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PROLÓGUS
– Nem vagytok még igazi mágusok! – Brama komótos, lassú léptekkel vonul
végig diákjainak sorai közt, törékeny teste mérhetetlen hatalmat takar! –
A hasadékmágusok a kezdetek óta óvnak minket, azóta, hogy a világ
elpusztult és a föld mélyére menekültünk. Ők alapították Sírboltvárt,
utolsó védőbástyánkat. Ha valaha is fel akartok érni ezekhez az élő
legendákhoz, figyelnetek és tanulnotok kell. A Névtelenek újra eljönnek
majd, mint mindig, és addigra fel kell készülnötök. Ti vagytok a jövőnk
reménysége.
Gyerekkorotokban a nagy mágusok, az élő legendák tetteinek történetein
nőttetek fel. Ilyen hős a tanárotok, Brama is: a legbölcsebb a mágusok között.
Vagy a csodagyerek Dezmodia, aki a nagyarkánum mestere. A sztoikus harctéri
vezetőtök, Mist. A csodaműves Malastar. És persze Xaxos, a vakmerő lázadó.
Ezek a mágusok a példaképeitek, és holnap, a próbát követően csatlakoztok
soraikhoz.
– A holnapi próbatétel nagy megpróbáltatás lesz számotokra. Fegyelmezzétek
hát magatokat, és összpontosítsatok, mert ez a két legfontosabb erény, amivel
megvédhetitek Sírboltvárt… A város nélkül elvesztünk. Egy hasadékmágus bármikor
az életét adná Sírboltvárért! A halál a város védőiként ér utol majd titeket is.
Amint elfogadjátok ezt az egyetemes igazságot, készek lesztek arra, hogy igazi
hasadékmágusok lehessetek.
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Ellentétben a legtöbb játékkal, amelyet minden egyes alkalommal elölről kezdünk, amikor játszunk velük, az Aeon’s End: Legacy bizonyos játékelemeket továbbvisz
az egyik játszmából a másikba.
A döntéseid, amiket már az első játszma során is meghozol, hatással lesznek az összes ez után következő játszmára a kampányban. Minden csapat másképpen dönt
majd, ennek megfelelően minden doboz más és más játékélményt nyújt a játékosoknak! Néha a játék egyes alkotóelemeire fogtok írni. Néha matricákat ragasztotok
a kártyákra vagy a játékostáblára. Ezek a változások visszavonhatatlanok. A megfontolt stratégia és az átgondolt döntések elnyerik jutalmukat, a túlzottan vakmerő
és meggondolatlan döntések viszont károsaknak bizonyulhatnak.
A játszmák előrehaladtával még számos további módon változni fog a játék.
Bizonyos játékelemek az első játszma előtt még rejtve maradnak. A kampány bizonyos pontjain a játékosok újabb és újabb zárt csomagokat nyitnak fel, amelyekben
titkos információ található. Ne nyissátok ki a dobozban található zárt csomagokat, amíg erre utasítást nem kaptok!
Bizonyos szabályok, A-tól Z-ig jelölve, hiányoznak a játékszabályból. Ezeket a szabályokat a játék során, matricák formájában kapjátok majd meg, amelyeket
a játékszabályba kell majd beleragasztanotok. Onnantól kezdve a szabályok véglegesen megváltoznak. Előfordulhat, hogy a játékból „száműznötök” kell egy kártyát.
Ehhez a kártyát tegyétek a dobozba a száműzött kártyák helyére. Ezeket a kártyákat a további játékalkalmak során ne használjátok, hacsak erre külön utasítást
nem kaptok!
Az Aeon’s End: Legacy történetét ügyes, de nem különösebben nagyhatalmú mágusokként kezditek, akiknek sokat kell még tanulniuk. Minden játszma után újabb
és újabb tudást sajátítotok el, és döntéseitekkel befolyásoljátok, hogy a karaktereitek milyen jártasságokban jeleskedjenek. A kampány végére mindenkinek lesz egy
egyedi, különleges mágusa, akit bármely másik Aeon’s End játékban is használhat majd!
Az egész kampány során ugyanannyi játékossal kell játszanotok, mint amennyivel a kampányt elkezdtétek. Ha hiányzik egy játékos, őt egy másik játékos helyettesítse,
magára véve a sajátján kívül a hiányzó játékos szerepét is. További játékosok nem csatlakozhatnak a kampányhoz, miután az már elkezdődött.

A JÁTÉK CÉLJA

Az Aeon’s End: Legacy egy kooperációs pakliépítős játék, amelyben a paklitokat sosem keveritek meg. A célotok az, hogy legyőzzétek az Ősellenséget,
mielőtt az otthonotokat, Sírboltvárt lerohanná, vagy a játékosok „kimerülnének”.
A játékosok és a Névtelen is minden fordulóban véletlenszerű sorrendben követik egymást. Egy játékos a körében varázslatokat készíthet elő, vagy aktiválhat,
további drágaköveket, ereklyéket és varázslatokat szerezhet a készletből, valamint manipulálhatja a hasadékokat, amiken keresztül varázsolhat. A játékban lévő
különböző Ősellenségek más-más akciókat hajtanak végre a körükben, és különböző stratégiákat igényel majd a legyőzésük.
A következő fejezetben megismerkedhettek a játék elemeivel, alaposan nézzétek át, mielőtt áttérnétek a szabály olvasására.

A DOBOZ TARTALMA

30 „1” életjelölő,
10 hatalomjelölő:
10 „5” életjelölő:
Bizonyos Ősellenségkártyákon
2 játékossorrend-jelző:
Ezekkel követitek nyomon,
használjátok, hogy
Négy játékos esetén ezzel követhetitek
hogy mennyi élete maradt
emlékezzetek, hány kör
nyomon, hogy ki hajtotta már végre a
a karaktereknek
múlva kell végrehajtani
körét ebben a fordulóban.
és a Szolgáknak.
a Hatalom hatását.

B

A 3. fejezet kezdetén
kerül játékba.

C

A 4. fejezet
kezdetén kerül
játékba.

D

A

A 2. fejezet végén
kerül játékba.

2 élettárcsa: Sírboltvár és az Ősellenség
életének nyomon követésére.

Az 5. fejezet végén kerül játékba.

E

A 3. fejezet végén kerül játékba.

2
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4 szabály-összefoglaló kártya:
A forduló fázisainak rövid
átnézésére szolgál.
Az Ib pakliban található.
Akkor nyissátok ki, amikor erre
utasítást kaptok.
11 kártyaelválasztó: A kártyák tárolását segítik elő,
mert a különböző kártyakészleteket ezekkel jól láthatóan el
tudjátok majd különíteni.
12 STOP feliratú pakli: Ezekben a játékhoz szükséges kártyákat
találjátok. Ezeken a következő betűk és római számok láthatók
E , Ia , Ib , Ic , Id , II, III, IV, L , V, VI, and VII.
Akkor nyissátok ki, amikor erre utasítást kaptok.

9 fordulósorrend-kártya: A játék során
a sorrend meghatározására szolgál.
Az Ib pakliban található.
Akkor nyissátok ki, amikor erre
utasítást kaptok.

4 játékostábla: Ezeken láthatóak a karakterek
fontos információi.

7 boriték: Ezekben olyan játékalkatrészek
találhatóak, amelyekre szükségetek lesz a játék
során. Ezeken 1-től 7-ig található számozás.

12 hasadék: A játékosok arra használják,
hogy előkészítsék és aktiválják varázslataikat.

4 doboz: A, B, C és D felirattal.
Ne nyissátok ki ezeket a dobozokat, amíg arra nem
kaptok utasítást.

AEL_rulebook_hun_LL_1129.indd 3

Az első játszma előkészületei: Az első
játszma előkészületeinél kövessétek az
ezen a lapon olvasható utasításokat.

7 Titok lap: ezekben találhatók azok a matricák,
amelyeket a kampány során felhasználhattok majd.
Ne nyissátok ki ezeket, amíg erre utasítást nem kaptok.
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A JÁTÉKELEMEK FELÉPÍTÉSE
JÁTÉKOSTÁBLÁK
1 Mágus neve: A játékosok ideírják, hogy milyen nevet választottak a mágusuknak.
2 Hasadék előkészületek: A hasadékaid kezdő állapota.
3 A kézben tartott kezdő kártyák: Az az öt kártya, amelyek a játék elején a kezedben lesznek.
4 Kezdőpakli: Öt kártya, ami, az itt megadott sorrendben a húzópaklidat alkotja. A balról első

2
3

4

1

Claire
9

kártyák kerüljenek a pakli tetejére.

5
6
7

Élet: Tedd ide az életjelölőidet.
Pakli: Tedd ide képpel lefelé fordítva a húzópaklidat.

5
7

6

Dobópakli: Tedd ide képpel felfelé fordítva a dobópaklidat.

8

F

A 2. fejezet végén kerül játékba.
Nyitott hasadék (Előlap)

G

2

A 3. fejezet végén kerül játékba.

HASADÉKOK
A hasadékok kétoldalas jelölők, amelyeken előkészíthetsz és aktiválhatsz varázslatokat.
A köre során a játékos előkészíthet egy varázslatot úgy, hogy egy olyan nyitott hasadékra
helyezi, amelyen nincs másik varázslat. Egy későbbi körben aktiválhatja a játékos az előkészített
varázslatait. Ehhez el kell dobnia az adott kártyát.

1
2

Nyitott/Zárt: A lap egyik oldala azt jelzi, hogy a hasadék nyitva áll, a másik zárt hasadékot jelez.

3

Nyitás költsége: A hasadék megnyitásának éterben ( ) meghatározott költsége. Ha egy hasadék megnyílik,
fordítsd át a lapot a nyitott oldalára. A megnyílt hasadék nyitva marad a játszma hátralévő részében.

4

Összpontosítás költsége: A hasadék éterben ( ) meghatározott összpontosítási költsége. Ha egy hasadékot
összpontosítasz, fordítsd el azt az óramutató járásának megfelelően 90 fokkal. A játékosok előkészíthetnek
varázslatot egy zárt hasadékra is, de csak ha abban a körben az összpontosítva lett.

Hasadék száma: Ez a szám jelzi a játék előkészítésekor, hogy a játékostáblák mellé melyik hasadék hova
kerül.

Bármilyen sorrendben összpontosíthatsz vagy nyithatsz hasadékokat. Például összpontosíthatod vagy kinyithatod a III-as
hasadékot a II-es hasadék előtt.

1
NYITOTT HASADÉK

Zárt hasadék (Hátlap)

3

44

H

A 2. fejezet végén kerül játékba.
4
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JÁTÉKOSKÁRTYÁK
A játékosok kezébe és paklijába kerülő különböző kártyák, illetve a készletpaklikban lévő kártyák egyaránt
játékoskártyák. A játékosok ezek segítségével próbálják legyőzni minden játék során az Ősellenséget.
Minden játékos lapokkal a kézben és a húzópaklijával kezdi a játékot. További kártyákat
éter ( ) elköltésével vásárolhatnak a paklijukba a készletpaklikból.

1
2
3

1

Költség: Az az ár éterben ( ), amennyit a játékosnak el kell költenie ahhoz, hogy ezt a kártyát
megvehesse a készletből.
Kártya neve
Hatás: Az a hatás, amelyet akkor hajtunk végre, amikor ezt a kártyát kijátsszuk. A drágaköveknek és az
ereklyéknek azonnali hatásuk van. A varázslatokat elő kell készíteni egy hasadékra, mielőtt aktiválhatnánk
azokat. Ha egy kártyán a szabálykönyvben olvashatóval szembemenő utasítás szerepel, kövessétek a kártyán
írottakat.

4

Típus: Háromféle játékoskártya van: drágakő, ereklye és varázslat.
• A drágakövek kijátszásukkor étert ( ), termelnek, ami a játék fő erőforrása. Éterből vehettek további
kártyákat, de arra is költhetitek, hogy hasadékokat összpontosítsatok, vagy nyissatok meg velük.
(A hasadékok azok a csatornák, amelyek segítségével a varázslatokat aktiválni tudjuk.)

3

• Az ereklyéknek különféle azonnal létrejövő hatásaik vannak.
• A varázslatok az első számú eszközeitek arra, hogy az Ősellenséget és a Szolgáit megsebezzétek.
A varázslatokat egy hasadékon kell előkészíteni (vagyis a varázslatkártyát le kell rakni egy, a játékostáblátok
mellett lévő hasadékra), mielőtt végre lehetne hajtani őket.

5
6

Színesítő szöveg: Nincs hatása a játékra, csak segít elhelyezni a lapot, az Aeon’s End képzelt világában.

2

5

6

4

Játékoskártya

Kártya száma: Jelzi, hogy melyik pakliba tartozik ez a kártya.

ÖRÖKSÉGPAKLI KÁRTYÁI
Az örökségpakliban lévő kártyák végigvezetnek az Aeon’s End: Legacy történetén, és mechanikus változásain.
A pakli meghatározott sorrendben van – ne nézzétek át vagy
keverjétek meg ezeket a kártyákat. Az örökségpaklit a játék
1
dobozában tartsátok, amikor nem használjátok éppen.
Az örökségpakli használatáról további információk találhatók 2
az első játszma előkészületeit bemutató lapon.
1 Cím

2

Történet: Rövid elbeszélés, amely bemutatja, mi zajlik
éppen a játék történetében.

3

Utasítások: Használati utasítások arra, hogy melyik paklit
nyissátok meg, melyik kártyákat száműzzétek, illetve
melyik matricát ragasszatok fel és hova.

4

Kártya száma: Az örökségpakli meghatározott sorrendben
van – ne nézzétek át vagy keverjétek meg ezeket a
kártyákat. Ha az örökségpakli kártyái valamilyen oknál
fogva szétszóródnának, kérjetek
meg valakit, aki nem játszik, hogy tegye vissza
a kártyákat a lapokon látható számok sorrendjébe
úgy, hogy a legnagyobb számú kártya hátlapja
legyen a pakli legvégén.

2

3

3

4

4
Örökségkártya előlapja
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Örökségkártya hátlapja
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ŐSELLENSÉGTÁBLA
1 Az Ősellenség neve
2 Élet: Az Ősellenség ennyi

3
4
5

6

7

8

élettel kezdi a játékot.
Az Ősellenség életét az
élettárcsáján vezetitek.
Ha az Ősellenség élete nullára
csökken, a játékosok nyernek.
Tombolás hatása: Az a hatás,
ami a Tomboláskor következik
be. Minden Ősellenségnek más
Tombolás hatása van.
További szabályok: Minden
egyéb szabály, ami csak erre az
Ősellenségre jellemző.
Megnövelt nehézség: Néhány
Ősellenség lapján szerepel
itt információ az Ősellenség
nehézségének megnöveléséről.
Ezzel, ha akarjátok, az
Ősellenség nehézségét
állíthatjátok be, amikor az
Aeon’s End: Legacy kampányán
kívül játszotok vele.
Nehézségi szint: Azt jelzi,
hogy ezt az Ősellenséget
mennyire nehéz legyőzni
a többi Ősellenséghez
képest. A nehézségi szint
1-től (legkönnyebb) 10-ig
(legnehezebb) tartó
skálát használ.
Előkészületek: Kiegészítő
információ ennek
az Ősellenségnek az
előkészítéséhez.
Az Ősellenség története:
Nincs hatása a játékmenetre.
További információkat
tartalmaz az Aeon’s End:
Legacy világáról.

Ősellenségtábla (Előlap)

1
Ősellenségtábla (Hátlap)

2

5

3

4

6

7

8

6
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1

1
2

2

2

5

3

4
4

1
4

6

6
7

8
Szolgakártya

6
7

8
Hatalomkártya

7

8
Támadáskártya

ŐSELLENSÉGKÁRTYÁK
Az Ősellenségkártyák között Támadások, Szolgák és olyan Hatalmak találhatók, amelyeket az Ősellenség használ a játékosok és a Sírboltvár elleni
küzdelemben. Az Ősellenségpaklit minden játszma elején a bármely Ősellenségpakliban használható Alap-ősellenségkártyák és néhány, csak az adott
Ősellenség esetén használandó egyedi kártya felhasználásával állítjátok össze.

1
2

Kártya neve

3

Típus: Háromféle Ősellenségkártya van – Támadás, Szolga és Hatalom.
• Támadás: A Támadáskártya hatása azonnal létrejön, aztán a kártyát
el kell dobni.
• Szolga: A Szolgák életjelölőkkel kerülnek játékba, és a legyőzésükig
maradnak játékban. Van egy állandó hatásuk, amit az Ősellenség
körének főfázisában hajtunk végre. Ha a Szolga élete nullára csökken,
azonnal el kell dobni.
• Hatalom: A Hatalom kártyákon egy „HATALOM: X” felirat
található. Amikor egy ilyen játékba kerül, tegyetek rá „X” darab
hatalomjelölőt. A hatalomkártya, „X” kör múlva fejti ki a hatását,
hacsak nem sikerül előbb az esetleges feltüntetett módon eldobni
azt. Az Ősellenség körének főfázisa során minden játékban lévő
Hatalomkártyáról vegyetek le egy hatalomjelölőt. Amikor egy
Hatalomkártyáról leveszitek az utolsó hatalomjelölőt is, hajtsátok
végre a hatását, majd dobjátok el.

4
5

6
7

8

Élet: A Szolgáknak bizonyos számú életük van, amit a nekik okozott
sérülésekkel lehet csökkenteni. Ha egy Szolga élete nullára csökken,
azonnal el kell dobni az Ősellenség dobópaklijába.
Hatás: Az Ősellenségkártya hatása, amit végre kell hajtani.
ELDOBÁSHOZ: Néhány Hatalomkártyán látható „ELDOBÁSHOZ”
feltétel. Bármelyik játékos a főfázisa során megteheti, hogy
maradéktalanul végrehajtja az itt leírtakat, hogy eldobja ezt a
Hatalomkártyát. Ha egy Hatalomkártyát így dobtok el, a hatását nem
hajtjátok végre. .
Ősellenség: Az Ősellenség, akihez a kártya tartozik. Amely kártyákon
„Alap” szerepel, bármelyik Ősellenséggel használható.
Szint: Az Ősellenségkártyáknak három szintje van. Az 1-es szintű
kártyák kevésbé veszélyesek, mint a 2-es szintű kártyák, amelyek kevésbé
veszélyesek, mint a 3-as szintű kártyák. Néhány egyedi Ősellenségkártyán
0-s szint látható. Ezek leírása az adott Ősellenségtábláján a további
szabályok között található.
Kártya száma: Mutatja, hogy melyik pakliból való a kártya.

7
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ELŐKÉSZÜLETEK
ELŐKÉSZÜLETEK AZ ELSŐ JÁTSZMA ELŐTT
Mielőtt tovább haladnátok ebben a szabályban, olvassátok el Az első játszma előkészítése feliratú lapot.
Ezen láthatjátok majd, hogy készüljetek elő az első játszmátokra. Utána térjetek vissza ide, és kövessétek
az alábbi utasításokat.

A JÁTÉKOSOK ELŐKÉSZÜLETEI
1 Minden játékos magához veszi a játékostábláját és lerakja maga elé.
2 A játékosok a tábláik alapján kézbe veszik a kezdő lapjaikat, és összeállítják a kezdő húzópaklijukat.

A kártyák a jelzett sorrendben kerüljenek a húzópaklikba, úgy hogy a bal szélsők legyenek a tetején és
a jobb szélső lapok kerüljenek legalulra.
Kezdőkártyák: a készletben használt kártyáktól való
megkülönböztetés érdekében a kezdő kezetek és
kezdőpaklitok összeállításához használt kártyák jobb alsó
sarkában egy S jel található.

J

Az 5. fejezet elején kerül játékba.

3

Minden játékos kap 1-1 hasadékot minden, a játékostábláján jelzett típusból. A játékosok
a játékostáblájukon jelzettek szerint teszik le a hasadékaikat.

4

Minden játékos 10 élettel kezdi a játékot. Sírboltvár élettárcsáját állítsátok 30-ra. Sem a játékosoknak,
sem Sírboltvárnak nem lehet a kezdő értéknél több élete a játék során.

FORDULÓSORREND-PAKLI
5 A fordulósorrend-pakli mindig 4 játékossorrend-kártyából és 2 Ősellenségsorrend-kártyából áll.

Amint a játékosok meghatározták, hogy melyik típusú sorrendkártyából mennyire lesz szükség a
paklihoz, minden játékos felírja a karaktere nevét a meghatározott számú játékossorrend-kártyára.
A neveteket mindenképpen azokra a kártyákra írjátok, amelyek a karakteretek színének megfelelnek.
A játékossorrend-kártyák összetétele a következő:
• Egy játékos esetén tegyél ennek a játékosnak 4 játékossorrend-kártyát a pakliba.
• Két játékos esetén mindkét játékosnak tegyetek 2-2 játékossorrend-kártyát a pakliba.
• Három játékos esetén tegyetek 1 játékossorrend-kártyát a pakliba minden játékosnak, továbbá egy
„bárki” feliratú sorrendkártyát. Ennek a húzása esetén a játékosok döntik el, melyikük hajtsa végre
az adott kört. Ez is játékossorrend-kártyának számít. Ha egy hatás erre a játékossorrend-kártyára
hivatkozna, a játékosok döntik el, kire érvényesüljön a hatás.
• Négy játékos esetén használjátok a kétszínű sorrendkártyákat. Minden játékos két kártyára írja fel
a nevét. Minden kártyán két név lesz. Szükség lesz a két játékossorrend-jelzőre is. Ha egy hatás az
egyik olyan sorrendkártyára hivatkozik, amelyen két játékos neve szerepel, a játékosok döntik el,
kire vonatkozik a hatás.
• Játékosszámtól függetlenül tegyetek 2 Ősellenségsorrend-kártyát a pakliba, majd keverjétek
meg a paklit.

SORRENDPAKLI 2 JÁTÉKOS ESETÉN - PÉLDA

5 Abigél és Bence kétszemélyes játékot játszik, ezért olyan
sorrendpaklit hoznak létre, amelyben mindkét játékosnak
két kártyája van. Az első játszma előkészítése lap utasításait
követve Abigél úgy dönt, hogy a karakterének neve Claire
lesz, ezért két játékossorrend-kártyára felírja: „Claire”. Bence
a karakterét Daxnak nevezi el, ezért két sorrendkártyára
„Dax”‑ot ír. Ezt a négy kártyát két Ősellenségsorrendkártyával kombinálva állítják össze a sorrendpaklit.

C la ire

Dax

C la ire

Dax

SORRENDPAKLI 4 JÁTÉKOS ESETÉN – PÉLDA

Alb ert

B etty

C la ire

Dax

Alb ert
C la ire

B etty

Dax

Amikor a sorrendpakli kiürül, és új sorrendkártyát kell húzni vagy felfedni, keverjétek újra az összes
sorrendkártyát, és tegyétek le azokat képpel lefelé, újra sorrendpaklit alkotva belőlük.

8
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ELŐKÉSZÜLETEK AZ 1. FEJEZETHEZ

3

I-es, II-es és III-as hasadék (a játékostáblán
jelzettnek megfelelően elrendezve)

2

Kezdőkártyák a játékos kezében

2
1

Claire

4

2
Pakli alja

A játékos kezdő húzópaklija (nem megkeverve)

0

4

9

9

6

B etty

3

5

Fordulósorrend-pakli (megkeverve)

9
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ŐSELLENSÉG ELŐKÉSZÍTÉSE
6 Az Ősellenségtábla alapján állítsátok be az Ősellenség

élettárcsáját a meghatározott értékre. Az Ősellenségnek
sosem lehet több élete a kezdőértékénél.

7

Állítsátok össze az Ősellenségpaklit az
örökségpakliban szereplő utasításoknak
megfelelően.

8

Olvassátok el az Ősellenségtábla hátulján az
erre az Ősellenségre vonatkozó előkészítési
utasításokat.

K

L

A 3. fejezet elején kerül játékba.

A 3. fejezet elején kerül játékba.
Ez a matrica lefedi és lecseréli majd a 7. és 8. lépést.

0-s szint
Az Ősellenségtől függően
lehet, hogy más kártyákat
is kell használni az
Ősellenségpaklin kívül.
Ezeken a kártyákon 0-s
szint szerepel. Az Ősellenség
táblán olvashatók az erre
vonatkozó szabályok.

10
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KÉSZLETPAKLIK ELŐKÉSZÍTÉSE
9 A készletpaklik azok a játékoskártyák, amelyeket a

játszma folyamán tudnak a játékosok megszerezni.
A készlet kilenc készletpakliból áll. Minden pakli egy
fajta játékoskártya számos példányából áll. A játékosok
a kampány kezdetén az I a pakliban található kilencféle
kártyához férhetnek hozzá.

9

KÉSZLETEK FEJLESZTÉSE
A játékosok minden fejezet után új készletpaklikhoz kapnak
hozzáférést. A játékosok kötelesek ezek közül két paklit a
készlethez adni, majd száműzniük kell két paklit a készletből.
Ezután száműzniük kell a megmaradt, nem választott új
készletpaklikat is.

M

A 3. fejezet végén kerül játékba.

KÉSZLET
Tegyetek minden azonos nevű kártyát egy-egy külön pakliba
az asztal közepére.
A drágakövek kijátszásukkor étert ( )
termelnek, ami a játék fő erőforrása.
Éter ( ) elköltésével szerezhettek új
kártyákat, összpontosíthattok vagy
nyithattok meg hasadékokat.
• 7 kártya van minden drágakőkészletpakliban.

Elsődlegesen varázslatok segítségével
sebezhetik meg a játékosok az
Ősellenséget és Szolgáit. Ezeket egy
körben elő kell készíteni egy hasadékon
ahhoz, hogy egy későbbi körben
aktiválhatóak legyenek.
• 5 kártya van minden varázslatkészletpakliban.
Az ereklyéknek változatos hatása lehet,
amit kijátszásuk után azonnal
ki is fejtenek.
• 5 kártya van minden ereklyekészletpakliban.

Kiürült készletpaklik
Ha egy készletpakli lapjai elfogynak, kiürült. Ne tegyetek mást a helyére.

Tipp: Javasoljuk, hogy a készletben mindig legyen legalább egy
drágakő, amely 3 -be kerül, így a játékosok könnyebben juthatnak
drágább kártyákhoz a későbbi körökben.

11
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A JÁTÉK MENETE
FORDULÓSORREND
Az Aeon’s End: Legacy-ban változó sorrendben követik egymást a játékosok és az Ősellenség,
ezt a sorrendet a fordulósorrend-pakli határozza meg. A játék elején, valamint minden játékos vagy
Ősellenség köre végén húzzatok egy kártyát a fordulósorrend-pakliból, hogy lássátok, kié lesz a
következő kör. Tegyétek ezt a kártyát a fordulósorrend-dobópakliba.
Ha négy játékossal játszotok, minden játékosnak két-két kártyán fog szerepelni a neve. Amikor egy
ilyen lapot húztok, a játékosok eldöntik, melyik érintett játékos köre következik. Ez a játékos lerakja
emlékeztetőül a játékossorrend-jelzőjét a játékostáblájára, majd végrehajtja a körét. Amikor később
ugyanebben a fordulóban felhúzzátok a másik ugyanilyen fordulósorrend-kártyát, a másik játékosnak
kell végrehajtania a körét. A játékostáblára rakott játékossorrend-jelző kerüljön vissza az asztal
közepére.
Ha fel kell húznotok vagy fednetek egy kártyát a sorrendpakliból, de az már előzőleg kiürült,
keverjétek össze az eldobott fordulósorrend-kártyákat képpel lefelé, és alkossatok belőlük egy új paklit.

A JÁTÉKOS KÖRÉNEK ÁTTEKINTÉSE
1. Varázslatfázis
Ha szeretne aktiválhat a játékos a nyitott hasadékaira előkészített varázslatai közül akármennyit.
Köteles aktiválni a zárt hasadékokra előkészített varázslatait.
A varázslatkártyák aktiválásuk után közvetlenül a játékos dobópaklijába kerülnek.

JÁTÉKOSSORREND – PÉLDA
Miután Abigél és Bence előkészítette a játékot,felhúzzák
a fordulósorrend-pakli
legfelső kártyáját. A „Claire”
feliratút húzták fel, így
Abigél kezdi az első körrel.
Abigél a körében a következő
fázisokon fog sorban
végigmenni: varázslatfázis,
főfázis, húzásfázis.

re

C la i

A varázslatfázisban a korábbi körök valamelyikében előkészített
varázslatokat tudja aktiválni. Mivel ez a játék első köre, Abigél át
fogja ugrani ezt a fázist, és egyenesen a főfázisba lép tovább.

JÁTÉKOSSORREND – PÉLDA 4 JÁTÉKOS ESETÉN
Amikor a Betty/Dax kártyát húzzák,
a játékosok úgy döntenek, hogy
„Betty” köre következik.

2. Főfázis
Az alábbi cselekvések bármilyen sorrendben, és akárhányszor végrehajthatóak:
1. Egy drágakő- vagy ereklyekártya kijátszása
2. Egy kártya megszerzése
3. Egy hasadék összpontosítása
4. Egy hasadék megnyitása
5. Egy varázslat előkészítése egy hasadékra
6. Egy „Előkészített állapotban” hatás végrehajtása
7. Egy „ELDOBÁSHOZ” feltétel végrehajtása

N

A 2. fejezet végén kerül játékba.

3. Húzásfázis

Tedd az ebben a körben kijátszott drágaköveket és ereklyéket a dobópaklidba,
az általad választott sorrendben.
Húzz kártyákat a paklid tetejéről addig, amíg nem lesz ismét 5 lap a kezedben.

Betty játékostáblájára kerül a piros/sárga
jelző, és Betty végrehajtja a körét.

Pár körrel később a másik
Betty/Dax kártyát is felhúzzák
a játékosok. Mivel Betty
már sorra került ebben a
fordulóban, Dax következik,
és a piros/sárga jelölő
visszakerül az asztal közepére.

Upsz!
Mi történik, ha elfelejtesz vagy elhibázol egy szabályt? A legtöbb esetben az apró tévedések
nem számítanak. Egy kis szabálytévesztés itt-ott, vagy valami, amit elfelejtettetek, nem igazán
fogja befolyásolni a játékot.
Legközelebb már figyeljetek oda, hogy ne felejtsétek el.
Esetenként egy hiányzó vagy félreértett szabály túl könnyűvé vagy túl nehézzé teheti a játékot.
De ne felejtsétek, ez csak egy játék, és az igazi cél az, hogy jól érezzétek magatokat!
12
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A JÁTÉKOS KÖRE: 1 – VARÁZSLATFÁZIS
Előkészített varázslatok aktiválása:
• Az aktív játékos bármelyik nyitott hasadékra előkészített varázslatait
aktiválhatja, ha szeretné.
• A zárt hasadékokra előkészített varázslataiból az összeset köteles aktiválni.
(Zárt hasadékra, a hasadék fókuszálása után kerülhetett előkészített varázslat.)

VARÁZSLATFÁZIS – PÉLDA
A példa kedvéért előreléptünk egy pár körrel a játékban egy olyan pontra, amikor
Bence már szerzett néhány varázslatot. A köre kezdetén van két Szikra és egy Űző
köd varázslatkártyája előkészítve (lásd alább). A Szikra varázslatait az I. és II.
számú, nyitott hasadékokra készítette elő, vagyis aktiválhatja ezeket most, vagy
várhat, hogy később aktiválja őket. Az űző köd a III. számú zárt hasadékon van
előkészítve. Mivel a hasadék zárva van, az Űző ködöt ebben a körben kell aktiválnia.

• A varázslatok tetszőleges sorrendben kerülnek aktiválásra.

Egy varázslat aktiválásának a lépései:
• Az aktív játékos helyezze a dobópaklijába a választott varázslatát, majd hajtsa
végre a kártyán látható „Aktiválás:” szó után írott hatást.
• Hacsak a kártya saját szabálya ezt lehetővé nem teszi, egy varázslattal csak
egyetlen célpontot lehet megsebezni.

O

A 2. fejezet végén kerül játékba.

Sebzés menete:
• Amikor egy Szolga szenved el sérülést, életjelölőket kell levenni a
Szolgakártyáról a kiosztott sebzés mértékében. Ha ezzel elfogy az összes
életjelölő a kártyáról, akkor azt azonnal el kell dobni.

P

A 3. fejezet elején kerül játékba.

• Amikor az Ősellenség szenved el sérülést, az élettárcsáján lévő értéket kell
csökkenteni a kiosztott sebzés mértékével. Ha ezzel az Ősellenség életeinek
száma nullára csökken, a játékosok azonnal megnyerték a játékot.
• Ha egy varázslat vagy hatás következtében egy varázslat „további sérülést” tud
okozni, akkor azt hozzáadjuk az eredeti sebzéshez. Ennek megfelelően a „további
sérülést” ugyanannak a Szolgának vagy az Ősellenségnek kell elszenvednie,
mint az eredetit. Az eredeti és „további sérülés” egyazon sebzés része.
Ha egy varázslat azt mondja, „Egy célpont 1 sérülést szenved el. Majd egy célpont
2 sérülést szenved el.”, akkor a „további sérülés” mindkettőhöz hozzáadódik.
A sebzéseket akár két különböző Szolga vagy egy Szolga és az Ősellenség,
vagy kétszer az Ősellenség vagy ugyanaz a Szolga is elszenvedheti.

Bence úgy dönt, hogy először
az Űző ködöt aktiválja.
Az Űző köd kártyát azonnal
a dobópaklijába teszi,
majd ezt követően végrehajtja
az aktiválás hatását.
Az Űző köd 2, illetve
további 1 sérülést okoz,
ha a játékosnak van két
másik előkészített varázslata.
Bencének van két Szikrája
előkészítve, így az Űző köd
3 sérülést okoz. Célpontjául
az Ősellenséget választja,
így az szenvedi el a 3 sérülést.
Végezetül Bence úgy dönt, a Szikráit nem aktiválja ebben a körben,
mert bár még nincsenek kint Szolgák, de ő felkészülten akarja várni őket,
ha majd felbukkannak. Megteheti, hogy nem aktiválja ezeket, mert nyitott
hasadékokra lettek előkészítve.

Vannak bizonyos hatások az Aeon’s Endben, amelyekkel másik
játékosok előkészített varázslatait aktiválhatjuk. Amikor másnak
a kártyáját hajtja végre egy játékos, akkor a kártyán írottak
rá vonatkoznak. Ő dönt minden varázslatot érintő kérdésben.
A varázslat eldobásakor, a kártya annak a játékosnak a
dobópaklijába kerül, akinél az elő volt készítve.
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A JÁTÉKOS KÖRE: 2 – FŐFÁZIS
Az alábbi cselekvések bármilyen sorrendben, akárhányszor végrehajthatók
a játékos körének főfázisában.
Például egy játékos kijátszhat egy drágakövet, szerezhet egy kártyát, előkészíthet egy
varázslatot, kijátszhat egy újabb drágakövet és szerezhet egy újabb kártyát.

Egy drágakő- vagy ereklyekártya kijátszása:

1.

• Egy kártya kijátszásakor végre kell hajtani a kártya teljes szövegében
írottakat, ha ez lehetséges.
• Ha „VAGY” szerepel a szövegben, pontosan egy lehetőség választható.
Ha a játékos csak az egyiket tudja a két lehetőség közül teljesen
végrehajtani, akkor azt kell választania.
• A játékos nem köteles elkölteni a megszerzett étert ( ).
• A körben megszerzett, de nem elköltött éter ( ) elvész. Az éter nem
halmozódik fel a körök során és nem adható át más játékosnak.
• A kör végén a kijátszott drágakő- és ereklyekártyák az aktív játékos
dobópaklijába kerülnek azt általa választott sorrendben.

Egy kártya megszerzése:

2.
•

A kártyák megszerzési költsége a jobb felső sarkukban van feltüntetve.
Ezt az adott kör alatt szerzett éter ( ) elköltésével fizetheti meg az aktív
játékos.
Az így megszerzett kártya azonnal az aktív játékos dobópaklijába kerül.

•

Egy hasadék összpontosítása:

3.

• Egy zárt hasadékot a jelölő közepén jelzett összpontosítási költség
kifizetésével lehet összpontosítani.
• Egy hasadék összpontosításakor el kell azt fordítani 90 fokkal az óramutató
járásával megegyező irányba.
• Egy hasadék akárhányszor összpontosítható és akármennyi hasadék
összpontosítható egyazon körön belül. Anélkül is összpontosítható egy
hasadék, hogy arra varázslat kerülne előkészítésre.
• Ha egy olyan hasadék összpontosul, amelyiknek a sárga negyede fölfelé áll,
akkor az megnyílik.
• A hasadékok bármilyen sorrendben megnyithatóak vagy
összpontosíthatóak.

Egy hasadék megnyitása:

4.

• A hasadék tetején olvasható érték mutatja annak az aktuális megnyitási
költségét. A nyitási költség a hasadék minden összpontosításával csökken.
• A hasadék megnyitásakor át kell fordítani azt a „Nyitott” oldalára.
A megnyitott hasadékok nyitva maradnak a játék hátralévő részében.
A hasadék megnyitásának körében előkészíthető rá varázslat, mint ahogy
későbbi körökben is.

Kártya eldobás sorrendje
Egy varázslat aktiválásakor már azelőtt a dobópaklira kerül, hogy annak hatása
létrejönne. A megszerzett kártyák szintén azonnal a dobópaklira kerülnek.
A kijátszott drágakő- és ereklyekártyák a játékterületbe kerülnek, és csak az
adott kör végén, a húzásfázisban kerülnek tetszőleges sorrendben a dobópaklira
függetlenül azok kijátszási sorrendjétől.
EGY HASADÉK ÖSSZPONTOSÍTÁSA
VAGY MEGNYITÁSA – PÉLDA

A példa kedvéért előreugrunk
Abigél második körére. Abigél
úgy döntött, nem aktiválja az
előkészített Szikra varázslatát a
varázslatfázisában.
Most négy Kristály és egy Szikra
varázslatkártya van a kezében.
A főfázisában vagyunk.
Csak egy megnyitott hasadéka
van, ezért meg kell nyitnia, vagy
összpontosítania kell egy második
hasadékot, ha elő akarja készíteni a
kezében lévő Szikrát.
Abigél a főfázisát azzal kezdi,
hogy kijátssza mind a négy
Kristály kártyáját, hogy kapjon
4 étert ( ). Ezt követően három
különböző lehetősége van arra,
hogy előkészíthesse a Szikrát a
kezéből.
(1) Összpontosíthatja a II.
hasadékát 2 éterért ( ).
(2) Megnyithatja a II.
hasadékát 4 éterért ( ).
(3) Összpontosíthatja a III.
hasadékát 3 éterért ( ).
Úgy dönt, hogy megnyitja a II.
hasadékát (2. lehetőség). Abigél
megfordítja a II. hasadékát, hogy
ezzel jelezze: most már nyitva
van. Ez a hasadék nyitva marad
a játszma hátralévő részére.
Abigél előkészíthet varázslatot
erre a hasadékra ebben és a
további körökben is anélkül,
hogy ezért további étert ( )
kellene fizetnie.

1

VAGY

2

VAGY

3

Végül Abigél előkészíti a kezében
lévő Szikrát, lerakva azt a II.
hasadékra. Mindkettő szikra
aktiválható lesz az ő következő
varázslatfázisában.
14
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FŐFÁZIS: ÉTER SZERZÉSE
ÉS KÖLTÉSE – PÉLDA

5.

Egy varázslat előkészítése egy hasadékra:

Abigél első körében négy kristály
és egy szikra van a kezében.
Kijátssza a négy kristályát,
amiért kap 4 étert ( ).

• Egy varázslat előkészítéséhez kézből kell kijátszani egy
varázslatkártyát vagy egy nyitott, vagy egy ebben a körben
összpontosított, zárt hasadékra. Egy hasadékon egyszerre csak egy
varázslat lehet előkészítve. Minden játékos csak a saját hasadékaira
készítheti elő a varázslatait.

Abigélnek számos lehetősége
van ennek az éternek a
felhasználására. Úgy dönt, hogy
mind a 4 étert ( ) egy Burjánzó
andraditra költi.
Ezt azonnal a dobópaklijába teszi.

• Előkészített varázslatokat csak a következő Varázslatfázisok
valamelyikében lehet aktiválni.
6.

Egy „Előkészített állapotban” hatás végrehajtása:
• Egyes varázslatoknak olyan „Előkészített állapotban” hatásai
vannak, amiket kifejezett a főfázisban lehet hasznosítani.
Ezeket a hatásokat fel lehet használni az előkészítés körében is,
valamint minden olyan későbbi körben, amelyben a varázslat még
továbbra is előkészített állapotban van.
• Bizonyos „Előkészített állapotban” hatások viszont nem a főfázisra
vannak hatással.

7.

VAGY

Abigél arra is költhette volna a 4 éterét ( ), hogy megnyissa a II. hasadékát.

Egy „ELDOBÁSHOZ:” feltétel végrehajtása:
• Bizonyos Ősellenség-hatalomkártyákon szerepel „ELDOBÁSHOZ:”
hatás. A főfázis folyamán az aktív játékos megteheti, hogy a feltételt
teljes egészében teljesíti, és így eldobja azt a hatalomkártyát.
Ha egy hatalomkártya ilyen módon kerül eldobásra, akkor annak
hatása nem kerül végrehajtásra.

VAGY

Úgy is dönthetett volna, hogy vesz egy Tűzcsakram varázslatot a készletből,
ami 2 éterbe ( ) kerül, és összpontosítja a II. hasadékát a maradék 2 éterrel ( ).

Q

A 2. fejezet végén kerül játékba.

Claire
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A JÁTÉKOS KÖRE: 3 – HÚZÁSFÁZIS
A főfázisa befejeztével az aktív játékos tegye az összes
ebben a körben kijátszott drágakő- és ereklyekártyát a
dobópaklijába, az általa választott sorrendben.
Ezt követően a ki nem játszott kártyákat a kezében tartva,
annyi kártyát húz a húzópaklija tetejéről, hogy a végére öt
lap legyen a kezében.
Ha bármikor kiürülne a húzópakli, és abból az aktív
játékosnak mégis további lapot kellene húznia, vagy lapot
kellene felfednie, akkor csak képpel lefele kell fordítania
a dobópakliját, ezzel új húzópaklit alkotva belőle és már
húzhat is tovább. Soha nem kell megkeverni a játék
folyamán a húzópaklikat.

HÚZÁSFÁZIS – PÉLDA
Bence egyik körének a végén járunk. A varázslatfázisában aktivált egy Űző ködöt, ami azonnal
a dobópaklija tetejére került.

Dax

Megjegyzések:
• Nem dönthetsz úgy, hogy a köröd során eldobsz
lapokat. Más pakliépítős játékokkal ellentétben itt nem
dobod el a kezedben lévő kártyákat a körök végén.
• A dobópaklik bármikor átnézhetőek csak átrendezni
tilos azokat.
• A húzópaklikat nem szabad átnézni.
• A kézben tartható lapok száma nincs maximalizálva.

Nincs keverés
Számos másik pakliépítős játékkal ellentétben
itt nem kevered meg a dobópaklidat, amikor
a paklid kiürült. Egyszerűen fordítsd le a
dobópaklidat, hogy ezzel létrehozd az új
húzópaklit.

Ebben a körben kijátszott egy Idegkoszorút, három Kristályt és egy Ősi cianolitot. Az Idegkoszorú
segítségével összpontosította a III. hasadékát. Az Ősi cianolit és Kristályok kijátszásával szerzett
5 étert, amiből szerzett egy Gravitációs csomópontot.
Amikor megszerzi a Gravitációs csomópont
varázslatkártyát, azt rögtön a dobópaklija tetején
lévő Űző ködre teszi. Bence úgy dönt, hogy a főfázisa
ezzel véget ér.
A húzásfázisát azzal kezdi, hogy az Idegkoszorút,
a Kristályokat és az Ősi cianolitot általa választott
sorrendben a dobópaklijára teszi. Bence úgy dönt,
hogy elsőként az Idegkoszorút teszi le, arra az Ősi
cianolitot, majd végül az összes Kristályt.

Ezt követően Bence annyi kártyát húz a paklijából, hogy újra 5 kártya legyen a kezében. A paklijában
azonban csak 2 lap van. Felhúzza ezt a 2-t, majd keverés nélkül megfordítja a dobópakliját, ezzel
létrehozva az új húzópaklit. Végül innen 3 további kártyát húz, így már 5 lap van a kezében.

Dax
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AZ ŐSELLENSÉG
KÖRÉNEK ÁTTEKINTÉSE
1. Főfázis
A legrégebbitől a legújabbig haladva hajtsátok
végre az Ősellenség játékterében kijátszva
látható összes Szolga- és Hatalomkártya hatását.

2. Húzásfázis
Húzzatok egy kártyát az Ősellenségpakliból, és
hajtsátok végre a típusának megfelelően.
• Ha Támadáskártya, azonnal hajtsátok
végre a hatását.
• Ha Szolga-, vagy Hatalomkártya,
játsszátok ki (tegyétek le képpel
felfelé fordítva az Ősellenség
játékterébe) a megfelelő mennyiségű
élet- vagy hatalomjelzővel. A kártyán
„AZONNALI:” szöveg után szereplő
hatásokat hajtsátok végre. A többi
hatást ebben a körben ne hajtsátok
végre.

AZ ŐSELLENSÉG
FŐFÁZISA - PÉLDA
A példa kedvéért
előreugrunk pár
fordulónyit a játékban.
Az Ősellenségsorrendkártyát húzták a
játékosok. Örvény
megkezdi a körét.
Az előzőleg kijátszott
kártyái a következők:
Szemmorzsoló, Pengék
vihara 1 hatalomjelölővel
és egy Kéregroppantó.
Ezek ebben a sorrendben
kerültek játékba, így
Abigél és Bence ilyen
sorrendben hajtja most
őket végre.

1

Először is,
a Szemmorzsoló
állandó hatása az,
hogy „Akármelyik
játékos 2 sérülést
szenved el.”
Abigélnek még
mindig van 10 élete,
ezért úgy dönt, ő
szenvedi el ezt a
sérülést. Abigél eldob
2 életjelölőt. Az élete
most 8.

2

Ezt követően
levesznek 1
hatalomjelzőt a
Pengék vihara
hatalomkártyáról.
Nem maradt
hatalomjelző ezen
a kártyán, vagyis
végre kell hajtani a
hatását. A Pengék
vihara hatása az,
hogy „Sírboltvár
4 sérülést szenved
el.” Sírboltvárnak
jelenleg 30 élete van.
Bence Sírboltvár
élettárcsáját letekeri
26-ra. A Pengék
viharát most eldobják.

Ha egy játékos élete bármikor 0-ra csökken,
az a játékos „kimerült”. Olvassátok el
a kimerülésről szóló szakaszt a 19. oldalon.

AZ ŐSELLENSÉG KÖRE:
1 – FŐFÁZIS
A játékosok a legrégebben kijátszott Szolga-,
vagy Hatalomkártyával kezdve végrehajtják
az összes kijátszva látható Szolga- és
Hatalomkártya hatását.
•

Az „ÁLLANDÓ” hatásokat most kell
végrehajtani.

•

Minden kijátszott Hatalomkártya
elveszít egy hatalomjelzőt. Ha egy
Hatalomkártyáról ezzel az utolsó jelző is
lekerül, hajtsátok végre a „Hatalom X:”
felirat után jelzett hatást, majd dobjátok
el a kártyát.

3

Végül végrehajtják
a Kéregroppantó
hatását. A
Kéregroppantó
állandó hatása az,
hogy „Sírboltvár 2
sérülést szenved el.”
Bence Sírboltvár
élettárcsáját lejjebb
tekeri 2-vel, 26-ról
24-re.

1

2

3

Claire
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AZ ŐSELLENSÉG KÖRE: 2 – HÚZÁSFÁZIS
Egy Ősellenségkártya húzása:
• Ha az Ősellenségpakli üres, és az Ősellenségnek kellene kártyát húznia,
akkor húzás helyett hajtsátok végre a Tombolást háromszor.

Ha a húzott kártya:
• Támadáskártya
Azonnal hajtsátok végre a kártya hatását a kártyán szereplő sorrendben.
Ezt követően tegyétek a lapot az Ősellenség dobópaklijába.
• Szolgakártya
Az „AZONNAL:” feliratot követő hatásokat azonnal hajtsátok végre.
Ezt követően tegyétek a Szolgakártyát az Ősellenség játékterébe, képpel
felfelé fordítva, annyi életjelölővel, amennyit a kártya jelez.

AZ ŐSELLENSÉG HÚZÁSFÁZISA - PÉLDA
Az Ősellenség főfázisának teljes végrehajtása után Abigél és Bence továbblép az Ősellenség
húzásfázisára. A fázis során húzni fognak egy kártyát az Ősellenség paklijából,
és végrehajtják. Alább látható pár példa az Ősellenségkártyák három típusáról és arról,
hogyan kell végrehajtani őket.
TÁMADÁSKÁRTYA - PÉLDA
Ebben a példában Abigél és Bence a Metszést,
Örvény Ősellenségpaklijának egyik
Támadáskártyáját húzta fel.

A Támadáskártyákat azonnal végre kell hajtani.
A Metszés hatása „Hajtsátok végre a Tombolást”.
Örvény Tombolás hatása “Sírboltvár 3 sérülést
szenved el.” Bence Sírboltvár élettárcsáját 3-mal
lejjebb állítja, 24-ről 21-re.

R

A 3. fejezet elején kerül játékba.

• Hatalomkártya
Az „AZONNAL:” feliratot követő hatásokat azonnal hajtsátok végre.
Ezt követően tegyétek a Hatalomkártyát az Ősellenség játékterébe,
képpel felfelé fordítva, annyi hatalomjelölővel, amennyit a kártya jelez.

A kártya hatásainak végrehajtása:
• Ha olyan hatást hajtotok végre, amit nem lehet teljes mértékben
elvégezni, hajtsatok végre annyit, amennyit csak lehetséges. Ha két hatás
közül kell választanotok, akkor kötelező azt választani, amelyiket teljes
mértékben végre tudjátok hajtani (ha van ilyen).
• Állandó és Hatalom hatásokat csak az Ősellenség főfázisában hajtotok
végre. Újonnan lerakott Szolga- és Hatalomkártyák esetén ezeket a
hatásokat az Ősellenség következő köréig nem kell figyelembe venni.

Ellentmondások

Az Ősellenségkártyákon írtak kapcsán előfordulhatnak olyan helyzetek,
ahol nem egyértelmű, mire vagy kire vonatkozik a hatás.
Ilyen helyzetekben a játékosok döntenek.

Például ha egy olyan Ősellenségkártya hatását hajtjátok végre, amely szerint a
legkevesebb élettel rendelkező játékos sérülést szenved, és két játékos döntetlenre áll a
legkevesebb élet kérdésében, a játékosok közösen döntik el, hogy ki kapja a sérülést.

Egy másik kártyán lehet, hogy az áll, hogy a legtöbb töltettel rendelkező játékos kapjon
sérülést, miközben senkinek nincs töltete. Ilyen helyzetben szintén a játékosok döntik el,
hogy ki fog megsérülni.

Ha egy Ősellenségkártyán olyan hatás van, amit nem lehet teljes
mértékben elvégezni, hajtsatok végre annyit, amennyi csak lehetséges.
Például ha egy Ősellenségkártyán az szerepel, „Valamelyik játékos pusztítson el
5 kártyát a kezéből” és senkinek nincs 5 vagy több kártyája, akkor annak a játékosnak
kell az összes kártyáját elpusztítania, akinek a legtöbb kártya van a kezében.

Végül a Metszést eldobják az Ősellenség
dobópaklijába.
SZOLGAKÁRTYA - PÉLDA

Ebben a példában Abigél és Bence a Héjfúró
Szolgakártyát húzta Örvény Ősellenségpaklijából.

A Héjfúrót leteszik Örvény játékterébe, és az
azonnali hatását végrehajtják. Az azonnali hatása
„Segítség.” Az Örvény Ősellenségtáblája alapján
ez azt jelenti, hogy Abigél és Bence húz és végrehajt
egy segítőkártyát. Ezt megteszik. Ez után, mivel
a Héjfúrónak 8 élete van, Abigél és Bence 8
életjelölőt tesz rá.
Elolvassák a Héjfúró állandó hatását is, hogy
megtudják, mit fog tenni az Ősellenség következő
főfázisában. Ezt a hatást ebben a körben nem
hajtják végre, mert az állandó hatásokat csak
az ősellenség főfázisában kell végrehajtani,
amin viszont már túl vannak.
HATALOMKÁRTYA - PÉLDA
Ebben a példában Abigél és Bence a
Savas köd Hatalomkártyát húzta Örvény
Ősellenségpaklijából.

A kijátszott Savas köd Hatalomkártyának
“HATALOM 2” értéke van, ezért amikor Örvény
játékterébe rakják Abigél és Bence 2 hatalomjelzőt
rak rá. Nincs azonnali hatása, vagyis Abigélnek és
Bencének nincs több dolga vele ebben a körben.
Elolvassák a kártya hatását, hogy tudják, mit fog
tenni, amikor végre kell majd hajtani.
A hatalomjelzőket levenni és a hatásokat
végrehajtani az Ősellenség főfázisában kell –
egyik sem történik már meg ebben a körben,
hiszen az Ősellenség főfázisán már túl vannak.
A Savas köd kártyán van „ELDOBÁSHOZ:”
hatás. Bármelyik játékos végrehajthatja az ide
írtakat a saját körében ahhoz, hogy eldobják ezt
a hatalomkártyát.

18

AEL_rulebook_hun_LL_1129.indd 18

2019. 12. 16. 14:00:28

KIMERÜLÉS

Ha egy játékos életeinek száma 0-ra csökken, ez a játékos kimerül.

T

A 3. fejezet elején kerül játékba.

U

A 4. fejezet elején kerül játékba.

S

A 2. fejezet elején kerül játékba.

A kimerült játékos tovább játszik a szokásos menet szerint, az alábbi
eltérésekkel:
• A kimerült játékosok már nem szerezhetik vissza életpontjaikat.
• Ha egy kártya sérülést okoz a legkevesebb élettel rendelkező játékosnak,
mindig a legkevesebb élettel rendelkező, nem kimerült játékos kapja a
sérülést.
• Ha egy kimerült játékos kapna sérülést, helyette Sírboltvár kétszer
annyi sérülést szenved el. Beleértve a fennmaradó, még ki nem osztott
sérüléseket is, amelyeket a játékos kapna még, amikor éppen kimerül.
Ha minden játékos kimerül, a játék azonnal véget ér, és a játékosok vesztettek.

KIFEJEZÉSEK
„ELDOBÁSHOZ:” Bizonyos Ősellenség Hatalomkártyákon láthatóak
„ELDOBÁSHOZ:” hatások. A játékos főfázisában ez a játékos végrehajthatja
az „ELDOBÁSHOZ:” felirat után olvasható feltételt, hogy a Hatalomkártyát
eldobhassa. Ha játékos dob el így Hatalomkártyát, annak a lapnak a hatása
nem érvényesül.
Pusztítás: Az elpusztított kártyák kikerülnek az aktuális játszmából és nem
használhatjátok azokat, miután elpusztítottátok őket. A pusztítás abban tér el a
száműzéstől, hogy ezek a kártyák minden játszma végén visszakerülnek a saját
készletpaklijukba vagy a játékosok kezdő kártyái közé.
Száműz: Egy kártya száműzéséhez tedd azt a játék dobozának száműzött
kártyák rekeszébe. Ezeket a kártyákat ne használjátok, hacsak erre külön
utasítást nem kaptok.
Szövetséges: Bármelyik másik játékos (nem te).
Tombolás: Bizonyos Ősellenségkártyákon szerepel „Tombolás”.
Minden Ősellenségnek saját, egyedi hatása van, amelyet végre kell hajtani,
amikor ez történik. Ez a hatás minden egyes Ősellenség saját tábláján szerepel.
„VAGY” hatások: Ha egy kártya két lehetőséget sorol, amelyek között
„VAGY” látható, akkor a kétféle lehetőség valamelyikét – bármelyikét –
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választhatjátok, feltéve, hogy mindkettőt teljes egészében végre tudnátok
hajtani. Ha valamelyiket nem tudnátok teljes egészében végrehajtani,
akkor a másik hatást (amit végre tudtok hajtani) kell választanotok.

W

A 3. fejezet végén kerül játékba.

X

Az 5. fejezet elején kerül játékba.
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A JÁTÉK VÉGE

A játék véget ér, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

A játékosok győznek, ha az alábbiak bármelyike megvalósul:
• Az Ősellenségnek 0 élete maradt.
• Az Ősellenségnek nincs kártya a paklijában, és Szolgái, illetve
Hatalomkártyái sincsenek már kirakva valamelyik kör végén.

A játékosok veszítenek, ha az alábbiak bármelyike megvalósul:
• Minden játékos kimerült (0 életük van).
• Sírboltvárnak 0 élete maradt.
Továbbá az Ősellenségnek lehet egyedi győzelmi feltétele is,
amely az Ősellenség tábláján szerepel – a játékosok ennek teljesülése
esetén is azonnal veszítenek.

EGYSZEMÉLYES JÁTÉK

Játszhatod egyszemélyesen a játékot úgy is, hogy több különböző varázslót
játszol, és mindegyiket te irányítod. Ha így akarsz játszani, csak kövesd a
varázslók számának megfelelő szokásos játékszabályokat. Azt javasoljuk,
ne játssz kettőnél több varázslóval.
Az igazi egyszemélyes játékban egyetlen varázsló szerepét játszod.
Ha igazi egyszemélyes játékot játszol, te vagy a saját szövetségesed. Ha tehát
egy kártya töltetet ad egy szövetségesnek, azt a töltetet ehelyett te magad
kapod meg. Ha egy hatás rád és egy másik játékosra vonatkozik,
te hajtod végre azt a hatást kétszer.
Nem veszíted el a játékot, ha kimerültél. Csak akkor veszíted el a játékot,
ha Sírboltvárnak 0 élete marad. Máskülönben a játékot a szokásos módon
kell játszani.

A játékosok minden játék végén:
• Visszateszik a készletbe a paklijukból az összes olyan kártyát,
amely 0 éternél ( ) többe kerül, a megfelelő paklikba.
• A kezdő paklijukat és kézben tartandó kártyáikat visszaállítják
a játékostáblájukon szereplőknek megfelelően.
• A hasadékaikat visszaállítják azok kezdő pozíciójába.

Y

PONTOZÓTÁBLA

Minden játék végén írd fel az eredményt (győzelem vagy vereség)
és a további információkat ide.
Játszma Fejezet
Ősellenség
Eredmény
Dátum
1
1
2

2

3

3

4

A 2. fejezet végén kerül játékba.

Z

A 3. fejezet elején kerül játékba.
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