
Egy kalandos játék 2–4 játékosnak
10 éves kortól

Új korszak köszöntött be Touriában, a táncoló tornyok országában. Tara herceg-
nő és bátyja, Talan herceg fiatalok és vonzóak – és pont megfelelő korban vannak 
a házasságkötésre. De vannak kikötéseik! A birodalom hőseinek és hősnőinek 
veszedelmes próbák során kell bizonyítaniuk szerelmüket. Ennek érdekében 
drágaköveket kell gyűjteniük Touria varázslatos bányáiból, és az ország legjobb 
aranyműveseivel kell azokból ékszereket készíttetniük. És persze le kell győzniük 
a sárkányt, és mágikus viadalokon kell részt venniük. De ez még nem minden: el 
kell nyerniük a király áldását is – aki pénzt akar cserébe… Elég hát a piszmogás-
ból, vár a kaland! Ha neked sikerül elsőként kiállni a próbákat, és visszatérned a 
kastélyba, elnyerheted a trónörökös kezét – feltéve, ha a megfelelő ajtón kopog-
tatsz...

A játék tArtozékAi

Importálja: GémKer-Gémklub Kft. 1092 Budapest, 
Ráday. utca 30. www.gemker.hu

Figyelem! Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. Fulladásveszély!

4 torony (ezeket 
az első játék előtt 
össze kell állítani)

9 ajtó a kastélyhoz

1 csapat hős

1 játéktábla 4 paraván

1 információs zászló 1 színdobókocka a 6 drágakőszínnel



Ki Kicsoda?
Kalandra indulsz a táncoló tornyok országában. Ha szeretnéd, most megismerhe-
ted a történet szereplőit. Boldogan mesélnek magukról. A történetük segítségével 
könnyebben megjegyezheted, mire képesek a játék során. Ha ezt kihagynád, elég  
a szabálykönyv felső részét elolvasnod. 

Tara és Talan

4 összefoglaló

4 elixír

Die Türme und ihre Aktionen:
chwert-
rrat.

ee: er die Heldengruppe zur Waldfee zieht, magischen Gegenstände nehmen und hinter seinem 
Sichtschirm ablegen. Anschließend wird ein neuer 
magischer Gegenstand vom Stapel aufgedeckt, so 
ass die nächsten Spieler wieder die Auswahl aus 
 Gegenständen haben. Was die einzelnen Gegenstände, 

die die Waldfee ihren Gästen schenkt, für magische 
Fähigkeiten haben, wird am Ende der Regel erklärt. Sollte der Stapel einmal 
leer sein, werden die auf einem Ablagestapel gesammelten genutzten 
magischen Gegenstände gemischt und als neuer Nachziehstapel bereitgelegt.Brunnenfee: Wer die Heldengruppe zur Brunnenfee 

zieht, kann dort 1 seiner unerwünschten schwarzen 
Edelsteine in den Brunnen werfen. Der Edelstein ist 
damit aus dem Spiel. Er kommt nicht zurück in den 
Beutel, sondern wird zurück in die Schachtel gelegt.Räuber: Wer die Helden grupp e zur Räuberspelunke zieht, darf 3 zufällige Edel steine aus dem Beutel 

ziehen. Von diesen darf er sich 1 aussuchen und hinter 
 netlhäweg thcin nedieb eiD .negel mrihcsthciS nenies

Edelsteine kommen zurück in den Beutel. Erwischt man 
3 schwarze Steine, zieht man so lange einzeln Steine aus 
dem Beutel, bis ein farbiger dabei ist – diesen legt man dann hinter den 
eigenen Sichtschirm. Die schwarzen Steine kommen zurück in den Beutel.Drache:

 ,theiz nehcarD muz eppurgnedleH eid reW 
kann versuchen, diesen zu besiegen. Dazu würfelt 
der Spieler mit dem beim Goldschmied liegenden 
Farbwürfel

 ni nietsledE nenie nun releipS red nnaK .
der gewürfelten Farbe abgeben (zurück in den Beutel), 
erhält er für seine Tapferkeit 1 Herz. Hat er keinen 
passenden Edelstein, geschieht nichts. Allerdings kann 
der Spieler in diesem Fall ein Schwert abgeben, um 

seinen Würfelwurf zu wiederholen. Dies kann er auch mehrmals probieren, 
solange er genug Schwerter einsetzen kann. Sobald er jedoch ein Herz erobert 
hat, ist die Aktion beendet.Wichtig: Wenn man (Würfel-)Glück hat, nimmt der Drache auch mal einen 

ungeliebten schwarzen Edelstein.

Nach der Drachenaktion muss der Würfel zurück zum Goldschmied gelegt 
werden, und zwar mit der zuletzt gewürfelten Farbe nach oben.Goldschmied: Wer die Heldengruppe zum Gold schmied zieht, hat die Wahl: Er kann entweder:

 1 beliebigen Edelstein in 1 Goldmünze tauschen, oder er gibt 2 gleichfarbige Edelsteine ab, um 1 Herz zu bekommen, oder
 er gibt 3 gleichfarbige Edelsteine ab, um 2 Herzen zu erhalten. 

 dleG sad .wzb nezreH eid ,letueB ned ni kcüruz nemmok enietsledE eiD
hinter den eigenen Sichtschirm. Hinweis: Sind die 3 abgegebenen Edelsteine in der Farbe, die der hier ausliegende 

Würfel zeigt, erhält der Spieler sogar 1 Herz mehr, also 3. Eine Verbesserung 
gibt es durch die Würfelfarbe aber nur, wenn 3 Edelsteine abgegeben werden. 
Bei Abgabe von 1 oder 2 Edelsteinen hat der Würfel keine Auswirkungen.
Achtung: Es ist natürlich nicht möglich, aus schwarzen Edelsteinen ein 
Geschenk für die Prinzessin bzw. den Prinzen schmieden zu lassen. Ebenso 
wenig kann ein einzelner schwarzer Edelstein beim Goldschmied in eine 
Goldmünze getauscht werden. Wenn der Würfel mit der schwarzen Seite 
nach oben beim Goldschmied liegt, gibt es in diesem Moment auch keine 
Möglichkeit, bei Abgabe von 3 Edelsteinen ein zusätzliches Herz zu erhalten.Das Observatorium des Zauberers: Der Zauberer hat 

eine Sonderfunktion – und im Gegensatz zu den anderen 
7 Aktionen ist er nicht kostenlos. Wird er als Turmaktion 
gewählt, muss der Spieler sofort 1 Goldmünze in den 
Vorrat bezahlen. Dafür darf er sich mit der Heldengruppe 
an einen beliebigen Ort zaubern

 eid trod dnu nessal dazugehörige Aktion ausführen. Sich an einen Ort zaubern zu lassen bedeutet, dass die Heldengruppe 
direkt an diesen Ort zieht, ohne die Wege zu benutzen oder Edelsteinminen 
zu durchqueren. Auch mit dem Zauberer kann man seinen Spielzug nicht 
in einer Edelsteinmine beenden. Nur mit dem Zauberer kann man den magischen 

Turnierplatz erreichen, der ebenfalls an das Ortsnetz 
auf dem Spielplan angeschlossen, aber für den 
gewöhnlichen Durchreisenden unsichtbar ist. Nur 
wer sich vom Zauberer zum magischen Turnierplatz 
zaubern lässt, kann am Turnier teilnehmen und 
dort 1 Schwert in den Vorrat abgeben, um 1 Herz 
zu erhalten. Alternativ darf sich der Spieler statt 
des Herzens auch 3 Goldmünzen für das Schwert 
nehmen.

 Das Brückenfeld zum Turnierplatz wird im Wegenetz als normales Feld mitgezählt. Man kann seinen Zug 
dort jedoch nie beenden. Wer sich vom Zauberer zum 
Turnierplatz bringen lässt, stellt die Heldengruppe 
direkt auf das runde Ritterfeld. Beim Verlassen des 

 dlefnekcürB sad driw seztalpreinruT nehcsigam
nicht mitgezählt.

Übersicht über einen
Spielzug

1. Turmaktion wählen.

2. Turm um 90˚ gegen den 
Uhrzeigersinn drehen.

3. Heldengruppe entlang der 
Wege zum Zielort bewegen.  
Bis zu 3 Schritte kostenlos.  
Jeder weitere Schritt kostet  
1 Goldmünze.

4. Beim Durchqueren von Minen  
Edelsteine einsammeln.

5. Aktion des Zielortes ausführen.

Overzicht van een
beurt

1. Kies een toren-actie.

2. Draai de toren 90 graden 
tegen de wijzers van de klok 
in (linksom).

3. Verplaats de groep helden via de wegen naar een volgende plek. 3 Stappen zijn gratis, elke volgende stap kost 1 goudstuk.

4. Verzamel de juwelen als je door een mijn komt.

5. Voer de actie uit van de plaats van bestemming.

16 varázstárgy

4 címer a játékosok színében

16 kard

32 szív

37 aranyérme 
(1-es és 3-as értékekben)

18 kereskedői 
megrendelés

2 segédletlap

65 drágakő 6 színben 
(20 fekete, 10 kék, 
10 piros, 10 zöld, 
10 sárga és 5 lila)

1 vászonzsák

Apánk soha nem hagyja, hogy elhagyjuk a házat. 

Olyan feleséget akarok, aki bejárta egész Touriát. 
El kell mesélnie mindent!

Igazi kalandornak kell lennie, aki megharcolt 
sárkányokkal, és lovagi tornákat nyert...

Ajándékokat hoz majd 
a birodalom legtávolabbi pontjairól. 

Igen, drágaköveket, 
csodás ékszereket igaz szerelme jeléül.



Dobjatok a színdobókockával, 
és a dobott oldallal felfelé 

tegyétek azt az aranyműves mellé. 

ElőKészülETEK
Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére. Touria  
különböző területeit ábrázolja, amelyeket egy  
úthálózat köt össze. Középen fekszik a kastély, 
a királyi család otthona. 
Megjegyzés: a játékosok úgy üljenek az asztal köré, 
hogy a tábla egy-egy oldala nézzen mindenki felé. Ha 
ez nem lehetséges, akkor fordítsátok el a négy tornyot 
úgy, hogy az egyes oldalaik egyértelműen egy-egy 
játékos felé mutassanak.

Keverjétek össze a 16 varázstárgyat, és tegyétek őket képpel 
lefelé a táblán az erdő és a folyó között megjelölt helyre. 
A legfelső két lapkát fordítsátok fel, és tegyétek őket az erdei 
tündér mellett kijelölt helyekre. Ezek azok a varázstárgyak, 
amelyeket az erdei tündér ajándékba adhat a hősöknek. 

Tegyétek a tornyokat a tábla sar-
kain megjelölt helyekre úgy, hogy 
a felrajzolt irányba álljanak. 

 Képpel lefelé kever- 
 jétek össze a kastély 
 9 ajtaját, és véletlen-
 szerűen tegyetek  
 egyet – ajtó oldalával 
felfelé – a kastély megjelölt helyei-
re. A hősök csapatát tegyétek 
                a kastélyba. 

A kereskedők megrendeléseit 
a szükséges drágakövek száma 
szerint válogassátok háromfelé (ezt 
jelzi a lapkák hátulja is), és az egyes 
kupacokat keverjétek össze. Ezután 
mindegyik kupacot tegyétek a 
kereskedő fölött neki kijelölt hely-
re. Végül fedjétek fel mindhárom 
kupac legfelső lapkáját. Ez a keres-
kedő három aktuális rendelése. 

A 65 drágakövet 
tegyétek bele a vá-
szonzsákba, majd 
a táblán található 
mind a hat bányára 
húzzatok ki két drágakövet. 

FIGYELEM: egy bányában a drágakövek tetszőleges kombiná-
ciója előfordulhat, egyetlen fontos kivétellel: soha nem lehet  
két fekete drágakő egyszerre ugyanabban a bányában.  
A fekete drágakövek Touriában átkozottnak számítanak.  
Ha a drágakövek kihúzása után két fekete drágakő lenne  
ugyanabban a bányában, akkor húzzatok helyettük két másikat, 
majd a két fekete drágakövet dobjátok vissza a zsákba.  
Ez a szabály a játék közben is érvényes!

Ha szükséges, tegyétek a segédlete-
ket a tábla mellé: ezeken megtalálha-
tó egy kör menetének és 
a varázstárgyak képességeinek
összefoglalása. 

Minden játékos vegyen el 
egy paravánt és a hozzá 
tartozó címert, egy 
elixírt, és kezdőtőke-
ként 3 aranyat. 

A játékot az kezdi, aki legjobban szeretne megházasodni 
(vagy aki legutóbb megházasodott). A kezdőjátékostól 
jobbra ülő játékossal kezdve mindenki válasszon egy 
bónuszt; választhatnak a zsákból egy tetszőleges színű  
(de nem lila) drágakövet, egy aranyat vagy egy kardot. 
Megjegyzés: az információs zászló hátoldala felsorolja, 
hogy milyen bónuszok választhatók. A kezdőjátékos nem 
kap semmilyen bónuszt, de ő kezdi a játékot!

Az érmék egy külön 
készletet alkotnak 
a tábla mellett. 
Ugyanez vonatkozik 
a kardokra és 
a szívekre is.



a jáTéK célja
A játék célja, hogy megkérjük a hercegnő vagy a herceg kezét. De hogy 
a frigyet megköthessük, a következő feltételeknek kell megfelelnünk: 
 
 Legalább 7 szívünk kell, hogy legyen (ez a hercegnő vagy herceg iránt  
 érzett szerelmünk jele).
 
 Legalább 7 aranyunk kell, hogy legyen (hogy a királynak adhassuk). 
 
 Nem lehet egy fekete drágakövünk sem (az átkozott drágakövekkel  
 senki sem léphet be a kastélyba). 

Ha ezeket a feltételeket teljesítjük, visszatérhetünk a kastélyba. De még ez sem 
biztosítja a győzelmünket! Meg kell ugyanis találnunk vágyaink tárgyát.  
A királyi utódok a kastély kilenc ajtajának valamelyike mögött rejtőznek  
(lásd: „A játék vége”). 

Megjegyzés: a játékkal való ismerkedéshez egy rövidített első játszma lejátszását 
javasoljuk. Ebben a rövidített játszmában 7 helyett 5 szív és arany is elegendő a 
kastélyba való visszatéréshez. A további szabályok változatlanok. Emlékeztetőül 
használjátok az információs zászló megfelelő oldalát. 

Egy vagy két rövidített játszma után már egy órán belül le tudtok játszani  
egy hagyományos győzelmi feltételekkel folyó játszmát is.

a jáTéK mEnETE
A játékosok a körükben mind ugyanazt a figurát, a hősök csapatát mozgatják.  
A játékosok az óramutató járása szerint kerülnek sorra, elsőként a kezdőjátékos. 
A körödben egy toronyakciót hajthatsz végre. A toronyakciókat a tornyok oldalán 
láthatod, ez mutatja az adott helyszíneken végrehajtható cselekedeteket.  
Mindig a négy torony feléd néző oldalain lévő akciók egyikét hajthatod végre. 
Tehát általában négy akciólehetőség áll rendelkezésedre (tornyonként egy),



ezek közül kell egyet  
választanod. 
Összesen nyolcféle akció  
található a játékban, ezek  
vannak a négy torony tizenhat 
oldalára elosztva. 
Minden akció két 
különböző tornyon is  
megtalálható egyszer-egyszer. Vagyis előfordulhat, hogy a körödben csak  
két- vagy háromféle akció közül választhatsz, ha két torony feléd néző oldala 
ugyanazt mutatja. 

A toronyakció automatikusan jelzi, hogy a hősök csapata hová mozog a táblán. 
Minden toronyakcióhoz pontosan egy helyszín tartozik (kivéve a Varázsló csillag-
vizsgálóját). 

Először be kell jelentened, melyik lehetséges akciót választod – például:  
„meglátogatom a kereskedőt.”

Ezután a kiválasztott tornyot el kell forgatnod az óramutató járásával ellentétesen 
90 fokkal. Ezzel automatikusan megváltoznak a számodra és a többi játékos szá-
mára elérhető akciók. 

A torony elfordítása után a köröd folytatódik. El kell juttatnod a hősök csapatát 
arra a helyre, amelyet az akció jelöl, a következő mozgási szabályok szerint: 
 – A csapatnak az úton kell mozognia, egyik helyszíntől a másikig.
 
 – A hősök csapata 0–3 mezőt léphet ingyen. Minden további lépés egy  
 aranyba kerül, ezt a készletbe kell visszatenni. 

Példa: 1 aranyba kerül a hősök 
csapatát eljuttatni a sárkánytól 
az aranyművesig, mivel négy 
mezőre vannak egymástól.

x

x

x

x

 



 – A kastély is hagyományos mezőnek számít, és a játék során a hősök  
 áthaladhatnak rajta (lásd a fenti példát). A nálad lévő fekete drágakövek  
 nem akadályozzák meg, hogy a csapat belépjen a kastély udvarára, 
 de a játék végén a kastélyba átkozott drágakövekkel nem lehet bejutni. 

 – A csapatnak mindenképp el kell érnie a kiválasztott akcióhoz tartozó  
 helyszínt. Nem fejezheted be a köröd máshol, vagyis a mozgás soha  
 nem érhet véget az út hatszögletű mezőin:

 – A megtett útvonal csak rajtad múlik, nem kötelező a legrövidebbet  
 választanod. 

 – Egy körben minden útszakasz csak egyszer használható, vagyis nem  
 lehet két helyszín között oda-vissza lépkedni. 

 

 – Dönthetsz úgy, hogy nem mozogsz, ha az egyik torony annak 
 a helyszínnek az akcióját ábrázolja, ahol jelenleg a csapat tartózkodik.  
 Ez esetben újra el kell forgatnod a tornyot, és mozgás nélkül végre-
 hajthatod a helyszín akcióját. (Megtehetsz egy rövid körutat, hogy  
 drágaköveket szerezz, de nem léphetsz ki a bányába, hogy onnan 
 azonnal visszalépj ugyanazon az úton.)

drágakőbánya
 híd a varázslatos 

viadalok 
helyszínére

a kastély 
udvara

2
1



Amikor a csapat megérkezik a választott helyszínre, egyszer végrehajthatod 
a hozzá tartozó akciót. Az akció végrehajtása nem kötelező. 

Ha útközben a csapat bányákon halad át, drágaköveket kell begyűjtened. 
Kétféle eset fordulhat elő: 
 
 1. A bányában egy fekete és egy más színű drágakő található. 
 Ez esetben mindkét drágakövet el kell venned, és a paravánod mögé  
 kell tenned őket. 

 2. A bányában egy vagy két színes (de nem fekete) drágakő található.
 El kell venned egy drágakövet, és a paravánod mögé kell tenned azt. 
 Ha két drágakő van a bányában, eldöntheted, hogy melyiket szeretnéd. 

Fontos: a drágaköveket a játékosok menet közben szedik össze. 
Ha ettől a bánya kiürül, akkor a továbblépés után azonnal két 
új drágakövet kell húzni a zsákból, és be kell tenni őket a bányába. 
A szabály, miszerint egy bányában nem lehet egyszerre két fekete 
drágakő, most is érvényes. 

A toronyakciók leírása megtalálható a segédletlapokon, 
ezek az első néhány forduló során segítségként 
használhatóak. 

További szabályok

A lila drágakövek
A lila drágaköveknek különleges képességük van, de nagyon ritkák. Ha vissza-
teszel egy lila drágakövet a zsákba, (egy helyett) kétszer használhatod annak a 
helyszínnek a képességét, ahova éppen érkeztél. Például ha a fegyverkovácsot 
látogattad meg, négy kardot kapsz; a szökőkút tündérénél két fekete drágakőtől 
szabadulhatsz meg; az erdei tündérnél két varázstárgyat szerezhetsz stb. 
 

Az elixírek
A játék elején minden játékosnak egy elixírje van. Ezt arra használhatja, hogy 
részt vegyen egy másik játékos akciójában. 
Amint az aktív játékos végrehajtotta az akcióját a célállomáson, egymás után  
sorban minden játékosnak lehetősége van egy elixírt adni neki. 



Ezért cserébe ők is végrehajthatják egyszer a helyszínhez tartozó akciót (például 
dobhatnak egyszer a sárkánynál, és így kaphatnak egy szívet egy drágakőért cserébe). 
Így az elixírek a játék során többször is gazdát cserélhetnek. 

Megjegyzés: az elixírek segítségével lemásolhatod egy másik játékos akcióját, míg 
a lila drágakövekkel a saját akciódat hajthatod végre kétszer. Egy, az elixír segítsé-
gével lemásolt akció nem duplázható meg egy lila drágakővel. 

A kardok
A kardok többféleképp is használhatóak. 
Egy kard beadásával újradobható a kocka a sárkánynál. 

Ha a varázsló segítségével eljutsz a varázslatos viadal színhelyére, 
ott 1 kardot 1 szívre vagy 3 aranyra cserélhetsz.

A köröd elején egy kard beadásával egy tetszőleges
tornyot 90 fokkal elforgathatsz. Ez egy jelentős 
taktikai előny, mivel nincs vesztegetnivaló időd. 
A tornyok tetején mindig láthatod, mi a következő akció. 
Így jövedelmező beruházás lehet időnként egy kardot arra 
áldozni, hogy a tornyot a megfelelő irányba fordítsd, és így 
a neked tetsző akciót hajthasd végre. 

a jáTéK végE
Amint összegyűjtöttél 7 szívet és 7 aranyat, és nincs fekete 
drágakő a paravánod mögött, a következő körödben vissza-
térsz a kastélyba. Ehhez nem kell  toronyakciót használnod, és 
a csapattal sem kell lépned. Ehelyett tedd a címeredet a kápol-
nába, ezzel jelezve, hogy elhagytad a kalandozócsapatot, hogy 
végre megházasodj. Emeld fel a paravánodat, ezzel bizonyítva, 
hogy rendelkezésedre áll a szükséges mennyiségű arany és szív,
és hogy nincs fekete drágaköved. Azonnal be kell adnod a 7 szí-
vet és a 7 aranyat. 
Ezután kinyithatsz egy tetszésed szerin-
ti ajtót. Ha megtalálod a király gyerme-
keit, győztél. Ha rossz ajtót nyitottál ki, 
elveszíted azt a tárgyat, amit az ajtó mögött lévő udvaronc mutat. Ha ezt meg  
tudod tenni, azonnal kinyithatsz még egy ajtót. Ha nem tudod megtenni, 
a köröd véget ér, és csak a következő körben nyithatsz új ajtót. 



A kinyitott ajtók nyitva is maradnak; így a később érkező hősöknek könnyebb  
a dolguk. 

Az egyes udvaroncoknak a következő ajándékokat kell adnod: 

1 elixír (füvesember)   1 sárga drágakő (az úrnő szolgálólánya)
1 kard (udvarmester)   1 zöld drágakő (pohárnok)
1 varázstárgy (udvari bolond)  1 piros drágakő (dalnok)
1 arany (kincstárnok)   1 kék drágakő (palotaőr)

A játék vége másképpen: hirtelen házasság
Ha a játékosok úgy gondolják, hogy az ajtók kinyitása jelentette szerencsefak-
tor túl magas, és elveszi a játék közben nyújtott teljesítmény értékét, korábban is 
befejezhetik a játékot, amint egy játékos összegyűjtött mindent, ami a kastélyba 
való bejutáshoz szükséges. Ebben az esetben ez már elégséges a győzelemhez. 
Ha összegyűjtöttél 7 szívet és 7 aranyat, és már nincs egy fekete drágaköved sem, 
azonnal az oltár elé járulsz, és megnyered a játékot. Természetesen a rövidített,  
5 szívig és aranyig tartó játszmák is véget érhetnek hirtelen házassággal. 

FüggEléK
A 16 varázstárgy
Az erdei tündértől ajándékba kapott varázstárgyakat tartsd a paravánod mögött, 
és a megfelelő pillanatban használd őket. Használat után képpel felfelé tedd őket  
a tábla mellé, a dobott lapkák közé. 

A mágikus rózsa: egy szívnek számít. Tartsd meg, míg vissza nem térsz 
a kastélyba.

A mágikus ecset: a használatával átszínezhetsz egy drágakövet  
– kivéve feketét és kivéve lilává. Például a kereskedőnek adhatsz  
egy zöld drágakövet, és kékként használhatod stb.
 
A mágikus iránytű: a soron lévő játékos a körében egyszer az iránytű 
segítségével egy bányából egy lépéssel átugorhat egy másik bányába.
 
A mágikus mérleg: ha odaadod a kereskedőnek, azonnal kapsz a kész-
letből 3 aranyat. Nem muszáj rendelést teljesítened a kereskedőnél, 
hogy használhasd a mérleget. 



A mágikus kristálygömb: a segítségével titokban megnézheted, mi 
rejlik a kastély két ajtaja mögött. 

A mágikus sisak: a varázslatos viadalok során a használatával két  
kardot is beválthatsz.

A mágikus béka: a segítségével kidobhatsz a játékból a paravánod 
mögül egy fekete drágakövet anélkül, hogy ehhez meg kéne  
látogatnod a szökőkút tündérét.
 
A mágikus láda: a köröd során bármikor az eldobott varázstárgyak 
kupacára teheted, hogy elvedd az erdei tündérnél éppen felfordított 
varázstárgyak egyikét.
 
A mágikus tükör: a köröd során a segítségével lemásolhatod az 
eldobott varázstárgyak közül a legfelsőt. Ez azt jelenti, hogy egyszer  
használhatod a legutóbb használt varázstárgyat. Ezután tedd a mágikus 
tükröt az eldobott varázstárgyak kupacának tetejére. 

A mágikus homokóra: ha a köröd végén eldobod, újra te kerülsz sorra, 
vagyis egymás után két kört játszhatsz le. 

A mágikus hátizsák: a segítségével elveheted egy bányából az összes 
ott lévő drágakövet. Ehhez nem kell ott áthaladnod. Ezután a bányát 
azonnal újra kell tölteni. 

A mágikus kulacs: elixírként használhatod, és lemásolhatod vele a soron
lévő játékos akcióját. Ezután tedd az eldobott varázstárgyak kupacára. 

A mágikus csizma: a segítségével három extra lépést tehetsz anélkül, 
hogy fizetned kellene érte.
 
A mágikus seprű: ahelyett, hogy toronyakciót hajtanál végre, a seprű 
segítségével elrepülhetsz bárhova. A varázsló segítségével ellentétben 
ez nem kerül aranyba. A seprűvel eljuthatsz a varázslatos viadal 
helyszínére is. Ha a seprűt használod, ebben a körben nem forgatod el 
egyik tornyot sem. 
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A mágikus lámpás: a soron lévő játékos a lámpás segítségével anélkül 
haladhat át egy bányán, hogy fel kéne vennie a fekete drágakövet 
onnan. Ehelyett a fekete drágakő visszakerül a zsákba, a bányát pedig 
azonnal fel kell tölteni. 

A mágikus madár: lila drágakőként használhatod.

a Király                a KErEsKEdő

az aranyművEs               Finnia, a szöKőKúT TündérE

a Tolvaj             FErnia, az ErdEi Tündér

Régen bányászként kerestem a ke-
nyerem, Touria bányáiban töltöttem 
a napjaimat. Szerencsére ezeknek  
az időknek vége. Egyszerűen túl sok 
az átkozott drágakő! Ma már megte-
hetem, hogy a szobám melegében, 
egy karosszékben üldögélve várjam 
a drágakő-beszállítóimat. Az ajtóra 
kifüggesztett listán láthatod, hogy 
miért fizetek tekintélyes summát!

Épp itt az ideje, hogy meghá-
zasodjanak a gyerekek! Nem 
bánom, ha mindenféle hőstet-
tekről álmodoznak. 
A legfontosabb, hogy a kérő 
tekintélyes hozományt tegyen 
az asztalra – egyik jöttment sem 
teheti be a lábát a kastélyba 
pénz nélkül!

Drágakövek Touria bányáiból – ez mind 
szép és jó, de még egy gyerek is tudja, 
hogy egy főnemesi szívet csak egy gyönyö-
rű ékszerbe foglalt kővel nyerhetsz el! És 
amikor az udvarló hősök hozzám látogat-
nak, a legjobb helyre jönnek: senki sem tud 
ellenállni a tiaráimnak, a nyakláncaimnak 
és a gyűrűimnek. De szükség esetén vevő  
is vagyok egyik-másik drágakőre...

Brrr, nem könnyű igazán jó tolvajnak lenni. 
Az, hogy tudjuk, hogyan juthatsz ingyen 
drágakövekhez, még nem jelenti, hogy bármely 
jöttment önjelölt hős lophat tőlünk. A fenébe is! 
Tényleg azt hiszik, hogy ez nekünk fel se tűnik, 
csak mert nem visznek el mindent egyszerre? 
Minden harmadik drágakövünk ezeknek 
az enyveskezűeknek a zsebében végzi! Nem  
vagyunk önkiszolgáló bolt! Ha ez így folytató-
dik, a mi kis ivónk már nem csak egy fedősztori 
lesz, de el kell tartania az egész bandát!

Üdv, hát itt vannak újra 
a hősök! Természetesen 
sokkal biztonságosabb 
a mágia segítségével 
behajózni a házasság 
biztos kikötőjébe. 
Ezúttal mit szeretnél? 
Hétmérföldes csizmát? 
Varázslatos ecsetet? Vagy 
egy bűbájos iránytűt? 
Válassz egy varázstárgyat, 
ingyen van!

Touria bányái híresek a drágakö-
veikről, de nem minden kő tesz 
boldoggá. És ahogy te is tudod, 
tilos az átkozott drágaköveket 
a kastélyba vinni! Így jobban 
jársz, ha ellátogatsz hozzám, és 
bedobod a fekete drágaköveket 
a szökőkútba, ahonnan ártó má-
giájuk nem szabadulhat. 



a varázsló                   a FEgyvErKovács

a sárKány

mágiKus csizma     mágiKus madár       mágiKus béKa

Az én kardjaim a legjobbak egész 
Touriában! Mondanom sem kell, 
hogy tökéletesen alkalmasak 
a harcra – próbára teheted őket 
a varázslatos viadalokon. 
De ezen kívül is vannak különle-
ges tulajdonságaik. Próbáld ki, 
amikor eljutsz a tornyokhoz 
– a kardjaim táncra bírják őket! 
És úgy hallottam, hogy a hegy-
ségben élő sárkány is nagyon 
kedveli a pengéimet – egész 
gyűjteménye van belőlük!

Segíthetek a vándorló hősöknek – 
egy kisebb díjazásért cserébe, termé-
szetesen. Ha megpihensz a csillag-
vizsgálómban, egy pillanat alatt 
Touria bármely részére elrepíthetlek 
– akár a varázslatos viadalok helyszí-
nére is, amelynek jómagam vagyok 
az őrzője. Csak akkor akadhattok rá, 
ha elnyeritek támogatásomat. Fegy-
verkezzetek fel a fegyverkovácsnál! 
Győzedelmeskedjetek a varázslatos 
viadalon, és a birodalom bármely 
főnemesi szívét elnyerhetitek! 

Folyton azon tűnődöm, hogy kitől indult ez az idióta pletyka, miszerint 
a bátorságot bizonyítandó meg kell küzdeni egy sárkánnyal. Ennek semmi 
értelme! És megzavarja a rendet. De – ellentétben a szerelemittas hősökkel

 – mi, sárkányok, nem vagyunk bolondok! 

Bizonyítanod kell bátorságodat? Tessék, itt egy pikkely! 
De adj érte egy drágakövet!

Hahaha! Úgyis le kell vedlenem a bőröm. Örülök, ha valaki kitakarít, pláne, 
ha még fizet is érte! De a legjobban azt szeretem, ha ezek a bolondok még 

a kardjukat is itt hagyják, ha úgy teszek, mintha nem tetszene a drágakövük 
színe. Nehéz elhinni, hogy még mindig bedőlnek ennek a kis tűzvarázslatnak...

Duplázd meg!
A segítségemmel 
vagy egy lila drá-
gakővel kétszer is 
végrehajthatod 
az akciódat!

Néha megéri kitérőt 
tenni Touria bányáiba. 
A felmerülő költségek 
bizonnyal megtérülnek, 
ha a megszerzett drága-
köveket a kereskedőnél 
hagyjuk vagy a varázsla-
tos viadalokon pénzért 
harcolunk. 

Ne félj az átkozott drága-
kövektől! A többi drágakő 
jócskán kárpótol, amikor 
az aranyműveshez viszed 
őket. A fekete drágaköve-
ket pedig néha oda lehet 
adni a sárkánynak. Ha nem, 
akkor én kisegítelek – és 
természetesen ott van még 
a szökőkút jó tündére is!


