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Áttekintés
Talizmán földjét négy erős királyság veszi körül, az ún. régiók. Mind 
e királyságok számtalan lehetőséget kínálnak, ám rettenetes veszélyek 
is fenyegetik azokat, akik elég vakmerők a kalandok kereséséhez. E 
kiegészítő lehetővé teszi, hogy bejárjátok e négy régió egyikét: a 
Várost.

A játék célja
A cél továbbra is az, ami az alapjáték (vagyis a Talisman javított 4. 
kiadása) célja: el kell érnetek a játéktábla közepén az Uralom koro-
náját és ott Uralomvarázslattal ki kell ejtenetek a többiek karaktereit
a játékból.

Tartozékok
A kiegészítőben az alábbi játékelemeket találjátok:

• szabályfüzet

• várostábla

• 168 kis kártya:
» 82 városkártya
» 12 fegyvertárkártya
» 12 állatkártya
» 16 varázsboltkártya
» 16 varázsitalkártya
» 8 istállókártya
» 18 kőrözvénykártya
» 4 semleges jellemkártya

• 3 befejezéslap

• 6 karakterlap

• 6 műanyag karak-
terbábu

A Város legendája
Réges-régen egy hatalmas varázsló uralta ezt a
földet ama mágikus korona révén, melyet a Tűz
völgyében kovácsoltak. Uralma csúcspontján
minden lény tudván tudta, hogy élete és halála
e mágus kezében van és hogy ez ellen nem tehet
semmit sem.

Ám egyszer csak a varázsló megsejtette, hogy
immár közel a halála. Minthogy sehogy sem lelt
megfelelő utódra, úgy döntött, az Uralom koro-
náját elrejti a Tűz völgyében, hol majd egyszer
rálelhet egy igazán merész és erős valaki erre
a legendás ereklyére.

A mágus távollétében szörnyek és vadállatok
zaklatták a falusiakat, megtámadva és kifosztva
apró kis településeiket, s a népek belátták, hogy 
ha nem tudják megvédeni magukat, el fognak 
pusztulni.

Hogy életben maradjanak, mind többen költöz-
tek össze egy jobban védhető földdarabra. Ezen
a területen azután fellendült a gazdaság és a 
kultúra, és hamarosan ezt a régiót már csak úgy
emlegették, hogy a “Város”. 

Megannyi év telt már el a varázsló halála óta.
Rettenthetelen kalandorok igyekeznek maguknak
megszerezni az Uralom koronáját, és e merész
lelke számára a Város nagy lehetőségeket - és
nagy veszélyeket - tartogat.

A Város utcáin kóborló látogató kiváló mester-
emberekkel, gazdag kereskedőkkel, elvetemült
bűnözőkkel, furcsa idegenekkel találkozhat. A
boltokban vérteket, fegyvereket, hátasállatokat
és más efféléket árulnak, de varázstárgyakhoz,
bájitalokhoz és varázslatokhoz sem lehetetlen
hozzájutni. A legjobb oktatók edzik a testet és
az elmét, a legkiválóbb jósok mondják meg a 
jövőt. Ha egy kalandornak van pénze, célszerű
a Városba jönnie, mert a megvásárolt tudás és
tárgyak révén felülkerekedhet a régiók veszé-
lyein és életben maradhat a Tűz völgyében.
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A tartozékok áttekintése
Alant röviden áttekintjük az összes tartozékot.

Várostábla
A várostábla (avagy a Város régiója) szám-
talan lehetőséget kínál annak, aki elég ra-
vasz ezek felismerésére és elég merész a
megragadásukra. Adásvétel, munkák és
megannyi más vár rátok a Város falai kö-
zött.

Városkártyák
A várostábla (avagy a Város ré-
giója) nyüzsgő metropoliszt jel-
képez, amely számtalan lehető-
séget kínál annak, aki elég ravasz
ezek felismerésére és elég merész
a megragadásukra. Adásvétel, 
vagyon, kalandok várnak rátok a
Város falai között.

Fegyvertárkártyák
Ez a 12 lapos pakli a legjobb
fegyverkovácsok kiváló minő-
ségű páncéljait és fegyvereit tar-
talmazza. A pakli tárgyaiból a
fegyvertárban tudtok vásárolni.

Állatkártyák
Ez a 12 lapos pakli furcsa lénye-
ket tartalmaz, úgy a környékről,
mint messzi, exotikus földekről.
E lények kiváló háziállatok, akik
egyedi képességeikkel segítik
gazdájukat. Állatkártyákat az 
idomárnál vásárolhattok.

Varázsboltkártyák
Ez a 16 lapos pakli csodálatos,
mágikus erővel átitatott tárgya-
kat, ereklyéket tartalmaz. Ilyen
tárgyakat a varázsboltban vásá-
rolhattok. Az áruk kétségtelenül
magas, ám hasznuk megkérdő-
jelezhetetlen a feltörekvő mágu-
sok számára.

Varázsitalkártyák
Ez a 16 lapos pakli a gyógyszer-
tárban főzött különös bájitalokat 
és elixereket tartalmazza. Néme-
lyik varázsitalnak igencsak fur-
csa mellékhatásai vannak - csak
a legbátrabb, legmerészebb ka-
landorok merik meginni ezeket.

Istállókártyák
Ez a 8 lapos pakli olyan hátas-
állatokat és -szörnyeket tartal-
maz, amelyeket karaktereitek
az istállóban vásárolhatnak meg.

Kőrözvény-
kártyák
Ez a 18 kártya busás jutalommal
kecsegteti azokat, akik begyűjtik
a keresett személyeket. Kőröz-
vényeket a városkapunál szerez-
hettek.

Semleges
jellemkártyák
Ez a 4 kártya akkor használatos, amikor egy ka-
rakter jellemet vált (ahhoz képest, ami a karakter-
lapján szerepel).

Befejezéslapok
A három bejefezéslap felül-
írja az alapjátok győzelmi
feltételeit, így új utak nyíl-
nak számátokra a győzelem
felé.

Karakterlapok
A hat új karakterlap pontosan
ugyanúgy működik, mint az
alapjáték karakterlapjai - 
mostantól még több hős kö-
zül tudtok választani.
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Karakterbábuk
Minden karakterhez tartozik egy-egy műanyag bábu, amellyel a 
játéktáblán követhető a mozgása.

Előkészületek
Amikor a Város kiegészítőjével játszotok, az alábbiakat is hajtsátok
végre az alapjáték előkészületének lépései mellett:

1. Várostábla: A kiegészítő várostábláját az alanti ábra szerint 
rakjátok ki az alapjáték játékostáblája mellé.

2. Boltpaklik: Keverjétek meg az állatkártyák és a varázsitalkár-
tyák pakliját. Utána képpel lefelé rakjátok le a várostábla meg-
felelő mezői mellé a varázsitalpaklit (A), a varázsboltpaklit (B),
a fegyvertárpaklit (C), az állatpaklit (D), valamint az istállópak-
lit (E) - az alanti ábra szerinti módon.

3. Kőrözések: Keverjétek meg a kőrözvénykártyákat és a paklit
rakjátok le a várostábla mellé képpel lefelé, majd csapjátok fel
a pakli legfelső három lapját a városkapu mezőjére.

4. Várospakli: Keverjétek meg a városkártyákat és a paklit rakjá-
tok le képpel lefelé a várostábla mellé. A semleges jellemkár-
tyákat csak akkor vegyétek elő, ha szükségetek lesz rájuk.

5. Alternatív befejezés (opcionális): Ha alternatív befejezésre
vágytok, keverjétek meg a befejezéslapokat, húzzatok egyet és
azt rakjátok a játéktáblára az Uralom koronájához (a befejezés-
lapokról a 9. oldalon olvashattok).

A város ikonja
E kiegészítő kártyáin mindig látható a kiegé-
szítő szimbóluma, így könnyen ki tudjátok
ezeket válogatni az alapjáték kártyái közül. 2
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   A kiegészítő egyes 
részeinek használata

Bár alapvetően a kiegészítő egyetlen egészet alkot,
megtehetitek, hogy csak bizonyos részleteit hasz-
náljátok. Elsősorban a befejezéslapok és az új ka-
rakterek azok, amelyeket az alapjátékba integrál-
hattok úgy, hogy nem használjátok a várostáblát
és a hozzá kapcsolódó paklikat.
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A kiegészítő szabályai
Ha a Talismannal játszotok és használjátok a Város kiegészítő-
jét, az alapjáték szabályai mind érvényesek maradnak és to-
vábbra is úgy nyerhetitek meg a játékot, hogy eléritek az Ura-
lom koronáját és kiejtitek a többi játékost. Az új szabályok a
Város régiójába belépésről és az ottani felfedezésekről szólnak.

Belépés a Város régiójába

Az utca mezői

A városi régió egy ponton kapcsolódik az alapjáték játéktáblájához:
a város mezőjénél. Egy karakter úgy juthat a Város régiójába, hogy
a játéktábla városának mezőjéről átlép a várostábla városkapus me-
zőjére - amennyiben persze a mozgásdobása ezt lehetővé teszi a 
számára.
A Városba átlépés opcionális, a karaktereitek dönthetnek úgy, hogy
nem lépnek be a Városba, hanem maradnak a külső régióban. Ha
pedig egy karakter a mozgását a külső régióban, a város mezőjén
fejezi be, akkor ott a szokott módon találkozást kell végrehajtania.

Mozgás a Városban
Amikor a Városban vannak, a karakterek a szo-
kott módon dobják ki mozgásukat és lépik le a
szükséges számú mezőt. Azonban a várostábla
összes utcai mezőjén látható egy nyíl, amelyik
megszabja, hogy az adott mezőről merre kell
továbblépni, ha a karakter az utcán mozog. A
karakterek az utcán nem mozoghatnak a nyilak-
kal szemben - csak ha egy képesség vagy hatás
erre kényszeríti őket.

A karakterek egy utcai mezőről átléphetnek a ve-
le szomszédos mezőre 1 mozgáspontért. A ka-
rakterek akkor léphetnek egy boltmezőre, ha van
még legalább 1 mozgáspontjuk; ha több mozgás-
pontjuk is volt, a többi elvész.

Ha egy karakter egy bolton kezdi a körét, 1 mozgáspontjába kerül,
hogy átlépjen a bolttal szomszédos utcai mezőre. Ebben a körben
nem léphet be megint ugyanebbe a boltba - bármelyik másikba
igen, persze csak a mozgáspontok függvényében. Azonban boltme-
zőről nem lehet másik boltmezőre közvetlenül  átlépni - először ki 
kell lépni az utcára, ott átmenni a következő vagy egy messzebbi 
utcai mezőre, majd belépni az azzal szomszédos boltmezőre (ha van 
ehhez elég mozgáspont).

A Város régiójának elhagyása
Egyes városi találkozások lehetővé teszik, hogy a karakterek elhagy-
ják a Várost és visszatérjenek a fő játéktáblára. Ezeken túl kétféle-
képpen is elhagyható a város: a móló mezőjét meglátogatva vagy
pedig kilépve a Városból a városkapu mezőjén keresztül. Ez utóbbi-
nál a Várost elhagyni kívánó karakternek nem kötelező pont a vá-
roskapu mezőjén befejezni a mozgását: ha még van mozgáspontja,
dönthet úgy, hogy innét a játéktábla városmezőjéről halad tovább a 
külső régióban - hogy az óramutató járása szerinti vagy az azzal
ellentétes irányban, azt szabadon eldöntheti.

Ha egy karakter körét a városkapu mezőjén kezdi, dönthet úgy, 
hogy elhagyja a Város régióját, visszatérve a fő játéktábla városi
mezőjére, de dönthet úgy is, hogy a Város régiójában marad és itt
mozog az utcai mezők nyilait követve. 

A várostábla
   áttekintése

A várostáblán mezők vannak, mégpedig kétféle
mezők: az utcai mezői és a boltok mezői.

Az utca mezői
Az utcamezőt hurkot alkotnak. Minden utcame-
zőn található egy nyíl, ami megmutatja, hogy
innét merre kell továbbmenniük a karakterek-
nek.

A boltok mezői
A boltmezők a várostábla külső szélén találhatók.
Minden boltmezőre csak a vele szomszédos ut-
cai mezőről lehet belépni. Egy utcai mező akkor
szomszédos egy boltmezővel, ha van közös ol-
daluk.
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              Példa a Városba belépésre
A fejvadász körét az erdőn kezdi és 5-öt dob a kockával. Úgy dönt, az óramutató járásával
ellentétes irányban indul el a város mezője felé, hogy a városkapun át beléphessen a Város
régiójára.

Mivel ez még mindig csak három lépés volt, folytatja a mozgást a Város utcáján és végül
az Uralkodó sétányán állapodik meg.
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Példa a Városon
belüli mozgásra

Az ezermester körét a Nemesek utcáján kezdi
és 2-est dob. Három helyen fejezheti be a 
mozgását: az Akadémián (A), a gyógyszer-
tárban (B) vagy az Elementalisták útján (C).

Ugyanakkor a Szentély terére (D) nem mehet,
hiszen akkor a nyíllal ellentétesen mozogna.

Példa a Város
   elhagyására

A felszolgálólány körét a Szónokok sarkán kez-
di és 4-est dob. Úgy dönt, a városkapun át el-
hagyja a Várost és mozgását a fő játéktáblán
fogja folytatni.

Úgy dönt, hogy a játéktábla külső régiójában
az óramutató járását követve mozog, így vé-
gül a dombságon állapodik meg.

De persze dönthetne
úgy is, hogy a külső
régióban az óramutató
járásával ellentétes 
irányba mozog, akkor
pedig lépését az erdőn
fejezné be.

AB

C D
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Bolti “találkozások”
Ha egy karakter belép egy boltba, vagy egy ott lévő karakterrel
kell találkoznia, vagy magával a bolttal kell interakcióba lépnie.
Ez utóbbinál a mezőre nyomtatott utasításokat kell követnie, 
például kártyát kell vásárolnia vagy akciót kell végrehajtania. 
A karakterek nem léphetnek a boltokra “csak nézelődni”.

A városkártyák használata
A városkártyák az alapjáték kalandkártyáihoz hasonlatosak, 
csak éppen a Városban kóborló karakterek találkozhatnak velük.

Kártyahúzás a Városban
Amikor a karakterek a Város utcai mezővel lépnek interakcióba
és kártyákat kell húzniuk, nem a kalandpakliból húznak, hanem
a várospakliból - akkor is, ha más kártyák vagy különleges ké-
pességek kifejezetten kalandkártyák húzására utasítanak.

Amikor a Város régiójában találkozásra kerül sor egy kártyával,
és annak szövege kalandkártyákra utal vagy hat, a kártya ehe-
lyett a városkártyákra fog hatni.

Kalandkártyákra ható különleges képességek és a
Város régiója
A kalandkártyákra ható különleges képességek és más hatások
eltérően viselkednek attól, ahogy azt a külső, a középső és a bel-
ső régióban teszik: a Város régióján belül ugyanis ezek a külön-
leges képességek és más hatások a várospakliban lévő kártyákra
fejtik ki hatásukat.
Példa: A prófétanő különleges képessége az, hogy ha kalandkár-
tyákat húz, eldobhat egyet, hogy helyette újat húzzon. Amíg a 
prófétanő a külső, a középső vagy a belső régióban tartózkodik,
ez a különleges képesség valóban a kalandkártyákra hat; ha 
azonban a Város régiójában van a prófétanő, a különleges ké-
pessége a várospakliban lévő kártyára hat.

Kőrözvények
Minden karakter szert tehet kőrözvényekre, aki meglátogatja a
városkaput - ahogy ez az adott mezőnél is olvasható. Az ide 
jövő karakterek vagy pénzért kőrözvényeket vásárolnak, vagy
pedig begyűjtik a jutalmat a kint lévő kőrözvényekért. A meg-
vásárolt kőrözvényeiket saját körükben a karakter bármikor 
teljesíthetik, begyűjtve a jutalmat.

Jutalom begyűjtése
Minden kőrözvény címében a saját célpont-
ja szerepel. A célpont lehet valamiféle ellen-
ség (pl. állat, szörny), de lehet megadott 
jellemű (jó, gonosz, semleges) karakter is.

Ha a célpont valamilyen fajtájú szörny, a
jutalom begyűjtéséhez a karakter a köre vé-
gén eldobja bárhány, megfelelő fajtájú tró-
feáját. Ekkor minden eldobott trófea után
annyi aranyat kap, amennyi az adott ellen-
ség ereje/tudása. Ezután az adott kőröz-
vénykártyát el kell dobni.

Ha egy karakternél olyan kőrözvénykártya
van, amely címében egy bizonyos jellemű
karakter van feltüntetve, akkor gyűjtheti be
a jutalmat, amikor épp legyőzött egy ilyen
jellemű karaktert, akár csatában, akár pszi-
harcban. A jutalmat begyűjtő karakter dob
egy kockával, és amennyi az eredmény, 
annyi aranyat kap. Ezután az adott kőröz-
vénykártyát el kell dobni.

Pár szó a Városról
A városfalak viszonylag biztonságos és kényel-
mes életet biztosítanak mindazoknak, akik a Vá-
rosban laknak. Persze mint mindennek, ennek a
kényelemnek és biztonságnak is megvan a maga
ára - és ez azt gazdagítja, aki a hatalmat gyako-
rolja a Város felett.

A Város utcái folyamatos küzdelem helyszínei
az uralomért vetélkedő frakciók miatt. Mivel a
falakon belül a vagyon biztosítja a befolyást, a
tényleges hatalom nem a város kinevezett tisztvi-
selői kezében van, nem is a város fegyvereseinél, 
hanem a céheknél. A három legjelentősebb céh 
az orgyilkosoké, a tolvajoké és a kereskedőké.

E céhek gazdagok és veszélyesek. Nem tűrik, ha 
valaki más az ügyeikbe üti az orrát. Aki megszegi
a törvényeiket, az könnyen börtönbe kerülhet - 
ahonnét már nem is jut ki élve.

Akik provokálják őket, azok fejére a céhek jutal-
mat tűznek ki. Minek eltűrni az őket ért sértése-
ket, amikor megannyi halálos alak akad, akik
kis anyagi ösztönzésért elvégzik a piszkos mun-
kát.
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Ha egy karakternél több olyan kőrözvénykártya is van, amelyek
célpontja azonos, csak egyért gyűjtheti be a jutalmat. Ha például
egy karakternél két olyan kőrözvény is van, amelyek célpontjai
állatok, és ez a karakter eldobja egy 3-as erejű állattrófeáját, 
csak egy kőrözvény jutalmat gyűjtheti be, vagyis csak 3 ara-
nyat kap; ezután e kőrözvénykártyái közül az egyiket el kell
dobnia. Nem teheti meg azt, hogy ugyanazon trófeáért mind
a két kőrözvényének jutalmát kikérje, nem kap érte 6 aranyat.

Az alternatív befejezések
A befejezéslapok használata opcionális, és még a játék megkez-
dése előtt el kell közösen döntenek, használjátok-e őket vagy 
sem. A Város kiegészítőjének alternatív befejezéslapjai kompa-
tibilisek a többi kiegészítő alternatív befejezéslapjaival.

Előkészületek
Ez annak függvénye, hogy a két lehetséges variáns közül melyi-
ket választjátok, kezdhettek ugyanis felfedett befejezéslappal, de
kezdhettek titkos befejezéslappal is.

A felfedett variáns
Ez a variáns nagyobb hatással van a játék menetére,
erősebben alakítja a stratégiátokat.

Ha emellett a variáns mellett döntötök, először is
az összes olyan befejezéslapot, aminek bal felső
sarkában titokikon található, rakjátok vissza a dobozba - ezek
ugyanis csak a titkos variánsnál használhatók.

Ezután a játék előkészületei során keverjétek meg a megmaradt 
befejezéslapokat képpel lefelé. Húzzatok közülük egyet és azt 
képpel felfelé rakjátok a játéktábla közepére, az Uralom koroná-
jához. 

A titkos variáns
Ez a variáns a meglepetés erejét hordozza, mivel
addig, amíg el nem éritek az Uralom koronáját,
nem tudhatjátok pontosan, hogy hogyan is fog a
játék befejeződni.

Ha emellett a variáns mellett döntötök, először is
az összes olyan befejezéslapot, aminek bal felső
sarkában felfedésikon található, rakjátok vissza a dobozba - ezek
ugyanis csak a felfedett variánsnál használhatók.

Ezután a játék előkészületei során keverjétek meg a megmaradt 
befejezéslapokat képpel lefelé. Húzzatok közülük egyet és azt 
képpel lefelé rakjátok a játéktábla közepére, az Uralom koroná-
jához. 

Példa a jutalom
   begyűjtésére

Az ezermester a városkapura lép, ahol található
egy kőrözvény, amelynek célpontja egy állat.

Az ezermesternél két
állattrófea is van: az
óriáspatkányé (3-as 
erő) és az óriás légyé
(2-es erő).

Az ezermester úgy dönt, begyűjti az adott kőröz-
vény jutalmát, eldobva mindkét megfelelő trófeá-
ját. Magát a kőrözvénykártyát is eldobja és be-
gyűjti az 5 aranyát. Köre végén új kőrözvénykár-
tyát csap fel a városkapu mezőjére. Persze dönt-
hetett volna úgy is, hogy csak egy trófeáját adja
be, de ekkor kevesebb jutalmat kapott volna csak
(2 vagy 3 aranyat az 5 arany helyett).

  felfedésikon

   titokikon
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Alternatív bejefezések lapjai és
a velük való találkozások
A befejezéslapok felülbírálják a játék normál befejezését, így
újfajta módon nyerhetitek meg a játékot. Ha használjátok az
alternatív befejezéslapokat, az Uralom koronájánál lévő karak-
tereknek találkozást kell végrehajtaniuk az ottani befejezéslap-
pal és az azon olvasható utasításokat kell követniük - nem 
használják az Uralomvarázslatot és nem is hajtanak végre talál-
kozásokat az Uralom koronájánál lévő többi karakterrel, csak 
akkor, ha a befejezéslap kifejezetten erre utasítja őket. 

A belső régióra vonatkozó többi szabály továbbra is érvényes:

• A belső régióban lévő lényekre nem hatnak a varázslatok 
(ahogy magukra az alternatív befejezéslapokra sem), és
elkerülni sem lehet őket.

• Az a karakter, aki elérte az Uralom koronáját, többé nem
mozog, marad ezen a mezőn - kivéve, ha az alternatív be-
fejezéslap másra utasítja.

• Ha már bárki elérte az Uralom koronáját, és elpusztul egy 
karakter, a játékosa automatikusan elveszíti a játékot.

Az alternatív befejezéslapok legtöbbször kizárólag 
csak azon karakterekre hatnak, akik már elérték az 
Uralom koronáját. Ha azonban egy bekezdés előtt 
csillagikon van, az az utasítás az összes karakterre 
vonatkozik, bármelyik régióban is vannak (azokra 
is, akik az Uralom koronájánál vannak).

További szabályok
E fejezetben a Város egyes mezőire, a kiegészítő bizonyos kár-
tyáira, különleges képességeire vonatkozó szabályokat találod.

Apróságok
Egyes tárgyak kártyáin olvasható az apróság kulcsszó. Ezek
minden szempontból normál tárgyaknak számítanak, kivéve
abban, hogy a tárgykorlátnál figyelmen kívül kell hagyni őket
- vagyis egy karakternél legfeljebb négy tárgy lehet, valamint
még bárhány apróság.

Az apróságok pont úgy dob-
hatók, lophatók, adhatók el,
mint a normál tárgyak.

Mozgás az óramutató járása szerint
vagy azzal ellentétesen
Ha egy utcai mezőn lévő karaktert vagy kártyát az óramutató
járása szerint kell mozgatni, akkor az utcai mezőn lévő nyíl sze-
rinti irányban kell átrakni a következő utcai mezőre.

Ha egy utcai mezőn lévő karaktert vagy kártyát az óramutató
járásával ellentétesen kell mozgatni, akkor az előző utcai mezőre
kell átrakni, vagyis az utcai mezőn lévő nyíllal ellentétes irányt kö-
vetve.

Bebörtönzés
A börtön mezője se nem utcai mező, se nem bolt, nem lehet csak
úgy rálépni - csak úgy, ha egy hatás vagy találkozás következmé-
nyében egy karakter börtönbe kerül. Ilyenkor az adott karakter köre
azonnal véget is ér.

Ha egy karakter körét a börtönben kezdi, dobni kell, de ez nem 
mozgásdobás, hanem szökési próbálkozás. Ha a szökés sikertelen,
a karakter a következő köre elején megint dobni fog. Szökésnél
nem használható semmiféle hatás vagy különleges képesség, kizá-
rólag a börtön mezőjén olvasható utasítások számítanak.

A börtönben lévő karakterek nem hajthatnak végre egymáson ta-
lálkozásokat; ellenben lehetnek varázslatok célpontjai és az ese-
mények is pont úgy hatnak rájuk, mint egyébként.

Boltpaklik
A fegyvertár-, varázsbolt-, állat-, varázsital-, istálló-, kőrözvény-
és árukártyák paklijai boltpakliknak számítanak. Ezek pont úgy
kezelendők, mint a kalandkártyák, azonban eldobásukkor a saját
paklijuk aljára kerülnek vissza, így újra meg újra játékba kerül-
hetnek. Ha egy adott tárgyból már nem maradt, akkor az a tárgy
akkor éppen nem beszerezhető.

Ha egy találkozás következtében egy karakter megszerez vagy
ingyen elvesz egy varázsital-, állat- vagy kőrözvénykártyát, az
adott pakli legfelső lapját kapja meg.

Ha egy találkozás következtében egy karakter megszerez vagy
ingyen elvesz egy fegyvertár-, varázsbolt-, istálló- vagy árukár-
tyát, az adott pakliból kikeresi azt a kártyát, amelyik neki tetszik.

csillagikon
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Az új karakterek
Kém
A becsapás és átverés mestere,
emellett kiváló megfigyelő. A
megszerzett titkokat bárkinek
hajlandó eladni - ha elég jó az ár.

Ezermester
Zseniális szerelő és jótét lélek,
akinek gondolatait vad ideák
töltik be és akinek kezei folyton
bonyolult eszközöket és gépeket
készítenek.

Fejvedász
Kegyetlen, irgalmat nem ismerő
alak, aki mindig felkutatja a 
célpontjait - csak a jutalom ér-
dekli, az, hogy bűnösök vagy
ártatlanok, a legkevésbé sem.

Besurranó tolvaj
Hajlékony test, ravasz elme. 
Sosem lopna a szegényektől,
de bármikor szívesen meg-
foszt egy felfuvalkodott nemest
az értékeitől.

Felszolgálólány
Vidám és, nos, a kellő helyen
kellőképp domborodó leányzó,
aki mindig mosolyog és akinél
a vendégek pohara valamiképp
sosem marad üresen.

Elementalista
A mágia mestere, aki akaratá-
nak igájába hajtotta a négy
alapelemet, hogy azután saját
természetét mindig a felmerülő
szükség szerint igazíthassa.

PROOF OF 
PURCHASE
Talisman:
The City    
TM10
978-1-61661-539-0
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under license to Fantasy Flight Publishing, Inc.
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Áttekintés

stiletto
1 arany

íj
2 arany

kétkezes kard
3 arany

láncos buzogány
5 arany

harci bárd
4 arany

teljesvért
6 arany

Fegyvertárkártyák

hátasló
2 arany

öszvér
3 arany

csatamén
4 arany

kordé igáslóval
5 arany

Istállókártyák

varázstekercs
1 arany

pszikristály
2 arany

tüköropajzs
3 arany

kristályjogar
4 arany

varázsgyűrű
5 arany

varázskönyv
6 arany

Varázsboltkártyák
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