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30perc

tartalom
• 1 szabályfüzet
• 56 Evolúciókártya
• 16 Evolúciókártya Cyber Bunny és
Kraken számára (velük a Tokió Királyának első verziójában találkozhattál)
• 8 jelölő (3 , 3 , 1 , 1 )
• 1 Pandakaï Szörnytábla
• 1 kartonfigura és a hozzá tartozó talp

Egyre kíméletlenebb a
Tokióért vívott küzdelem! A
Szörnyek továbbfejlődtek,
és új, egyedi képességekre
tettek szert! A játék során
mindegyikük megszerezheti
és használhatja a saját
Evolúciókártya paklijának
lapjait. Ráadásul egy új
kihívó is beszállt a viadalba,
aki bárkinek szívesen
bemutatja a rombolás
művészetét: ő a
rettenetes Pandakaï!

Az Evolúciókártyákkal a Tokió Királyának
egy egészen új dimenziója nyílik meg.
Vedd magadhoz a Szörnyednek megfelelő paklit, és oszd ki a többieknek
a sajátjukat! A többit tedd vissza a
dobozba!

Előkészületek
Vedd magadhoz a Szörnyednek megfelelő
nyolc Evolúciókártyát, keverd meg, és
tedd egy pakliként magad elé!
Minden Szörny egy evolúciós fejlesztéssel kezd. Húzz fel két kártyát a paklidból,
és válassz belőle egyet! A kiválasztott
kártyát vedd a kezedbe anélkül, hogy
másoknak megmutatnád, majd a másikat
keverd vissza a paklidba!

Hogyan fejlődhetsz?
A Kockáid végrehajtása után, ha dobtál
-t, húzz fel két
legalább
Evolúciókártyát. Az egyiket vedd a
kezedbe, a másikat pedig dobd el! Ügyelj
arra, hogy a többiek ne lássák egyik
kártyát sem!
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Megjegyzés: Ez nem „költség”, sokkal
inkább egy bónusz. Így is elhasználhatod a

kockákat arra, hogy gyógyulj (amennyiben
nem Tokióban vagy), vagy arra, hogy
valamelyik „Tartsd meg” típusú Erőkártyádat,
vagy egy másik Evolúciókártyád képességét
használd. Az, hogy éppen Tokióban vagy, csak
a gyógyulásban gátol, de az Evolúciókártyák
húzásában nem.

Ha a paklid kiürült, keverd össze az
eldobott lapjaidat, és alkoss belőlük új
húzópaklit! Addig tartsd a kezedben
az Evolúciókártyákat, amíg úgy nem
döntesz, hogy kijátszod azokat! Ezt egyes
kártyáknál, ha nincs a kártyán pontosan
megkötve a kijátszás ideje, még akár az
ellenfél körében is megteheted.

Evolúciók
Az Evolúciókártyáknak két típusa van:
• Ideiglenes átalakulás: Használat
után dobd el!
• Maradandó átalakulás: Játszd ki
magad elé, képpel felfelé! Addig
élvezheted a hatását, amíg előtted
van.
Megjegyzés: Ha az alapjáték egy kártyáján,
vagy egy Evolúciókártyán csak a „kártya”
vagy „lap” szó szerepel, akkor az az
Evolúciókártyára nem vonatkozik.

Az Evolúciókártyák bemutatása
Evolúció
típusa

A Szörny neve
Megmutatja, hogy melyik Szörnyhöz
tartozik az Evolúciókártya.

Az átalakulás lehet ideiglenes
vagy maradandó.

gigaszaurusz
MARADANDÓ ÁTALAKULÁS

farok csapás
Körönként egyszer átforgathatod az
egyik dobott kockádat az -es
vagy a -es oldalára.

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

Faj
Egy Szörny lehet Mutáns, Űrlény, vagy Robot. Ez a
verseny variánsoknál és későbbi kiegészítőknél lesz
majd érdekes.

A kártya
neve és
hatása

Variáns
Ezzel a variánssal a „POWER UP!” még
több stratégiai lehetőséget kínál.
Mutáns evolúciók

• Keverd össze a játékban résztvevő
Szörnyek összes Evolúciókártyáját,
majd ossz minden játékosnak nyolcnyolc lapot! (Tehát ezek bármelyik
Szörnyhöz tartozhatnak.)
• Válassz belőle egy lapot, és tedd le
képpel lefelé magad elé! Ezután add
tovább a kezedben lévő kártyákat a
tőled balra ülő játékosnak! Ebből is
mindenki választ egyet-egyet és a
megmaradt hatot adjátok tovább!
Ezt folytassátok addig, amíg nem
lesz mindenkinél 8-8 Evolúciókártya!
Ez a draftolás.
• Keverd össze az Evolúciókártyáidat,
és alkoss belőlük egy húzópaklit!

impresszum
Richard Garfield játéka
Fejlesztés: Richard Garfield, Skaff Elias és Guillaume
Gille-Naves
Illusztráció (Pandakaï és Borító): Régis Torres és
Anthony Wolff, Igor Polouchine rajzai alapján
Evolúciók illusztrációi: Bastien Grivet és Régis Torres

Importálja és forgalmazza:
Reflexshop Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/5.
Tel.: +36 1 688 1858
Fax: +36 1 688 1859
E-mail: office@reflexshop.hu

www.reflexshop.hu

Külön köszönet Guillaume Gille-Navesnek az
őszinteségért és a kritikus meglátásokért. A játékok
iránti szeretete miatt sosem választja a könnyebb
utat, ha az nem vezet jobb játékhoz. Ezt minden
tervezőnek értékelnie kellene. – Richard Garfield

Származási hely: Kína, Shanghai, Whatz Games.
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