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Izgalmas stratégiai játék 2-4 kalandor részére 10 éves kortól. 
 
Adventureland Agamis király uradalma. Gazdag városok, hatalmas erdők és rögös hegyi tartományok, fenséges 
folyó és ködös vidékek uralják az országot. A nagy folyó aranyban gazdag, az erdők a gyógynövényeikről 
híresek és a hegyekben bőséges bányák vannak, ahol közel és távol a legjobb kardokat kovácsolják. 
De sok veszély is leselkedik itt, a ködös vidékeken a nagy folyó mindkét partja veszélyes ködlények otthona, 
akik megtámadják az ártatlan kalandorokat. Az utóbbi időben ez egyre gyakrabban történik meg és Agamis 
király fél, hogy a ködlények a városokat is fenyegetik. Éppen ezért a király szerte az országból kalandorokat hív 
a városok védelmére, hogy társakat szerezve felvegyék a harcot a ködlényekkel. 
Mielőtt játszani kezdenétek, válasszatok egyet a három kalandváltozatból. Mindegyik kalandban más-más 
feladatok vannak, ezért változatos a játék. A Kaland 1-el érdemes kezdeni (A Szövetség), ez a legegyszerűbb a 
három kaland közül. A Kaland 2 (A Hatalmas) egy kicsit több kihívást rejt és a Kaland 3-ban (Menekülés a 
városokba) már sok mindenre kell figyelni egyszerre. 
A legbátrabb győz! 
 
A játék tartalma: 
1 játéktábla 
30 szürke bajtárs 
1 kobold 
40 kalandor (10 fekete, 10 zöld, 10 lila, 10 sárga) 
4 eredményjelző kocka (fekete, zöld, lila, sárga) 
110 terepkártya (30 városkártya, 20 erdőkártya, 18 folyókártya, 28 hegykártya, 14 ködkártya) 
28 kard (0, 1, 2, 3 értékű) 
20 gyógynövény (2, 3, 4 értékű) 
18 aranydarab 
14 ködlény 
3 dobókocka 
 
Előkészületek: 
Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére. Keverjétek meg a következő kártyákat és tegyétek lefelé fordítva az 
asztalra, mindegyiket egy külön pakliba a játéktábla mellé: 
- terepkártyák 
- ködlények 
- kardok 
- gyógynövények 
Készítsétek az aranyakat, a 30 szürke bajtársat és a koboldot a játéktábla mellé. 
 
Döntsétek el, melyik kalandot szeretnétek játszani: 

1. A Szövetség 
2. A Hatalmas 
3. Menekülés a városokba 

 
Minden játékos válasszon egy színt, majd helyezze az általa választott szín eredményjelzőjét a nullára a 
számlálósávon. A kalandorok száma játékosonként, de a bajtársak és a kardok is a játékosok számától függnek. 
A játék kezdete előtt válogassátok ki a megfelelő számú kalandort, bajtársat és kardot az alábbi táblázat 
szerint, a maradékot tegyétek vissza a dobozba. 
 
 

 
 
 
 
Játékosok száma  Tegyetek vissza a dobozba  
   színenként ennyi kalandort  színenként ennyi bajtársat és kardot  
2    0    8 
3    2    5 
4    2    2 
 
Minden játékos állítson egy kalandort a startterületre az 1, 2, 3, 4 sorokon és A, B, C, D oszlopokon kívülre. Két-
emberes játékban minden játékos állítson egy kalandort az 5. soron és az E oszlopon kívülre is. 
 
Fordítsatok fel 8 terepkártyát és rakjátok le a megfelelő eszközöket (kard, gyógynövény) vagy a bajtársakat a 
játéktáblára (lásd. 1. Felfordítani 2 terepkártyát és lerakni az eszközöket a játéktáblára). 
 
Fontos: Minden felhúzott és lerakott ködkártya helyére másik terepkártyát kell húzni, miután a ködkártyához 
tartozó csata (amennyiben szükséges) lezajlott.  
 
Az felhasznált terepkártyákat gyűjtsétek felfordítva egy dobópakliba. 
 
A játék menete: 
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. A legfiatalabb játékos kezd. 
 
Mindenki két akciót tud végrehajtani, amikor következik: 

1. Felfordítani 2 terepkártyát és lerakni az eszközöket a játéktáblára 
2. Lépni a kalandorral/kalandorokkal 

 

1. Felfordítani 2 terepkártyát és lerakni az eszközöket a játéktáblára 
A játékos húz két terepkártyát. A kártyákon lévő koordináták azt jelzik, hogy a kártyán látható eszközöket hova 
kell lerakni a játéktáblán. Miután lerakta őket, a felhasznált kártyákat dobja a dobópakliba. 
 
- Városkártya: egy bajtárs 
- Erdőkártya: a legfelső gyógynövény a pakliból látatlanul, lefelé fordítva 
- Hegykártya: a legfelső kard a pakliból, lefelé fordítva 
- Folyókártya: egy aranydarab 

Kobold szabály: Bármikor, amikor egy arany megjelenik a játéktáblán, a koboldot rá kell állítani arra az 
aranyra. Ha a kobold már a folyón áll, akkor át kell húzni oda, ahová az új arany le lett rakva. 
Figyelem: Minden kalandor és azok bajtársai, akik azon a folyószakaszon vannak, ahol a kobold ekkor 
áthalad, azonnal kiesik a játékból! Tegyétek vissza őket a dobozba! 

- Ködkártya: a legfelső ködlény a pakliból, lefelé fordítva 
Fontos: Miután a ködlény le lett rakva a játékmezőre, a felfordított ködlény után húzni kell egy másik 
terepkártyát a pakliból, majd azt is le kell rakni. Más szavakkal: a ködkártyákat ne számoljátok a 
körönként felfordítható két terepkártyához. 

 

2. Lépni a kalandorral/kalandorokkal 
Két lehetőség van a kalandorok mozgatására:  
Vagy valamelyik kalandorral egy választott irányba lépni kétszer, vagy két kalandorral lépni egyet-egyet.  
Egy kalandorral is lehet egyet lépni, nem kötelező kétszer, de lehet úgy is dönteni, hogy nem lépünk. 
 
 



Lépésszabályok: 
Fontos: A kalandorok csak dél felé (=lefelé) vagy kelet felé (=jobbra) léphetnek. Nem léphetnek észak (=felfelé) 
és nyugat (=balra) felé! 
- A kalandorok átugorhatnak más kalandorokat, bajtársakat és eszközöket (kivéve a ködlényeket). 
- Nem léphetik át a ködlényeket vagy a koboldot. 
- Ha egy kalandor olyan mezőre lép (bajtársakkal vagy nélkülük, lásd később), melyen egy eszköz vagy egy 

bajtárs van, a következőt kell tenni: 
Folyó: Vedd el az aranyat a mezőről és tedd magad elé. 
Erdő, hegy: Nézd meg a gyógynövény vagy a kard értékét és felfordítva tedd magad elé. 
Város: A bajtársak csatlakozhatnak a kalandorhoz. Innentől ezek a figurák együtt lépnek a játéktáblán. 
Egy kalandorhoz bármennyi bajtárs csatlakozhat. 
Köd: Meg kell küzdeni a ködlénnyel (lásd később). 

- Egy kalandor befejezheti a lépést vagy egy olyan mezőn, amelyen valamilyen eszköz vagy bajtárs van, 
vagy egy üres mezőn. A lépés nem végződhet olyan mezőn, amelyiket már elfoglalta egy másik kalandor 
vagy a kobold. Ha egy kalandor olyan mezőn áll, melyen megjelenik egy eszköz, úgy azt azonnal a 
készletébe teheti és rögtön bajtárs is csatlakozhat hozzá. Ha egy kalandor egy olyan mezőn áll, ami a 
folyóban van, úgy ha azon megjelenik egy arany, a kalandor megkapja, még mielőtt a kobold kiejti a 
játékból. 

- A lépés nem végződhet olyan mezőn, melyen egy másik kalandor vagy a kobold áll. 
 
Példa:  
Amikor sorra kerül, Martin a következő kártyákat fordítja fel a pakliból: J3 (lerak egy bajtársat a J3-ra) és D7 
(lerak egy ködlényt a D7-re). Mivel ködkártyát húzott, húznia kell egy másik kártyát: I4 (lerak egy gyógynövényt 
az I4-re). Az egyik kalandorával a kezdőterületről, a 3. sor elől a J3-ra lép és a bajtárs mellé áll. Egy másik 
kalandorával az E2 mezőről az E9-re lép és felveszi az ott lévő aranyat. 
 
Ködlények támadóereje: A csata akkor kezdődik, amikor egy kalandor olyan mezőre lép, amit egy ködlény 
foglal el. Ahhoz, hogy legyőzze a ködlényt, a kalandornak legalább annyi támadópontjának kell lennie, mint 
amennyi a ködlénynek van (piros szám). A kalandor támadópontja a következőktől függ:   
 
Kalandor: Minden kalandor 1 támadópontot ér. 
+ bajtársak: Minden bajtárs után plusz egy támadópont jár.  
+ kard: A harc előtt el kell dönteni, hány kardot szeretnél felhasználni (maximum 3-at). Minden felhasznált 
kard után dobj egyet a dobókockával, és a dobott értéket add hozzá a támadópontjaidhoz.  
A kardoknak is van saját támadóértéke (kék szám), ezt a számot is add hozzá.  
= a kalandor összes támadópontja 
 
Ha a kalandorod támadópontjai nem érik el a ködlény támadópontjait, növelheted a pontjaidat 
gyógynövényekkel és/vagy arannyal. 
 
+ gyógynövény: Minden gyógynövény támadóértéke egy zöld szám a gyógynövény lapkán. Bármennyi 
gyógynövényt használhatsz a harcokban, az mind hozzáadódik az összesített támadópontjaidhoz. Ha a 
felhasznált gyógynövénypontok meghaladják a szükséges támadópontokat, úgy a többletpontok elvesznek.  
A felhasznált gyógynövények kiesnek a játékból. 
 
+arany: Két lehetőség van az arany felhasználására a csatában: 

1. Minden aranyért, amit visszaraksz a pakliba, kapsz egy plusz támadópontot 
2. vagy dobhatsz a kockával, egy aranyért cserébe, melyet visszateszel a pakliba. Fontos: Az új dobás 

felülírja a régit, nem adódnak össze a pontok. Ha nem vagy elégedett a dobással, egy újabb 
aranyért ismét dobhatsz. 

Nem muszáj kardot használnod ahhoz, hogy győzz a harcban. Egy kalandor le tud győzni egy ködlényt csak a 
saját támadóerejével, a bajtársakkal, a gyógynövényekkel és/vagy arannyal. 

Megnyerted a csatát?  
Vedd le a ködlényt a játéktábláról és lefordítva tedd magad elé. A kalandorod és a bajtársaik a mezőn 
maradnak. 
Elvesztetted a csatát?  
A kalandor, a bajtársai, a felhasznált kardok, gyógynövények és aranyok kiesnek a játékból, ezeket tedd vissza a 
dobozba. A ködlény a mezőn marad.  
Ha úgy érzed, hogy nincs esélyed megnyerni a harcot, nem kell felhasználnod sem gyógynövényt, sem aranyat. 
 
Fontos: Ha egy ködlény egy olyan mezőre kerül, melyen már áll egy kalandor, akkor a csata azonnal 
megkezdődik, nem számít, melyik játékos van soron.  
A csata után a kör tovább folytatódik azzal a játékossal, aki éppen soron volt. 
 
Példa: Egy olyan ködlény ellen kell harcolni, aminek 12-es támadóereje van (piros szám). Egy kalandorral (+1 
pont támadóerő) és két bajtárssal (+2 pont támadóerő) lépsz arra a mezőre, ahol ez a ködlény van. 
Felhasználsz két kardot, az egyiknek 2 extra pontja van, a másiknak 1. Kétszer dobsz a dobókockával: 3-t és 2-t. 
 
Kalandor: 1 támadóerő 
2 bajtárs: 2 támadóerő (1+1) 
Dobott pontok: 5 támadóerő (3+2) 
Kardok saját pontjai: 3 támadóerő (2+1) 
Összesített támadóerő: 11 pont 
 
Elvesztenéd a csatát, mert a támadóerőd csak a 11-et éri el, ezért érdemes felhasználnod egy 4-es támadóerejű 
gyógynövényt. 
Viszont ezzel 15-re növelted a támadóerőd, és így le tudod győzni a ködlényt. Vedd le a ködlényt a mezőről és 
fordítsd le magad elé. Azért a 3 pontért, amennyivel több pontja volt a gyógynövénynek, mint amennyi 
szükséges, nem jár semmi. 
Ahelyett, hogy értékes gyógynövényt használnál fel, elég ha egy aranyat fizetsz, hogy elérd a 12 pontot. Arra is 
használhatod az aranyat, hogy az egyik kockával újra dobj, de ha 1-et vagy megint 2-t dobsz, vesztesz, hacsak 
nincs még több aranyad vagy gyógynövényed. 
 
Ha nincs több bajtárs, amit fel lehetne helyezni a táblára, használjátok azokakat, amik már kiestek a játékból. 
Ha elfogyott a kard, akkor a dobozba rakott felhasznált kardokat fordítsátok le és azokból húzzatok. 
 
A játék vége: 
A játék véget ér, ha elfogyott az összes kard és bajtárs a paklikból. A folyamatban lévő kör akkor fejeződik be, 
amikor az utolsó játékos is sorra került. 
 
Abban a ritka esetben, amikor egyik kalandor sem tud már lépni, a játék azonnal véget ér, még abban az 
esetben is, ha van felhasználatlan kard és bajtárs. Ha csak néhány játékos kalandora nem tud már lépni, bár 
megtarthatják a győzelmi pontjaikat, de a játék nélkülük folytatódik tovább. 
 
A győzelmi pontok összeadása és a végső pontok kiszámítása minden kalandnál más. Részletek a kalandoknál. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kaland 1: A Szövetség 
A játék célja: Győzd le a ködlényeket és szerezz annyi bajtársat, amennyit csak lehetséges! 
 
Győzelmi pontok:  
Minden győzelmi pont azonnal jóváírásra kerül. Lépd le az eredményjelzővel a számlálósávon. 
 
- Legyőzött ködlények: Megkapod a ködlény győzelmi pontjait (babérkoszorú). 
- Bajtársak: Minden körben az első bajtárs 1 győzelmi pont, a második 2, a harmadik 3, stb. 
- Arany: Minden arany 2 győzelmi pont. 

Ha a játékos bajtársat veszt a csatában vagy aranyat a játék során, az addig megszerzett győzelmi pontjai 
nem vesznek el.  

- A gyógynövényekért és kardokért nem jár győzelmi pont. 
 
Végeredmény: Mivel a győzelmi pontok folyamatosan jóváírásra kerülnek a számlálósávon, ezért az nyer, 
akinek az utolsó kör végén a legtöbb győzelmi pontja van. 
 
Példa: Martin egy kalandorral egy olyan mezőre lép, melyen egy bajtárs van, ezért azonnal kap 1 győzelmi 
pontot. Az eredményjelzőjével 1 mezőt léphet előre. Ezután ezzel kalandorral és a bajtárssal együtt újra lép, 
egy olyan mezőre, ahol még egy bajtárs áll, ezért most 2 pontot kap (az eredményjelzőjével 2 mezőt ismét előre 
léphet). Ha a következő körben egy másik kalandorral lép egy olyan mezőre, ahol ismét egy bajtárs áll, akkor 
ismét 1 győzelmi pontot kap, stb. 
Ha Martin szerez egy aranyat, akkor az eredményjelzőjével 2 mezővel előre léphet. Ha később felhasználja az 
aranyat, ez a 2 győzelmi pont megmarad. 
Ha Martin legyőz egy ködlényt, annyit léphet az eredményjelzőjével, amennyi a babérkoszorúba van írva. 
 
 

Kaland 2: A Hatalmas 
A játék célja: Győzd le a ködlényeket és hozz létre a kalandorokból és azok bajtársaiból álló csoportot! 
 
Szabályok: 
Az alapjáték szerint, az alábbi változtatással: 
Az azonos színű kalandorok egymás mellé léphetnek ugyanazon mezőn (a bajtársaikkal együtt). Így „csoportot” 
alkothatnak és ezután erről a mezőről már együtt léphetnek tovább. A legnagyobb csoport neve, melyet egy 
játékos alkot: „A Hatalmas” 
 
Győzelmi pontok: 
A győzelmi pontok csak a játék végén kerülnek jóváírásra a megmaradt eszközök és figurák alapján. 
 
- Legyőzött ködlények: Megkapod a ködlény győzelmi pontjait duplán (babérkoszorú 2x). 
- A Hatalmas: Csak a legnagyobb csoport kapja! A csoportot alkotó kalandorok és bajtársak száma x3. 
- Arany: Minden arany 2 győzelmi pont. 
- Gyógynövények és kardok: A gyógynövényekért a rajtuk lévő számok a győzelmi pontok. A kardokért 

extra pont nélkül nem ját győzelmi pont.  
 
Végeredmény: Amint az utolsó kör véget ért, a győzelmi pontokat össze kell adni és az eredményjelzővel le kell 
lépni a számlálósávon. Az a játékos nyer, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. 
 
Példa: 
2 legyőzött ködlény 5 és 6 ponttal a babérkoszorúban  = 5 + 6 = 11 x 2  = 22 győzelmi pont 
A „Hatalmas” csoport, mely 3 kalandorból és 5 bajtársból áll = 8 figura x 3 = 24 győzelmi pont 
2 arany      = 2 x 2   = 4 győzelmi pont 

2 gyógynövény 3 és 4 ponttal    = 3 + 4   = 7 győzelmi pont 
3 kard 0, 1 és 3 extra ponttal    = 0 + 1 + 3  = 4 győzelmi pont 
Összesen:        = 61 győzelmi pont 
 
 

Kaland 3: Menekülés a városokba 
A játék célja: Győzd le a ködlényeket és vidd a kalandorokat a városokba! 
 
Győzelmi pontok: 
A győzelmi pontok csak a játék végén kerülnek jóváírásra a megmaradt eszközök és figurák alapján. 
 
- Legyőzött ködlények: Megkapod a ködlény győzelmi pontjait (babérkoszorú). 
- Extra ködlény pont: Aki a legtöbb ködlényt győzte le (darabszám, nem pedig az érték), 7 pontot kap, a 

második 3 pontot, a harmadik 1 pontot. 
- Arany: Minden arany 2 győzelmi pont. 
- Extra arany pont: Aki a legtöbb aranyat gyűjtötte 7 pontot kap, a második 3 pontot, a harmadik 1 

pontot. 
- Városok: Mind az 5 város (12, 6, 5, 4 és 3) külön pontozandó. Akinek a legtöbb kalandora (és bajtársa) 

van egy városban, annyi győzelmi pontot kap, ahány mezőből áll a város.  A második játékosnak az első 
játékos győzelmi pontjainak a fele jár, a harmadiknak a második játékos győzelmi pontjainak a fele.  

- A gyógynövényekért és kardokért nem jár győzelmi pont. 
 
Pontlevonás: 
Minden olyan kalandorért és bajtársért, akik a játék végén nem városban vannak, pontlevonás jár. 
Számoljátok össze azokat a kalandoraitokat (a startterületen lévőket is) és azok bajtársait, akik a városon kívül 
rekedtek. Ezt a számot kell megszorozni a még a játéktáblán lévő ködlények számával. Az eredményt le kell 
vonni a győzelmi pontjaitokból. A ködlények által legyőzött vagy a kobold által kiejtett kalandorok nem 
számítanak. 
 
Végeredmény: 
Amint az utolsó kör véget ért, a győzelmi pontokat össze kell adni és az eredményjelzővel le kell lépni a 
számlálósávon. Az a játékos nyer, akinek a legtöbb győzelmi pontja maradt a pontlevonás után. 
 
Példa: 
3 legyőzött ködlény 8, 7 és 7 ponttal a babérkoszorúban = 8 + 7 + 7   = 22 győzelmi pont 
A legtöbb ködlényt legyőző    extra  = 7 győzelmi pont 
2 arany      = 2 x 2   = 4 győzelmi pont 
A 2. legtöbb arannyal rendelkező játékosok   extra  = 3 győzelmi pont 
 
A legtöbb kalandor + bajtárs a B5/B6/C6/C7 városban (4 mező),  
(holtversenyben egy másik játékossal)     = 4 győzelmi pont 
 
A legtöbb kalandor + bajtárs az E5/F4/F5 városban (3 mező)   = 3 győzelmi pont 
 
A 2. legtöbb kalandor + bajtárs a nagyvárosban a K10 körül   
(12 mező)      = 12 : 2  = 6 győzelmi pont 
 
Pontlevonás 2 kalandornak + 1 bajtársnak a városon kívül,  
ha 5 ködlény még a táblán van.    = 5 x 3  = - 15 győzelmi pont 
 
Összesen:         = 34 győzelmi pont 



Gyors útmutató 
 
A játék célja: 
Különböző a 3 kalandban 
 
Előkészületek: 
- Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére 
- A játékosok számától függően válogassátok ki a kalandorokat, kardokat és bajtársakat 
- Állítsátok a kalandorokat a startterületre (1, 2, 3, 4, A, B, C, D; két játékosnál 5 és E) 
- Készítsétek a terepkártyákat, ködlényeket, kardokat, gyógynövényeket és aranyakat, bajtársakat és a 

koboldot a játéktábla mellé. 
- Fordítsatok fel 8 terepkártyát (minden ködkártya után plusz egyet) és rakjátok le az eszközöket a 

játéktáblára a kártyák szerint, (a koboldot minden egyes új aranyra) 
- Válasszátok ki a kalandot: 1, 2 vagy 3 
 
A játék menete: 
- Felfordítani 2 terepkártyát (minden ködkártya után plusz egyet) és lerakni a játéktáblára az eszközöket a 

kártyák szerint (a koboldot minden egyes új aranyra, a kalandorok és bajtársak, melyek a kobold útjában 
vannak, kiesnek) 

- Lépni a kalandorokkal: 1 kalandor 2 irányba, 2 kalandor egy-egy irányba léphet (visszafelé lépni tilos) 
- Elérve egy mezőt, melyen kard, gyógynövény vagy arany van: begyűjteni azt 
- Elérve egy mezőt, melyen bajtárs van: onnantól a bajtárs a kalandorral együtt lép 
- Elérve egy mezőt, melyen egy ködlény van: csata 
- Ha a kalandor összegyűjti a szükséges támadópontokat, akkor győz (a játékos jutalmul megkapja a 

ködlényt) 
 
Kalandorok  = 1 támadópont 
+ Bajtársak  = 1 támadópont bajtársanként 
+ Kard   = kardonként egy dobás (a dobott szám) 
+ A kardok saját támadópontjai 
+ Arany   = 1 támadópont vagy 1x újra dobhat a kockával 
+ Gyógynövény  = a támadópont a rajta lévő szám 
 
Ha a csata elveszett, a kalandor és a bajtársai kiesnek a játékból. A felhasznált eszközök szintén kiesnek a 
játékból. 
 
A játék vége: 
- Az összes bajtárs és kard fel lett használva = vége a játéknak 
- Összesített értékelés: a kalandtól függ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forgalmazza: DIONÉ Kft. 
Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak 

www.dione.hu, www.haba.hu 

 

 
 
 
 
 


