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Áttekintés & Tartalom

Ez a kiegészítő új karaktereket tartalmaz, amelyek lehetővé 
teszik, hogy felfrissítsétek a játékaitokat.

• 13 karakter kártya
• 13 karakter jelölő
• 1 temető lap
• 1 szabálykönyv
• 5 játéksegédlet

Előkészületek

A kiegészítő és az alapjáték karaktereit tetszés szerint 
kombinálhatod a következő szabályok betartásával:

•  A Bírónak mindig jelen kell lenni.
Megjegyzés: Dönthettek úgy, hogy a Bíró nélkül játszotok,
ha a karakterek nagyjából kétharmada rendelkezik az
erszény (     ) szimbólummal. Ez viszont sokkal hosszabb
játékmenetet eredményez.

• Az erszény szimbólum jelzi azokat a karaktereket,
amelyek pénzt mozgatnak. Nagyjából a karakterek
kétharmada legyen olyan, ami a bankból vesz ki pénzt.

• A      szimbólum jelzi a minimális játékosszámot egy-
egy karakter használatához.

• A Kurtizán csak akkor használható, ha a karakterek
legalább egyharmada nőnemű.

• Amikor a Halottidéző játékban van, a használaton
kívüli karaktereket összekeverve arccal lefelé a temető
kártya alá kell helyezni. Eldönthetitek, hogy mely
lapokat helyezitek el a temető alá. Ugyanakkor azt
tanácsoljuk, hogy 8 játékos alatt ne tegyétek be az
Elátkozott karaktert.

• Amennyiben 5 főnél többen játszotok, dönthettek úgy, 
hogy egy vagy két karaktert helyeztek el a tábla 
közepén, ahogyan a 4-5 fős játékok esetén. Ebben az 
esetben bármelyik karaktert használhatjátok.
Tisztázásul: az asztal közepén lévő lapok nem tekinthetők
játékosnak, ezért nem lehetnek a Hercegnő vagy a Bitorló
célpontjai.

Suggested Set-Ups

Classic scenario

From 6 to 8 players:
Alchemist, Spy, Gambler, Judge, Patron, Beggar, Necromancer, Puppet Master.
9 p: Sage  10 p: Princess 11 p: Witch 12 p: Cheat  13 p: Actress

“Let it roll!” scenario

From 6 to 8 players:
Alchemist, Fool, Gambler, Judge, Necromancer, Puppet Master, Bishop, Inquisitor.
9 p: Princess  10 p:  Courtesan 11 p: Cheat  12 p: Sage  13 p: Usurper.

“Strength in Unity” scenario

From 6 to 8 players:
Alchemist, Actress, Courtesan, Sage, Judge, Puppet Master, Peasant, Peasant.
9 p: Beggar  10 p: Princess  11 p: Inquisitor  12 p: Fool  13 p:  Cheat

“Ultimate Combo” scenario

From 6 to 8 players:
Alchemist, Actress, Inquisitor, Judge, Necromancer, Princess, Cheat, Usurper.
9 p: Gambler  10 p: Courtesan 11 p: Damned 12 p: Puppet Master  13 p: Patron

“Deadly Duel” scenario

2 players:
Bishop, Gambler, Judge, Damned, Queen, Sage.

“The Infernal Trio” scenario

3 players:
Alchemist, Bishop, Gambler, Judge, Queen, Sage.
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Overview & Contents

This expansion adds new Character cards which allow you
to refresh your games.

• 13 Character cards 
• 13 Character tokens 
• 1 Cemetery card 
• 1 rulebook
• 5 game aids

Setup

You can combine the characters from the expansion and those from the base 
game as you wish, while respecting the following rules:

• The Judge must always be present.
Note: You can choose to play without the Judge if roughly two thirds of the 
characters have the Coin Purse symbol(        ). This, however, creates much 
longer games.

• The Coin Purse icon indicates characters who bring money into the game. 
Roughly a third of the characters should bring money from the bank into 
the game.

• The X+ icon indicates the minimum number of players required for this 
character to be used in a game.

• The Courtesan can only be used if at least a third of the characters in the 
game are female.

• When the Necromancer is in play, the unused characters must be shuffled 
and placed face-down under the Cemetery card. You can choose the cards 
you want to place under the Cemetery. We advise you, however, not to put 
the Damned in it if you have less than 8 players.

• In games with more than five players, you can choose to add one or two 
cards to the middle of the table, as in games with 4 or 5 players. In that 
situation, you can use any of the characters from the game.
Clarification: the cards in the middle of the table are not considered to be 
players, and can therefore not be victims of the Princess or the Usurper.

Javasolt összeállítások

Klasszikus forgatókönyv
6-8 játékos esetén: 
Alkimista, Kém, Szerencsejátékos, Bíró, Pártfogó, Koldus, 
Halottidéző, Bábmester.
9 j: Bölcs  10 j: Hercegnő 11 j: Boszorkány
12 j: Csaló  13 j: Színésznő

“Hadd menjen!” forgatókönyv
6-8 játékos esetén: 
Alkimista, Bolond, Szerencsejátékos, Bíró, Halottidéző, 
Bábmester, Püspök, Inkvizítor.
9 j: Hercegnő  10 j:  Kurtizán 11 j: Csaló
12 j: Bölcs  13 j: Bitorló.

“Egységben az erő” forgatókönyv
6-8 játékos esetén: 
Alkimista, Színésznő, Kurtizán, Bölcs, Bíró, Bábmester, 
Paraszt, Paraszt.
9 j: Koldus  10 j: Hercegnő  11 j: Inkvizítor
12 j: Bolond  13 j:  Csaló

“A mindent vivő” forgatókönyv 
6-8 játékos esetén: 
Alkimista, Színésznő, Inkvizítor, Bíró, 
Halottidéző, Hercegnő, Csaló, Bitorló.
9 j: Szerencsejátékos  10 j: Kurtizán 11 j: Elátkozott
12 j: Bábmester  13 j: Pártfogó

“Halálos párbaj” forgatókönyv
2 játékos: 
Püspök, Szerencsejátékos, Bíró, Elátkozott, Királynő, Bölcs.

“Pokoli trió” forgatókönyv
3 játékos: 
Alkimista, Püspök, Szerencsejátékos, Bíró, Királynő, Bölcs.
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The Gambler takes 3 coins from the bank and hides 1, 2, or 3 of them in her fist. 
She then chooses another player who must guess the number of coins.
If the player guesses correctly, that player wins the coins. If the player gets it 
wrong, the Gambler wins them. Any remaining coins are returned to the bank.

The Puppet Master chooses two players and takes a gold coin from each.
The two chosen players must get up and switch places.
Their Character cards and their fortunes remain in place.

The Damned cannot be announced.
If revealed, the player is immediately eliminated from the game
and the Damned is removed from the game.
Special Situation:
• If the Damned is revealed by the Usurper, the Courtesan,

or the Inquisitor, the player who caused the Damned to be revealed is eliminated.
The eliminated player then gives their character to the player who had the Damned,
and the Damned card is removed from the game. 

• If the Princess chooses the Damned, the power of the Damned is not applied.
• If the Necromancer reveals the Damned, the Necromancer is eliminated.

Az Alkimista választ egy irányt (bal vagy jobb), majd 
minden játékos továbbadja a vagyonát a választott 
irányban mellette ülő játékosnak.

A Színésznő a legutóbb kijátszott karakter képességét 
használja úgy, mintha az a sajátja lenne.
Speciális eset: 
• Ha a Színésznő a Paraszt képességét használja, és egy másik
Paraszt is használja a képességét, akkor a Színésznő és a 
Paraszt(ok) is 2-2 aranyat kapnak fejenként.
Ugyanakkor a Parasztoknak ki kell fizetniük a bírságot, 
mivel ők nem a Színésznő.
• Ha egy játékos a Halottidézőt vagy a Bitorlót használta,
akkor a Színésznő őket utánozza, és nem az általuk felfedett, 
választott karaktereket.
• A Színésznő sohasem használja az Elátkozott képességét.

A Kurtizántól jobbra ülő játékos felfedi a lapját. Ha ez a 
karakter hímnemű, ad 3 aranyat a Kurtizánnak. 
Tisztázásul: A Kurtizán csak akkor használható, ha a 
karakterek legalább egyharmada nőnemű.
Amennyiben kétség merül fel a nemeket illetően, használjátok 
a játéksegédletet (a kiegészítő karakterekhez) és a következő 
listát (az alap karakterekhez):

♀ : Királynő, Kém, Boszorkány, Özvegy.
♂: Király, Bolond, Püspök, Csaló, Bíró,          
Tolvaj, Paraszt, Inkvizítor.

Karakterek owers

Alkimista

 Színésznő 8+

Kurtizán  8+
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A Szerencsejátékos kivesz 3 aranyat a bankból, majd 
elrejt ebből 1-et, 2-t, vagy 3-at a markában. Ezután 
választ egy másik játékost, aki megpróbálja kitalálni az 
érmék számát. Ha ez a játékos eltalálja, megnyeri a 
pénzérméket. Amennyiben téved, a Szerencsejátékos 
nyeri meg az aranyakat. A megmaradó érméket vissza 
kell tenni a bankba.

A Bábmester választ két játékost, és mind a kettőtől 
elvesz 1-1 aranyat.
A két kiválasztott játékosnak ezután fel kell állnia és 
helyet kell cserélnie. 
A karakter kártyájuk és a vagyonuk az eredeti helyükön 
marad.

Az Elátkozottat nem lehet bejelenteni. 
Az a játékos, akinél az Elátkozott felfedésre kerül, a 
lappal együtt kiesik a játékból.
Speciális eset: 
• Amennyiben a Bitorló, a Kurtizán, vagy az Inkvizítor által
kerül felfordításra az Elátkozott, úgy a felfedést okozó játékos 
esik ki a játékból. A játékos átadja a saját karakterét az 
Elátkozottat birtoklónak, majd az Elátkozottat eltávolítják a 
játékból.
• Amennyiben a Hercegnő választja az Elátkozottat, az
Elátkozott képessége nem érvényesül.
• Ha a Halottidéző fedi fel az Elátkozottat, a Halottidéző
kiesik a játékból.

The Alchemist chooses a direction (left or right),
then all players hand their fortune to the player next to them in that direction.

The Actress uses the power of the last character to have been played,
as though it was her own.
Special Case:
• If the Actress uses the power of the Peasant and other Peasants are revealed, the 

Actress and the Peasant(s) each gain 2 gold coins.
However, the Peasants must pay the fine, as they are not the Actress.

• If a player has played the Necromancer or the Usurper, it’s that character who is copied, 
and not the card revealed by the Necromancer or the one chosen by the Usurper.

• The Actress never uses the power of the Damned.

The player to the right of the Courtesan reveals their card.
If it’s a male character, they give three gold coins to the Courtesan.
Clarification: The Courtesan can only be used if at least a third of the characters
in the game are female.
In case of doubt on the gender, consult the game aid (for the expansion characters)
and this list (for the base characters):

♀ : Queen, Spy, Witch, Widow.
♂: King, Fool, Bishop, Cheat, Judge, Thief, Peasant, Inquisitor.

Char képességei

Szerencsejátékos

Bábmester  6+

Elátkozott  8+

5



The Necromancer reveals the top card of the Cemetery
and immediately uses its power.
It then returns the character’s card to the bottom of the Cemetery deck.
Special Situation: If the Necromancer reveals the Damned, the Necromancer is 
eliminated. 
Cemetery Contents: You can choose the cards you want to make up the Cemetery.
We do, however, suggest you do not put it the Damned if you have less than 8 players.

The Princess gets 2 gold coins from the bank.
She then chooses a player who must show their Character card
to the other players, without looking at it themselves.
Special Situation: if the chosen player reveals the Damned,
the power of the Damned is not applied.

The Sage gets 1 gold coin from the bank and looks at the cards
of two other players of his choice.
If you’re playing with cards in the middle of the table, they can be selected by the Sage.

A Pártfogó 3 aranyat vesz ki a bankból, és a mellette ülő 
játékosok is kapnak 1-1 aranyat a bankból.

A Koldus a tőle balra ülő játékossal kezdve az óramutató 
járásával megegyező irányba haladva minden játékostól 
kér 1 aranyat. Amennyiben egy játékos gazdagabb a 
Koldusnál, úgy a játékos köteles 1 aranyat adni neki. 
Példa :
Az asztal körül ülnek az óramutató járásával megegyező 
irányban Tamás (4 arany), Cecil (8 arany), Anna (11 arany), 
Béla (11 arany), Erik (7 arany) és Adél (9 arany). 

Tamás azt állítja, hogy nála van a Koldus, és ezt senki sem 
cáfolja. Cecil, Anna, Béla 1-1 aranyat adnak Tamásnak. Erik 
nem ad pénzt, hiszen Tamásnak most már 7 aranya van. 
A kör folytatódik és Adél még ad 1 aranyat Tamásnak.

A Medveszelídítő egy üres lap, amely lehetővé teszi, 
hogy saját képességet találjatok ki, és azt használjátok 
a játékaitokban.

Tamás

Béla

ErikAdél

Cecil Anna

Pártfogó 

Koldus

Medveszelídítő

Necromancer  

6



A Halottidéző felfedi a temető legfelső lapját, és azonnal 
használja annak a karakternek a képességét. Ezután ezt a 
lapot a temető legaljára kell tenni.
Speciális eset: Amennyiben a Halottidéző az Elátkozottat fedi 
fel, a Halottidéző kiesik a játékból.
A temető tartalma: Eldönthetitek, hogy mely lapok szerepeljenek 
a temetőben. Ugyanakkor mi azt javasoljuk, hogy ha 8-nál 
kevesebb játékos van, ne tegyétek be az Elátkozottat.

A hercegnő kivesz 2 aranyat a bankból. Ezután választ 
egy játékost, aki meg kell, hogy mutassa a karakterét a 
többi játékosnak, de ő maga nem nézheti meg azt.
Speciális eset: ha a kiválasztott játékosnál az Elátkozott van, 
ebben az esetben nem teljesül a képessége.

A Bölcs kivesz egy aranyat a bankból és megnézi két 
általa választott játékos lapjait.
Amennyiben az asztal közepére helyezett kártyákkal játszotok, 
azokat is választhatja a Bölcs.

Bölcs  8+ 

Halottidéző 

Hercegnő 6+
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A Bitorló választ egy játékost, és megpróbálja kitalálni a 
karakterét. Ez után a kiválasztott játékos lapját fel kell 
fordítani. Ha ez az a karakter, amit a Bitorló 
megnevezett, akkor úgy használja a lapnak a képességét, 
mintha a sajátja lenne.
 Tisztázásul: 
• Ha a Bitorló a tőle balra ülő játékost választotta, akkor annak
a játékosnak a saját körében a "kicseréli a lapját - vagy nem" 
akciót kell végrehajtania.
• A Bitorló nem választhat olyan játékost, aki most fedte fel a
lapját, mert ők is úgy tesznek, mintha a Bitorló lennének.
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