
     dobnod a csatamént. (2 példány)

Varázsitalkártyák

Istállókártyák
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Kőrözvénykártyák
Kőrözvény: állat (Wanted: Animal): Tárgy, apróság. Amikor
begyűjtöd e kőrözvény jutalmát, annyi aranyat kapsz, ahány 
pontnyi állattrófeát eldobsz. (2 példány)

Kőrözvény: gép (Wanted: Construct): Tárgy, apróság. Amikor
begyűjtöd e kőrözvény jutalmát, annyi aranyat kapsz, ahány 
pontnyi géptrófeát eldobsz.

Kőrözvény: kultista (Wanted: Cultist): Tárgy, apróság. Ami-
kor begyűjtöd e kőrözvény jutalmát, annyi aranyat kapsz, ahány 
pontnyi kultistatrófeát eldobsz.

Kőrözvény: sárkány (Wanted: Dragon): Tárgy, apróság. Ami-
kor begyűjtöd e kőrözvény jutalmát, annyi aranyat kapsz, ahány 
pontnyi sárkánytrófeát eldobsz.

Kőrözvény: elementál (Wanted: Elemental): Tárgy, apróság. 
Amikor begyűjtöd e kőrözvény jutalmát, annyi aranyat kapsz, 
ahány pontnyi elementáltrófeát eldobsz.

Kőrözvény: gonosz karakter (Wanted: Evil Character): 
Tárgy, apróság. Ha legyőztél egy gonosz karaktert pszi-harcban 
vagy csatában, a normál jutalom mellett nyomban begyűjtheted e 
kőrözvény jutalmát: dobj 1 kockával és ennyi aranyat kapsz. (2 
példány)

Kőrözvény: jó karakter (Wanted: Good Character): Tárgy, 
apróság. Ha legyőztél egy jó karaktert pszi-harcban vagy csatá-
ban, a normál jutalom mellett nyomban begyűjtheted e kőrözvény 
jutalmát: dobj 1 kockával és ennyi aranyat kapsz.

Kőrözvény: szörny (Wanted: Monster): Tárgy, apróság. Ami-
kor begyűjtöd e kőrözvény jutalmát, annyi aranyat kapsz, ahány 
pontnyi szörnytrófeát eldobsz. (2 példány)

Kőrözvény: semleges karakter (Wanted: Neutral Character): 
Tárgy, apróság. Ha legyőztél egy semleges karaktert pszi-harcban 
vagy csatában, a normál jutalom mellett nyomban begyűjtheted e 
kőrözvény jutalmát: dobj 1 kockával és ennyi aranyat kapsz. (2 
példány)

Kőrözvény: szellem (Wanted: Spirit): Tárgy, apróság. Amikor
begyűjtöd e kőrözvény jutalmát, annyi aranyat kapsz, ahány 
pontnyi szellemtrófeát eldobsz. (4 példány)

Befejezéslapok
Bérgyilkosok céhe (Assassins’ Guild)
Ehhez az alternatív befejezéshez szükség van a Város kiegészítőjé-
nek egészére.
* Amikor egy karakter úgy kezdi a körét, hogy nincs nála egyetlen
kőrözvény sem, húzhat 1-et a kőrözvénypakli tetejéről.
* Amikor egy karakter begyűjti egy kőrözvény jutalmát, a kőröz-
vénykártyát nem eldobja, hanem képpel lefelé lerakja maga elé.
* Amikor egy karakter meghal, képpel lefelé lévő kőrözvénykár-
tyái közül legfeljebb 3-at megtarthat.
* Az a karakter nyeri meg a játékot, aki elsőként éri el az Uralom
koronáját úgy, hogy van nála legalább 4 képpel lefelé lévő kőröz-
vénykártya.

Kereskedők céhe (Merchants‘ Guild)
Ha ez az alternatív befejezéslap van játékban, a játékban lévő 
arany mennyisége elviekben korlátlan - ha kifogynátok a jelzők-
ből, improvizáljatok új jelzőket vagy papíron vezessétek a szá-
mokat.
* Amikor egy karakter úgy kezdi a körét, hogy nincs egyetlen 
aranya sem, kap 1 aranyat, ha akar.
* Az a karakter nyeri meg a játékot, aki elsőként éri el az Uralom
koronáját úgy, hogy van nála legalább 20 arany.

Tolvajok céhe (Thieves’ Guild)
Ha karaktered az Uralom koronájánál van, minden körödben 
dobnod kell 1 kockával a tolvajok céhe számára:
1-2) Az összes többi karaktertől el kell venned 1-1 aranyat.
3-4) Az összes többi karaktertől el kell venned 1-1 tárgyat.
5-6) Az összes többi karaktertől el kell venned 2-2 tárgyat.
Ha karaktered az Uralom koronájánál van, bárhány tárgy lehet
nála. Ha egy karaktertől aranyat vagy tárgyat vennél el, de annál
nincsen, az adott karakter meghal. Ha már az összes többi karak-
tert meghalt, megnyerted a játékot.
Az Uralom koronájánál lévő karakterek nem hajthatnak végre 
találkozásokat egymással, ehelyett 1 kockával dobnak a tolvajok
céhe számára (l. fentebb).
Ha már az összes életben lévő karakter az Uralom koronájánál 
van, a játék befejeződik, és az a karakter nyeri meg a játékot, 
akinek összesen a legtöbb aranya és tárgya van.
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Karakterlapok
Fejvadász (Bounty Hunter)
Erő: 5 • Tudás: 2 • Sors: 2 • Életerő: 4
Különleges képességek
Ha csatában vagy pszi-harcban olyan karaktert győzől le, akinek
a jelleme eltér a te (aktuális) jellemedtől, a normál jutalmadon fe-
lül kapsz még 1 aranyat a készletből.
Mindig, amikor megölsz egy ellenséget, kapsz 1 aranyat.
Ha csatában vagy pszi-harcban döntetlent érsz el, azt úgy kell
tekinteni, hogy győztél.
Ha mozgásodat olyan mezőn fejezed be, ahol van másik karak-
ter, elveheted 1 trófeáját.
Kezdés: Őrző • Jellem: Gonosz

Besurranó tolvaj (Cat Burglar)
Erő: 2 • Tudás: 5 • Sors: 3 • Életerő: 4
Különleges képességek
Ha olyan mezővel lépsz interakcióba, ahol legalább 2 kártya van,
nem számít a találkozási értékük, hanem te döntöd el, milyen sor-
rendben hajtod végre a találkozásokat. Ha 2 vagy több ellenség-
nek ugyanakkora a találkozási értéke, azokkal továbbra is egy-
szerre kell csatában, illetve pszi-harcban megküzdened.
Amikor olyan kártyát vagy mezőt látogatsz meg, ami lehetővé
teszi, hogy megvegyél egy tárgyat, dönthetsz úgy, hogy betörsz
inkább a tárgyért. Ha így teszel, válassz 1 tárgyat a megvásárol-
ható tárgyak közül, majd dobj 1 kockával és az eredményt add 
hozzá a tárgy árához. Ha ez a végeredmény legfeljebb annyi, 
mint a tudásod, ingyen megkapod a tárgyat; ha viszont a vég-
eredmény nagyobb, mint a tudásod, el kell dobnod a tárgyat, 
valamint elmarad a következő köröd.
Kezdés: Város • Jellem: Semleges

Elementalista (Elementalist)
Erő: 1 • Tudás: 1 • Sors: 3 • Életerő: 4
Különleges képességek
Az előkészületek során rakj az elementalista karakterlapjára egy
sorsjelzőt elemjelzőként:
• Körödben egyszer átforgathatod elemjelződet világos vagy sö-
      tét oldalával felfelé.
• Amíg az elemjelződ a világos oldalával van felfelé, addig adj
       4-et az erődhöz.
• Amíg az elemjelződ a sötét oldalával van felfelé, addig adj 4-
      et a tudásodhoz.
Az ellenséges elementálokkal automatikusan végzel, nem kerül
sor csatára, illetve pszi-harcra; az így megölt elementálokat nor-
mál módon megtarthatod trófeaként.
Kezdés: Város • Jellem: Semleges

Kém (Spy)
Erő: 3 • Tudás: 3 • Sors: 4 • Életerő: 4
Különleges képességek
Körödben egyszer megnézheted egy tetszőleges pakli legfelső lap-
ját (úgy, hogy a többiek ne lássák, mi az).
Bármikor megnézheted a többieknél lévő varázslatkártyákat.
Amikor mozgásdobást kellene tenned, dönthetsz úgy, hogy helyet-
te árnyékként követsz egy másik, ugyanebben a régióban lévő ka-
raktert: ekkor átteleportálsz arra a mezőre, ahol ő van, viszont eb-
ben a fordulóban nem hajthasz végre találkozást e karakterrel.
Kezdés: Bármelyik mező, ahol van másik karakter • Jellem: Gonosz

Felszolgálólány (Tavern Maid)
Erő: 3 • Tudás: 3 • Sors: 4 • Életerő: 4
Különleges képességek
A játékot 5 varázsitalkártyával kezded.
Mindig, amikor meglátogatod a fogadót, dobás helyett, ha akarod,
a tetszőleges oldalára forgathatod a kockát.
Ha mozgásod során olyan mezőre lépsz, ahol van másik karakter,
dönthetsz úgy, hogy befejezed ott a mozgásodat, hogy tölts neki 
egy italt. Ha 2 vagy több karakter is van azon a mezőn, te döntöd
el, milyen sorrendben szolgálod ki őket. Akinek italt töltesz, annak
adnia kell neked 1 aranyat (ha képes rá), valamint dobnia kell 1 
kockával:
1) Busás borravaló: Neked adja 1 tárgyát.
2) Újabb kör: Ad neked még 1 aranyat (ha képes rá), és újra dob a
      kockával.
3) Sárga földig: Elmarad a következő köre.
4) Különös íz: A következő körében a normál szabályok szerint 
      mozog, de te mondod meg, hogy melyik irányba.
5) Tápláló főzet: Kap1 életet.
6) Még egy utolsót az útra: Kap 1 varázsitalkártyát. 
Kezdés: Fogadó • Jellem: Jó

Ezermester (Tinkerer)
Erő: 2 • Tudás: 4 • Sors: 3 • Életerő: 4
Különleges képességek
A játékot 3 tárggyal kezded, amiket az árupakliból válogatsz ki 
magadnak.
Tárgyaidat átalakíthatod mechanikus követőkké:
• A mechanikus követők különleges képességei, hatásai továbbra 
      is érvényesek (a fegyverekre, páncélokra vonatkozó korlátozá-
      sok is érvényben maradnak).
• A mechanikus követők többé nem tekintendők tárgyaknak és
      nem számítanak bele a tárgykorlátodba.
• Miután interakcióba kerültél egy mezővel és felhúztad a megfe-
      lelő számú kártyát, eldobhatod egy mechanikus követődet,
      hogy eldobj bárhány kártyát erről a mezőről; utána ugyaneny-
      nyi új kártyát kell húznod, majd végre kell hajtanod a találko-
      zásokat.
Amikor ellenséges géppel hajtasz végre találkozást, megtámadása
helyett dönthetsz úgy, hogy mechanikus követőt csinálsz belőle;
amíg ez az ellenség a te mechanikus követőd, addig nem használ-
hatod a különleges képességét.
Kezdés: Város • Jellem: Jó
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