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A JÁTÉK TARTOZÉKAI
Erődlapkák
Az erőd 9 lapkából áll. Minden egyes lapkán egy akció található, 
amelyet a játékosok a játék során használhatnak.

Várfallapkák
Az erődlapkákat négy várfallapka veszi körül, így nem moz-
dulnak el a helyükről.

Hordatáblák
Minden hordatáblán 3 mező található, amelyekre a horda- 
kártyák (a szörnyek és a hadúr) kerülnek a játék során.

Hőstáblák
A játékosoknak 8 hőstábla áll rendelkezésükre, amelyek mind-
egyike egyedi képességgel rendelkezik. Ezek a táblák kétoldalasak 
(az előlapon az egészséges, a hátlapon a sérült hős található).

Hősfigurák
Minden hőst egy figura jelképez.

Színes talpak
A négy talp segít a játékosoknak beazonosítani a hőseiket.

A JÁTÉKRÓL
Az utolsó erőd kooperatív játék. A játékosok együtt küzdenek 
a játék ellen. Vagy mind győzedelmeskednek, vagy együtt 
buknak el. A szabály első elolvasásakor a Különleges képes-
ségek ismertetőfüzetet tartsd a kezed ügyében; segít majd 
átlátni a játék működését.

Az utolsó erődben négy különböző nehézségi szinten teheti-
tek próbára magatokat: Kezdő, Normál, Nehéz és Hősies. Ha 
már sikerült diadalmaskodnotok, a nehézségi szint növelé-
sével új kihívások várnak majd rátok.

A JÁTÉK CÉLJA
A játékosok hősök szerepét öltik magukra, akik az ősi erődöt 
védik a Rettegett királynő szörnyű hordái ellen. A győzelem 
eléréséhez le kell győzniük az ellenséges sereget vezető hadurat.

Egy maroknyi hősnek sikerült 
ellopnia a Rettegett királynő 
néhány nagyhatalmú ereklyéjét. 
Ezek nélkül a halhatatlan uralkodó 
legyengül; egyetlen célja, hogy vissza- 
szerezze őket. 

Az elpusztításukra törő főmágu-
sok elől a hősök az ősi királyok 
erődjébe vonultak vissza, amelyet 
életük kockáztatásával is meg kell 
védeniük. 

A hadurak serege megállás nélkül 
ostromolja a falakat. Ha a felleg-
vár elesik, az egész civilizációt 
elsöprik a gonosz hadak, a világ 
pedig a káosz martalékává válik...
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Felszerelésjelzők
Jelzők öt különböző színben, amelyek segítenek a szörnyek 
elleni harcban.

Kürtjelzők
Ezek a jelzők extra akciókat biztosítanak a játékosoknak.

Életjelzők
Az életjelzőkkel mérhető a hősök életereje.

Harci kockák
A három fehér dobókockát lehet a szörnyek elleni harcban, 
és egyes erődlapkák akcióihoz használni. A negyedik, szürke 
dobókocka az egyik hős képességéhez kapcsolódik.

Fertőzéskocka
Egyes hordakártyák (valamint a sárga hordatábla) időnként 
arra kényszerítik a játékosokat, hogy dobjanak a fertőzés-
kockával, és szenvedjék el a következményeket. 

Hordakártyák
A horda két kártyatípusból áll: szörnykártyákból és hadúr-
kártyákból.

Szörnykártyák
A szörnykártyákat a nevük 1 , a színük 2  , az ellenállásuk 3  
és a hatásaik 4  jellemzik. Ezek a hatások többfélék lehetnek: 
színre lépés hatás (bal oldalon), távozás hatás (jobb oldalon), 
visszatérő vagy folyamatos hatás (középen).

Hadúrkártyák
A hadurak vezetik a Rettegett királynő seregeit. Ezeket a kár- 
tyákat a hátlapjuk színe és a rajtuk lévő hadúr szimbólum 

1 . különbözteti meg a szörnykártyáktól. Ha a hősöknek 
sikerül legyőzniük a pakliban lévő hadúrkártyákat, győze-
delmeskednek.

A gonosz befolyás figurái
Ezek a figurák jelképezik a Rettegett királynő befolyását. 
Egyes hordakártyák hatására kerülnek játékba. Felkerülhet-
nek a hordakártyákra, az erődlapkákra vagy a hősök tábláira. 
Pontosítás: ha a szabályban valahol azt olvasod, hogy a játék egy 
tartozéka (egy erődlapka, egy hőstábla stb.) a gonosz befolyása 
alatt áll, az azt jelenti, hogy rákerült egy gonosz befolyás figura.

Háló-, csapda- és lobogófigurák
A háló-, csapda és lobogófigurák a Törpe kőfejtő, a Hajítógép 
és a Lobogó erődlapkák akcióihoz kapcsolódnak.

Lobogójelzők
5 lobogójelző, amelyek a lobogófigurához tartoznak.

Jelzők
Különböző jelzők, amelyekre a játék során szükség lehet.

Különleges képességek ismertetője
Minden (a hőstáblákhoz, erődlapkákhoz, hordakártyákhoz, 
hordatáblákhoz és a fertőzéskockához kapcsolódó) hatás és 
képesség ebben az ismertetőben van kifejtve részletesen.

Pontozólapok és ez a játékszabály.
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ELŐKÉSZÜLETEK
Nehézségi szint (az első játék során ajánlott): normál, 4 fős játék.

Alakítsátok ki az erődöt a négy várfalból.

A 9 erődlapkát tegyétek egy véletlenszerű 3x3-as alak-
zatban a várfalakon belülre.

A várfal négy oldalára tegyetek egy-egy hordatáblát.

A hősök tartozékainak előkészítése:

Minden játékos válasszon egy hőst, és vegye maga 
elé a hozzá tartozó hőstáblát, és illessze a közvetlenül 
előtte lévő hordatábla aljához. 
Minden játékos megkapja a hőstáblájához tartozó 
hősfigurát, valamint az előtte lévő hordatábla színével 
megegyező talpat. A hősfigurákat állítsátok a talpakba, 
és tegyétek őket a középső erődlapkára.
Minden játékos vegyen maga elé:
• 3 életjelzőt
•  1, a hős színével megegyező színű felszerelésjelzőt
• 1 kürtjelzőt
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A lobogófigurát tegyétek a Lobogó erődlapka megfelelő 
szimbólumára.

Készítsétek elő a paklit négy játékos számára:

Keverjétek össze az 50 szörnykártyát, és tegye-
tek félre közülük nyolcat.
Keverjétek össze a 10 hadúrkártyát, és húzza-
tok közülük egyet.
A kihúzott hadúrkártyát tegyétek a félretett 8 
szörnykártya tetejére.
A maradék szörnykártyákat tegyétek a hadúr-
kártyára.
A pakli tehát – fentről lefelé – a következőkép-
pen épül fel:

• 42 szörnykártya
• 1 hadúrkártya
• 8 szörnykártya

A paklit tegyétek az erőd közelébe.
Pontosítás: a pakli előkészítése a játékban részt vevők 
száma és a választott nehézség alapján változhat.

A Csapdafigurát tegyétek a Törpe kőfejtő erődlapka 
megfelelő szimbólumára.

Az erőd mellett készítsétek elő a tartalékot:
• A ki nem osztott jelzőket (felszerelés és élet)
• Az 5 lobogójelzőt
• A gonosz befolyás figurákat
• A harci kockákat és a fertőzéskockát

A maradék tartozékokat tegyétek vissza a 
dobozba, a játszma során nem lesz rájuk szükség.

A Háló figurát tegyétek a Hajítógép erődlapka megfe-
lelő szimbólumára.
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A JÁTÉK EGY FORDULÓJA
A játékot az a játékos kezdi, aki legutóbb megvédett valakit vagy egy nemes ügy pártjára állt. 
A játékosok egymás után, az óramutató járása szerint haladva kerülnek sorra.
Megjegyzés: a soron lévő játékost aktív játékosnak nevezzük a szabálykönyvben.
A játék egy köre két fázisból áll: hordafázis és hősfázis.

Emlékeztető: a hordatáblák és az erődlapkák hatásainak leírása a Különleges képességek 
ismertetőfüzetben található.

Hordafázis
1. A hordakártyák akciói
A köre elején az aktív játékosnak végre kell hajtania a saját hordatábláján lévő horda- 
kártyák visszatérő (a kártya középső részén látható) hatásait. 

Ha a hordatáblán nincsenek hordakártyák, akkor semmilyen hatás nem lép életbe. Ez álta-
lában a játék első néhány körében fordul elő. 

Ha a játék egy fázisában több hatás is létrejön, az aktív játékos eldöntheti, hogy ezek milyen 
sorrendben történjenek meg.

2. A hordatábla akciója
Ezután az aktív játékosnak végre kell hajtania a hordatáblája akcióját.
Két lehetséges eset van:
•  Ha a tábla mindhárom kijelölt helyén található már kártya, a játékosnak a tábla hatását 

kell végrehajtania 1

•  Ellenkező esetben a játékosnak fel kell húznia a hordapakli legfelső lapját, és a kijátszási sza-
bályokat betartva játékba kell hoznia a kártyát (lásd a Hordakártyák résznél a 7. oldalon) 2

A következő, a horda- és hőstáblák között megoszló ábra emlékeztet erre a szabályra.

Végrehajtandó folyamatos hatások

Végrehajtandó táblahatás, ha a hordatábla tele van

Végrehajtandó táblahatás, ha a hordatábla nincs tele 
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A hordára vonatkozó szabályok
A hordakártyák hatásai

A hordakártyák jelképezik a különféle szörnyeket és hadurakat. A hordatáblák kijelölt helyeiről támadják az erődöt.

Színrelépés hatások
Ezek a hatások a hordakártyák bal alsó sarkában láthatók. 
Ezeket a hatásokat csak egyszer kell végrehajtania az aktív játékos-
nak, abban a pillanatban, amikor a kártya egy hordatáblára kerül.

Folyamatos hatások
Ezek a hatások a hordakártyák alján, középen láthatók, és 
egy végtelenjel található mellettük. 
Ezeket a hatásokat végre kell hajtani, amikor a kártya játékba 
kerül, és egészen addig minden játékosra érvényesek, amíg 
a kártya játékban van.

Visszatérő hatások
Ezek a hatások a hordakártyák alján, középen láthatók. 
Ezeket a hatásokat minden egyes alkalommal végre kell hajtani, 
amikor annak a játékosnak a hordafázisa zajlik, akinek a horda-
tábláján a kártya található.

Távozás hatások
Ezek a hatások a hordakártyák jobb alsó sarkában láthatók. 
Ezeket a hatásokat egyszer kell végrehajtania az aktív játékosnak, 
abban a pillanatban, amikor az adott szörnyet harcban legyőzi.
Ez a hatás lehet pozitív vagy negatív.

A hordakártyák kijátszási szabályai
•  A piros, zöld, kék és sárga hordakártyákat a megegyező színű 

hordatáblára kell tenni, egy, az aktív játékos által választott, 
üres mezőre. 

•  A fekete hordakártyák az aktív játékos hordatáblájára kerülnek.
•  Ha az érintett hordatáblának már mindhárom mezőjén 

van kártya, akkor az aktív játékos szabadon választhat a 
többi hordatábla szabad mezői közül.

Ha az összes hordatábla mindhárom mezője foglalt már, 
amikor lapot kell húzni, akkor az aktív játékos nem húz 
lapot (az a pakli tetején marad), az aktív játékos pedig 
elveszít egy életet.
Ha a játékba kerülő kártyának van színrelépési hatása, azt az 
aktív játékosnak azonnal el kell szenvednie, függetlenül attól, 
hogy a kártya melyik hordatáblára került.
Példa: Peti a sárga hőssel játszik, és kihúzza a „Lelketlen idéző” 
szörnykártyát. 1  Mivel a szörny kék színű, ezért a kék horda-
táblára kell tenni. Ezután életbe lép a színre lépési hatása (ami 
a kártya bal alsó sarkában látható), vagyis jelen esetben még egy 
szörnykártyát játékba kell hozni. Peti egy fekete szörnyet húz. 2  
Ezt a saját, sárga hordatáblájára kell tennie. 

Hadúrkártyák
A hadurak nem szörnyek. Nem hat rájuk az Ősi királyok 
sírboltja, a Hajítógép és a Törpe kőfejtő erődlapka. Ezen a 
három erődlapkán emlékeztetőül szerepel ez a szimbólum: 

 A többi erődlapka, mint például a Stratéga tornya, az Iste-
nek kútja vagy a Lobogó azonban hatással van a hadúrra is.

A gonosz befolyás
Amikor egy gonosz befolyás figura felkerül egy erődlapkára 
vagy egy hőstáblára, azt a szimbólumokra kell tenni. A játé-
kosok nem használhatják tovább az adott erődlapkát vagy a 
hős képességét.
Ha a szimbólumokon már van valamilyen játékelem (háló, 
lobogó, bűbáj...), az visszakerül a tartalékba.
Amint a gonosz befolyás lekerül, ezek a játékelemek vissza- 
kerülnek a szimbólumokra. 
Pontosítás: azok a játékelemek, amelyek már felkerültek 
egy kártyára vagy egy hordatáblára, továbbra is érvényben 
maradnak, és csak használatuk után kerülnek vissza a tartalékba.  

Semleges tábla
A semleges tábla olyan hordatábla, amely nem tartozik egyik 
játékoshoz sem. Ez kétféleképpen fordulhat elő:
•  Ha egy játékos hősét legyőzték, a hordatáblája semleges táb-

lává válik (lásd a „Sérült hős, halott hős” résznél a 9. oldalon). 
•  Ha a játékban kevesebb, mint 4 játékos vesz részt, semleges 

minden olyan tábla, amelyik nem tartozik egyik játékoshoz sem. 
A semleges táblák hordafázisát ugyanúgy kell végrehajtani, mint 
a hősök hordafázisát azzal a kivétellel, hogy akkor sem kell horda-
kártyát húzni és játékba hozni, ha a semleges tábla még nem telt be.

Ez a hőstáblától független ábra 
emlékeztet erre a szabályra.

Mivel a semleges tábla körében nincs aktív játékos, minden 
felmerülő hatást egy olyan játékosnak kell elszenvednie, akire 
az a hatás alkalmazható. 
Példa: Peti épp befejezte a körét, így a tőle balra lévő semleges 
tábla kerül sorra. Azon a piros táblán van egy „Mészáros” hor-
dakártya, amelynek van egy visszatérő hatása . A semleges 
tábla hordafázisában az egyik játékosnak el kell szenvednie ezt 
a hatást. Mivel csak Petrának és Tibinek van legalább 1 kerek 
jelzője, az egyikükre érvényesül majd a hatás. Mivel Petinek 
nincs kerek jelzője, ő nem lehet a hatás célpontja.



8

Hősfázis
A hősfázis során az aktív játékos akciót hajthat végre ÉS mozoghat, tetszése szerinti sorrendben.

Akció végrehajtása
Az aktív játékos a következő két akció egyikét hajthatja végre:

A. Egy erődlapka aktiválása
A hős használhatja annak az erődlapkának az akcióját, amelyiken a figurája éppen áll.  

Légy óvatos: Azt az erődlapkát nem lehet használni, amely a gonosz befolyása alatt áll!
Példa: a piros játékos aktiválhatja az erődlapkát, amelyiken áll, de a sárga nem, mivel az a 
gonosz befolyása alatt áll.

B. Harc
Egy hős a harci szabályokat betartva (lásd a „Harc” résznél a 9. oldalon) harcba 
szállhat egy olyan szörnnyel, amely szomszédos az általa elfoglalt erődlapkával.
Pontosítás:
•  A középső erődlapkán állva nem lehet harcolni.
•  Ha egy hős valamelyik sarokban áll, egyszerre két szörnnyel is megküzdhet (lásd a „Harc 

egyszerre két szörny ellen” részt a 9. oldalon).

Mozgás
A hős átmozoghat figurájával egy (akár átlósan is) szomszédos erődlapkára. Egy erődlapkán 
több hős is tartózkodhat egyszerre.

Kürt
A hősöknek van egy különleges ütőkártyájuk, a Kürt. Egy kürtjelzőt használva az aktív játé-
kos használhatja egy tetszőleges erődlapka akcióját, akár olyanét is, amelyen nem áll ott a 
figurája, még akkor is, ha az a gonosz befolyása alatt áll. 
A kürt használata egy különleges extra akció. Amikor egy játékos elhasználja egy kürtjel-
zőjét, az visszakerül a tartalékba. 
A kürt a hősfázis bármely pontján (a hős mozgása előtt vagy után stb.) használható, kivéve 
egy akció közben. Az aktív játékos egy körben akár több kürtjelzőt is elhasználhat. Egy kürt-
jelző felhasználható akár már abban a körben is, amikor a játékos megszerezte azt.
Példa: Peti előtt ott áll a „Pusztító ágyú” szörny (fekete, ellenállása 3). Mielőtt harcba szállna 
vele, szeretne némi felszerelést szerezni, hogy javítsa esélyeit. Ennek érdekében eldobja kürtjel-
zőjét, és aktiválja a Piac erődlapkát: dob 2 harci kockával, és elveszi a tartalékból a dobás ered-
ményének megfelelő felszerelésjelzőket. Peti most már készen áll a szörny elleni harcra. 
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A hősökre vonatkozó szabályok
Harc
Ha egy hős harcba száll egy szörnnyel, dobnia kell a három 
fehér harci dobókockával, és el kell érnie a dobással lega-
lább annyi, a szörny színével megegyező szimbólumot, mint 
amennyi a szörny ellenállása. 
A dobókockák fehér oldalai dzsókernek számítanak, mindegyik 
helyettesíthet egy, a játékos által választott színt. 
Ha egy játékos nem dob elegendő szükséges színt, de van-
nak adott színű felszerelésjelzői, azokat használhatja a 
dobás eredményének kiegészítésére.
Megjegyzés: az aktív játékos használhatja a vele egy erődlapkán 
álló hősök felszerelésjelzőit is, azonban a játékosok nem adhat-
nak át egymásnak felszerelésjelzőket.
Példa: Peti előtt ott áll a „Incubus” szörny (piros, ellenállása 2). 

1  Ahhoz, hogy legyőzze, legalább 2 piros (vagy fehér) oldalt kell 
dobnia a harci dobókockákkal. Peti dob a kockákkal, de csak egy 
piros oldalt sikerül dobnia 2 . Mivel van piros felszerelésjelzője 

3 , dönthet úgy, hogy felhasználja azt a szörny legyőzésére. 

Pontosítás: Egy szörny ellenállása bizonyos hatások (Lobogó 
erődlapka, Mylfaar hősképessége) eredményeképp csökkenhet. 
Egy szörny akkor is csak egy harc akcióval győzhető le, ha az 
ellenállása 0-ra csökkent.

A harcnak kétféle eredménye lehet:
•  Ha a hős legyőzi a szörnyet: az aktív játékos végrehajtja a 

szörny esetleges távozás hatását. A hordakártyát tegyétek a 
dobópakliba (alakítsatok ki egy dobópaklit a tábla mellett), 
a kártyán lévő játékelemek pedig visszakerülnek eredeti 
helyükre (a tartalékba, az erődlapkára vagy a hőstáblára).

•  Ha a hős nem győzi le a szörnyet: a szörny a helyén marad, 
és semmi nem történik.

Harc két szörnnyel egyszerre
Az a hős, aki az erőd négy sarka közül valamelyiken áll, egy-
szerre két szörnnyel is szomszédos, így esélye van egyszerre két 
szörnyet is legyőzni. A játékosnak a harci kockák dobásával és a 
felszerelésjelzők használatával egyszerre mindkét szörny ellen-
állását el kell érnie. Ha a kockadobás és a felszerelésjelzők csak 
vagy az egyik, vagy a másik szörny legyőzésére elegendők, a játé-
kos eldöntheti, hogy melyik szörnyet győzze le a kettő közül.
Példa: Peti az egyik sarokban áll. Mindkét szomszédos mezőn áll 
egy szörny: egy „Incubus”  (piros, ellenállása 2) 1  és egy Lelketlen 
idéző (Kék, ellenállása 1) 2 ). Peti dob a három harci dobókocká-
val, ennek eredménye 1 piros, 1 fehér és 1 sárga oldal 3 A sárga 
oldal egyáltalán nem segít rajta. Elkölt egy piros felszerelésjelzőt 

4 , ami a dobás eredményével együtt már elég ahhoz, hogy 
legyőzze a „Incubus” , a dobott fehér oldalt pedig a Lelketlen 
idéző legyőzésére használja. 

Készlet és tartalék
Minden hős tábláján lehet akár több felszerelés-, élet- és 
kürtjelző is.
Ezen jelzők készlete azonban véges. Ha egy játékos olyan 
jelzőt szerezne, amiből már nincs a tartalékban, akkor ezt a 
jelzőt nem kapja meg.
Fordított esetben, ha egy játékosnak olyan jelzőt kellene eldob-
nia, amivel nem rendelkezik, nem veszít semmit, a hatást pedig 
figyelmen kívül kell hagyni.

Sérült hős, halott hős
Ha egy hős elveszíti az utolsó életjelzőjét is, azt a hőst legyőz-
ték. Minden jelzőjét (felszerelés, kürt) elveszíti, ezek vissza-
kerülnek a tartalékba. A figuráját a hőstáblájára kell tennie, 
a hőstáblát pedig el kell választania a hordatáblájától. A hor-
datábláján lévő játékelemek a helyükön maradnak. 
Megjegyzés: Amikor egy hőst legyőznek, a hordatáblája semle-
gessé válik (amíg a hőst fel nem gyógyítják).
Pontosítás: az a hős, akit legyőztek, továbbra is részt vehet 
a csapat terveinek kialakításában. A legyőzött hősök akkor 
térhetnek vissza a játékba, ha egy másik játékos aktiválja a 
Felcser erődlapkát.

Ha egy hőst felgyógyítanak, ő átfordítja a hőstábláját a sérült 
oldalára, és visszacsatlakoztatja azt a hordatáblájához. A sérült 
hősök a játék hátralévő részére elveszítik különleges képessé-
güket. A hős figurája a Felcser erődlapkára kerül, a hős pedig 
kap 3 életjelzőt és 1 kürtjelzőt. Ha egy hős másodszor is elve-
szíti az összes életjelzőjét, meghal... számára a játék véget ér.
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A JÁTÉK VÉGE
A játékosok akkor nyerik meg a játékot, ha harcban legyő-
zik a hadurat.

A játékosok háromféleképp veszíthetik el a játékot:
• Ha mindegyik hős egyszerre legyőzött.
•  Ha egyszerre három erődlapka is a gonosz befolyása alatt áll.
•  Ha hordakártyát kellene húzni, de már nincs lap a horda-

pakliban.

Ha ezen három helyzet valamelyike előáll, a játékosok elve-
szítik a játékot. A hősök elbuktak, az erőd elesik a Rettegett 
királynő hadainak ostroma alatt, a civilizáció napjai pedig 
meg vannak számlálva...

Megjegyzés: még ha a játékosok le is győzik a hadurat, végre kell 
hajtaniuk az esetleges távozás hatásait. A játékot csak akkor 
nyerik meg, ha ezek a hatások nem járnak vereséggel.
Példa: A játékosoknak sikerült legyőzniük a Kínzás fődémona 

1  hadurat. Már két erődlapka a gonosz befolyása alatt áll, 
mielőtt dobniuk kéne a fertőzéskockával 2 . A kockadobás 
eredményeképp sajnos fel kell tenniük egy erődlapkára a har-
madik gonosz befolyás figurát 3 , ezzel elvesztik a játékot...

Vereség vereséget követ?!
Ne aggódjatok, ha az első néhány játékotok vereséggel ér véget. 
Az utolsó erőd stratégiáit tanulni kell, és több játszmára is szük-
ség lehet, mielőtt a játékot sikerül legyőzni egy adott nehézségi 
szinten. A Hősies nehézségi szint még a tapasztalt játékosok 
számára is komoly kihívást jelent, de nem lehetetlen a győze-
lem. Tartsátok be az összes szabályt, használjátok pontosan a 
képességeket és a kürtjelzőket, és főképp működjetek együtt a 
győzelem érdekében! 

PONTOZÁS
A játék dobozában találtok egy tömb pontozólapot, hogy érté-
kelhessétek a teljesítményeteket, és fejlődni tudjatok.

A pontszámotok összesítéséhez használjátok az alábbi értékeket:
•  5 pontot ér a győzelem Kezdő nehézségi fokozaton.
•  10 pontot ér a győzelem Normál nehézségi fokozaton.
•  15 pontot ér a győzelem Nehéz nehézségi fokozaton.
•  20 pontot ér a győzelem Hősies nehézségi fokozaton. 
•  +1 pontot ér minden megmaradt életjelző a játék végén.
•  +2 pontot ér minden megmaradt kürtjelző a játék végén.
•  –3 pont minden halott hős a játék végén.
•  –4 pont minden gonosz befolyás alatt álló erődlapka a 

játék végén.
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JÁTÉK KEVESEBB, MINT 4 JÁTÉKOSSAL
A erődöt a négyszemélyes játékhoz hasonlóan kell előkészí-
teni, a következő kivétellel:
Minden játékos választ egy hőst, és a hozzá tartozó hőstáb-
lát csatlakoztatja az előtte lévő hordatáblához. Azok a hor-
datáblák, amelyekhez nem csatlakozik hőstábla, semleges 
táblának minősülnek. 
Pontosítás: a semleges táblák hordafázisa a megszokottól eltérően 
zajlik (lásd a Semleges táblák részt a 7. oldalon).

A paklit a játékosok száma alapján állítsátok össze:
•  Vegyetek ki 4 szörnykártyát a pakliból minden hiányzó hős 

után, majd keverjétek meg a szörnykártyákat.
•  Tegyetek félre 8 szörnykártyát, tegyétek a tetejükre a hadúr-

kártyát, majd erre kerüljenek a maradék szörnykártyák.

A pakli tehát – fentről lefelé – a következőképp nézzen ki: 
•  a maradék szörnykártyák (a játékosok száma 

alapján)
• 1 hadúrkártya
• 8 szörnykártya

Játékosok száma Szörnykártyák  
száma

3 46

2 42

1 38

Megjegyzés: kétszemélyes játék során a két játékos hőstáblája 
egymással szemközti oldalra kerüljön

NEHÉZSÉGI SZINTEK
Az utolsó erőd négy nehézségi szintet kínál a játékosoknak. 
A különböző nehézségi szinteken eltérőek az előkészületek, 
ezt mutatja az alábbi táblázat:

Nehézségi szint Hadurak  
száma

Kezdő 1

Normál 1

Nehéz 2

Hősies 3

Kezdő nehézségi szinten két további módosításra van szükség: 
•  A játék elején vegyetek ki további 4 szörnykártyát a pakliból.
•  Az előkészületek során minden játékos a saját színének meg-

felelő felszerelésjelzőn kívül egy fekete felszerelésjelzőt is kap. 

Nehéz és Hősies nehézségi szinteken a pakli aljától szá-
mított minden nyolcadik szörnykártya után tegyetek egy 
hadúrkártyát.

Példa: egy háromszemélyes, Nehéz játék során a pakli – fentről 
lefelé – a következőképp néz ki:

• 30 szörnykártya
• 1 hadúrkártya
• 8 szörnykártya
• 1 hadúrkártya
• 8 szörnykártya

A hősök csak akkor győzedelmeskednek, ha az összes hadurat 
sikerül legyőzniük.

1. játékos

Semleges tábla
2. játékos

Semleges tábla
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GY.I.K.
K:  Ha egy szörny ellenállása (Mylfaar képességének vagy 

a Lobogó erődlapkának köszönhetően) 0-ra csökkent, 
automatikusan el kell dobni?

V:  Nem, a szörnyet csak akkor lehet legyőzni, ha a hős vég-
rehajt ellene egy harc akciót (a harc sikere viszont biztos). 

K:  Muszáj egy hősnek mozognia/akciót végrehajtania?
V:  Nem, a mozgás és az akció végrehajtása is opcionális. 

K:  Lehet egy hősnek több életjelzője, mint amennyivel a 
játékot kezdte?

V:  Igen, az életjelzők számát csak a tartalékban lévő jelzők 
száma korlátozza.

K:  Mi történik, ha egy játékosnak el kell dobnia egy kerek 
jelzőt, de nincs neki?

V:  Ha egy játékosnak nincs kerek jelzője, nem veszít semmit.

K:  Mivel a tartalékban lévő elemek száma korlátozott, 
eldobható egy felszerelésjelző (hogy az visszakerüljön 
a tartalékba, és így más használhassa)?

V:  Nem, felszerelésjelzőt csak úgy lehet visszatenni a tarta-
lékba, ha a harc során elhasználjuk azt.
Pontosítás: a harc során az aktív játékos dönthet úgy, 
hogy felhasználja a megfelelő felszerelésjelzőt akkor is, 
ha a kockadobás eredménye is elegendő lenne a szörny 
legyőzéséhez.

K: Meg kell nyernem a harcot, ha a dobásom eredménye/a 
felszerelésjelzőim száma ezt lehetővé teszi? 
V:  Nem, az aktív játékos bármikor visszaléphet a harc meg-

nyerésétől (például, ha tart a szörny távozási hatásától).

K:  Használható egy kürtjelző a harc megnyerése után, de még 
a szörny távozási hatásának végrehajtása előtt?

V:  Nem, a harcot teljesen végig kell játszani, mielőtt az aktív 
játékos használhatná a kürtjelzőjét.

K:  Ha egy két távozási hatással rendelkező szörny legyőzé-
sekor az első hatás eredményeképp a hős elveszíti utolsó 
életjelzőjét, végre kell hajtani a második hatást?

V:  Igen, a második hatást ekkor egy másik játékosnak kell 
végrehajtania.

K:  Miért van a haduraknak (egy vagy több) távozási hatásuk?
V:  Könnyű és Normál nehézségi szinten ez csak a végső 

pontszámra van hatással, mivel a hadúr legyőzésével 
győznek a játékosok. Nehéz vagy Hősies szinten komoly 
előnyökhöz juthatnak általa a játékosok.
Kivétel: A Kínzás fődémona hadúr arra kényszeríti a 
játékosokat, hogy dobjanak a Fertőzéskockával, és szenvedjék 
el a következményeket. Ez akár vereséghez is vezethet.
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