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Ifjú hősök bőrébe bújva, kalandra szomjazva indultok útnak, hogy hőstetteiteket legendák örökítsék majd meg 
az utókor számára. Karddal és pajzzsal, arannyal és varázsitallal szerelitek fel magatokat. A felfedezésre 
váró vidék bővelkedik a legyőzendő szörnyekben és a rejtett kincsekben. Kalandozásaitok során csodálatos 

helyeket fedezhettek fel és különleges karakterekkel találkozhattok. Mindannyian hősökként tértek majd haza, 
de csak a legkiválóbb válhat igazi legendává, akinek nevére nemzedékek múltán is emlékezni fognak...

A játékosok kalandlapkáikból építik fel saját hősük legendáját. A győztes az lesz, aki 10 forduló után a legtöbb dicsőségponttal   
rendelkezik. Dicsőségpontok  kalandok teljesítésével szerezhetők.

A játék célja
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A játék tartozékai

1 kétoldalas kalandtábla1 kétoldalas kalandtábla
74 kalandlapka74 kalandlapka

5 zászlólapka5 zászlólapka

30 kulcs30 kulcs

2 kétoldalas2 kétoldalas  
dobópaklilapkadobópaklilapka

1 kezdőjátékos-jelölő1 kezdőjátékos-jelölő4 többségjelölőlapka4 többségjelölőlapka

40 választókárty a 40 választókárty a (játékosonként 8)(játékosonként 8)

18 harci lapka18 harci lapka 
és 18 mágialapkaés 18 mágialapka 

35 érme35 érme  
(25 db 1-es és 10 db 3-as értékű)(25 db 1-es és 10 db 3-as értékű)

35 varázsital35 varázsital  
(25 db 1-es és 10 db 3-as értékű)(25 db 1-es és 10 db 3-as értékű)

85 dicsőséglapka85 dicsőséglapka  
(40 db 1-es, 20 db 5-ös és 25 db 10-es értékű)(40 db 1-es, 20 db 5-ös és 25 db 10-es értékű)
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A játék előkészületei
Tegyétek a kalandtáblát (1) az asztal közepére azzal az oldalával  
felfelé, amely megfelel a részt vevő játékosok számának (6 lapkamező 
2–3 játékos esetén, illetve 8 lapkamező 4–5 játékos esetén). 

Válogassátok szét a kalandlapkákat 5 csoportra a hátoldaluk 
alapján: 1, 2, és 3, korszak lapkái, küldetések  és hősök .  
Ha először játszotok, ne használjátok a küldetés típusú kalandlap-
kákat, tegyétek vissza őket a dobozba. Külön-külön keverjétek meg 
a maradék 4 küldetéslapka-típust (a 3 korszak és a hősök lapkáit), 
és tegyétek az általuk alkotott paklikat képpel lefordítva a kaland-
tábla bal oldala mellé (5). 

2 vagy 3 játékos esetén véletlenszerűen vegyetek ki 2 lapkát az  
1-es korszak paklijából, és tegyétek a dobópakli lapkára (6).

Tegyétek a varázsitalokat , az érméket , a kulcsokat ,  
a harci , a mágia-  és a dicsőséglapkákat  a kalandtábla 
mellé: ez lesz a készlet (2). 

Tegyétek a 4 többségjelölő lapkát a kalandtábla mellé (3).

Válasszátok ki a játékosszámnak megfelelő dobópaklilapkát: 
– 2 játékos esetén 3 kalandlapkát kell majd kidobni minden forduló végén, 
– 3 játékos esetén 2 kalandlapkát kell majd kidobni minden forduló végén, 
– 4 játékos esetén 1 kalandlapkát kell majd kidobni minden forduló végén, 
– 5 játékos esetén 0 kalandlapkát kell majd kidobni minden forduló végén. 

Tegyétek a dobópaklilapkát megfelelő oldalával felfelé a kalandtábla bal 
oldalához, az 1-es mező mellé (4).  
A másik dobópaklilapkát tegyétek vissza a dobozba. 

(7)(7)

(5)(5)

(4)(4)

(6)(6)
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Kezdődhet az első forduló!Kezdődhet az első forduló!

7
31

4

Minden játékos húzzon véletlenszerűen egyet a hős típusú ka-
landlapkák paklijából, és tegye maga elé az asztalra képpel felfe-
lé: ez lesz a játékos saját legendájának első lapkája. A többi hős 
típusú kalandlapkát tegyétek vissza a dobozba. Mindenki vegye 
magához a hőséhez tartozó színű választókártyákat és egy 
zászlólapkát, és tegye maga elé őket. Minden játékos vegye el 
a készletből a hőslapkáján feltüntetett jutalmakat (a jutalmak 
felsorolását a 15. oldalon találjátok), és tegye maga elé őket (7). 

Tegyetek az 1. korszak kalandlapkáiból (5) egyet-egyet a ka-
landtábla (1) minden lapkamezőjére. 

A kezdőjátékos-jelölőt a leghosszabb keresztnevű játékos  
kapja meg (8).

Ez a hős például kap 7 
varázsitalt és 4 érmét.  
A kincsesláda tartalmát 
ekkor még nem kapja meg 
a játékos.

(1)(1)

(7)(7)

(7)(7)

(8)(8)

(2)(2)

(3)(3)

a V adona V adon
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1) Kalandlapkák megszerzése1) Kalandlapkák megszerzése
a. Lapkaválasztás:a. Lapkaválasztás: A játékosok egyszerre, titokban eldöntik, hogy a kalandtábla hányas mezőjén álló kalandlapkát szeretnék megszerezni saját legendá-
juk bővítéséhez. Mindenki kiválasztja saját választókártyái közül a megfelelő számot, és képpel lefelé maga elé teszi az asztalra. 

b. A lapka elvétele:  b. A lapka elvétele:  Ha mindenki letette a választott lapját maga elé, egyszerre felfedjük őket. A kezdőjátékos-jelölőt 
birtokló játékossal kezdve, majd az óramutató járásának irányában haladva mindenki sorban elveszi a választott kaland-
lapkáját a tábla megfelelő mezőjéről (ha még nem üres a mező), majd mindenki visszaveszi a választókártyáját. 

c. Vigaszkör: c. Vigaszkör: Előfordulhat, hogy valakinek nem jut kalandlapka, mert a választott lapkát már 
elvitte egy korábban sorra került játékos. Ez(ek) a játékos(ok) egy vigaszkörben vesznek 
részt, melynek során a kezdőjátékostól kezdve, az óramutató járásának irányában haladva 
sorban választanak egyet a kalandtáblán maradt lapok közül. 

A játék menete

Példa: 
A játékossorrend a következő: Aliz, Balázs, Csabi és Dina, akik rendre  
a következő választókártyákat játszották ki: 3, 3, 4 és 3. A játékossorrend 
alapján Aliz először elviszi a 3-as mezőn lévő lapkát. Balázs következik, 
de neki nem jut lapka, hiszen a 3-ast az imént vitte el Aliz. Ezután Csabi 
elviszi a 4-es lapkát, végül Dina következik, akinek szintén nem jut semmi. 
A vigaszkört Balázs kezdi, és elveszi a 2-es lapkát, majd Dina kerül sorra, 
aki a 7-est választja. 

1) Kalandlapkák megszerzése 1) Kalandlapkák megszerzése 
a. Lapkaválasztás a. Lapkaválasztás 
b. A lapka elvétele b. A lapka elvétele 
c. Vigaszkörc. Vigaszkör
d. Új kezdőjátékos kijelölésed. Új kezdőjátékos kijelölése

2) Kalandlapkák kijátszása2) Kalandlapkák kijátszása  
a. A lapka kifizetése a. A lapka kifizetése 
b. A lapka elhelyezése b. A lapka elhelyezése 
c. A jutalom begyűjtésec. A jutalom begyűjtése

3) A következő forduló előkészületei3) A következő forduló előkészületei
A játék minden fordulója a következő fázisokból áll:A játék minden fordulója a következő fázisokból áll:
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d. Új kezdőjátékos kijelölése: d. Új kezdőjátékos kijelölése: A kezdőjátékos-jelölő most gazdát cserél. Figyelem! A jelölő semmiképp nem maradhat előző tulajdonosánál.  
Az lesz a kezdőjátékos-jelölő új gazdája, aki a legkisebb számú mezőről vett el kalandlapkát ebben a fordulóban. Ha már eleve nála volt a kezdőjátékos-je-
lölő, akkor az kapja a jelölőt, aki a második legkisebb számú mezőről vett el lapkát a fordulóban. 

Példa: 
Aliz a kezdőjátékos-jelölő birtokosa. Aliz, Balázs, Csabi és Dina a következő helyekről vették el kalandlapkáikat: 1, 8, 5 és 3 (Dina a vigaszkör során 
szerezte a lapkáját). Aliz vitte el a legalacsonyabb számú lapkát (1) ebben a fordulóban, de már eleve nála volt a kezdőjátékos-jelölő. Dina vitte el  
a második legalacsonyabb számú lapkát (3), így ő kapja meg a jelölőt.

AlizAliz
DinaDina

BalázsBalázs CsabiCsabi
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A játékban négyféle kalandlapka van: A játékban négyféle kalandlapka van: 

KöltségKöltség

JutalomJutalom

KincsesládaKincsesláda

A lapka típusaA lapka típusa

Csatlakozás  Csatlakozás  
 fél   fél  

kulccsalkulccsal
CsatlakozásCsatlakozás

A kalandlapkák

4
4

7 3

1

1
1 x1

11

1

1

2

4 4

Szörny (Szörny ( )) Karakter (Karakter ( )) Helyszín (Helyszín ( ) ) Kincs (Kincs ( ))
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pontjaidat soha nem veszíted el, és soha nem kell befizetned őket.

Extra költség: Extra költség: Ha a kalandlapkát a kalandtábla felső sorából (4, 5, 6-os mezők 2–3 játékos esetén, illetve az 5, 6, 7, 8-as mezők 4–5 játékos esetén) vetted 
el, a lapka kijátszásakor +1 érmét vagy varázsitalt kell befizetned a készletbe. A kalandtáblán egy ikon emlékeztet erre a szabályra.

V arázsital használata: V arázsital használata: Ha nincs elég harci  vagy mágiapontod  a lapka kijátszásához, a különbséget kifizetheted 
-lal: minden hiányzó  vagy  helyett beadhatsz egy -t. A -t be kell fizetned a készletbe (ellentétben  

a -tal és a -tal). A kalandtáblán egy ikon emlékeztet erre a szabályra.

Kalandlapka eldobása: Kalandlapka eldobása: Ha nem tudod kifizetni vagy nem akarod kijátszani a megszerzett kalandlapkádat, eldobha-
tod azt. Tedd a lapkát a dobópaklira, és azonnal kapsz cserébe 1 -t és 1 -t a készletből, plusz egy kulcsot  

, amit azonnal fel kell használnod (lásd a Kulcsok és kincsesládák címszót a 12. oldalon). A kalandtáblán egy 
ikon emlékeztet erre a szabályra.
  
Az eldobott kalandlapka nem számít kijátszottnak, ezért a 2b2b és 2c2c lépéseket (lapka elhelyezése és jutalom begyűj-
tése) ki kell hagynod. Ha eldobod a lapkát, nem kell kifizetned a felső sorból elvett kalandlapka miatti extra költ-
séget. 

Példa:  
Aliz a kalandtábla 6-os mezőjéről vett el kalandlapkát.  
Aliznak a lapka áránál eggyel kevesebb -ja van, ezért 
befizet 1 -t.  
Mivel a 6-os mező a tábla felső sorában van, Aliznak ezen 
felül fizetnie kell 1 -t vagy 1 -t.  
A lapka kijátszásához tehát Aliz befizet:
• 1 -t (a lapka költsége)
• 1 -t (a hiányzó 1  helyett)
• 1 -t (mivel a felső sorból vette el a lapkát). 

Ez összesen 1  és 2 .

Megjegyzés: a lapkák kijátszásáért járó jutalmakat csak a lapka teljes költségének befizetése után lehet begyűjteni. Tehát a lapka által biztosított  
jutalom nem költhető el a lapka árának kifizetésére.

2) Kalandlapkák kijátszása2) Kalandlapkák kijátszása
A kezdőjátékossal kezdve és az óramutató járásának irányában haladva mindenki kijátssza a megszerzett kalandlapkáját. A lapka kijátszásához ki kell 
fizetned az árát, majd elhelyezned a lapkát magad előtt a saját legendád területére, végül megkapod az érte járó a jutalmat. Ha akarjátok, játszhattok 
úgy is, hogy a kalandlapkákat egyszerre játsszátok ki: ez felgyorsítja a játékot, viszont nem láthatjátok, mit csinál a többi játékos.

  a. A lapka kifizetésea. A lapka kifizetése

A megszerzett lapkádat csak akkor játszhatod ki, ha kifizeted az árát, amely a lapka bal felső sarkában látható. Ha a lapka bal felső sarka üres, ingye-
nesen kijátszható. A lapkáért harci pontokkal , mágiapontokkal , érmékkel , varázsitallal  vagy ezek kombinációjával kell fizetned.
Ha érmével  vagy varázsitallal  kell fizetned, be kell adnod őket a készletbe. Ha a lapka ára harci  vagy mágiapontban  van megadva, 
nem kell azokat beadnod a készletbe, elég, ha rendelkezel a megfelelő mennyiségű ponttal. A zászlólapkáidon összegyűjtött harci, illetve mágia- 

+1

1 + +1=
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1
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5

4
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A két karakterlapka lehet egymás mellett, mert a másik oldalukon össze vannak kapcsolva a többi lapkával. A két beszürkített kincslapka azonban 
szabálytalanul van letéve: a bal oldalinak a tetején nincs csatlakozás, amivel a felette lévő lapkához kapcsolódhatna, míg a jobb oldali sehol nem  
csatlakozik a többi lapkához. 

 b. A lapka elhelyezése b. A lapka elhelyezése

Miután kifizetted a kalandlapka kijátszásának költségét, a lapka lehelyezésével tovább szőheted a saját legendádat, amely a játék kezdetén csupán  
a hőslapkádból áll. 

A lapkák lehelyezésének szabály ai a következők:A lapkák lehelyezésének szabály ai a következők:
• Minden lapka azonos irányba, a játékos felé nézzen; a lapkák nem forgathatók el. 
• Az épp lerakott lapkának legalább egy összekapcsolással kell rendelkeznie egy már korábban letett lapkával, a rajtuk lévő fél rombuszok  

(csatlakozások) illesztésével. A csatlakozások lehetnek üresek vagy tartalmazhatnak egy fél kulcsot, ezek bármilyen kombinációban össze- 
illeszthetők.

• Nem tehető le lapka úgy, hogy a két szomszédos él egyikén van csatlakozás, a másikon pedig nincs. Két csatlakozás nélküli oldal azonban lehet 
szomszédos, ha az előző két szabályt nem szegjük meg. 

Kulcsok: Kulcsok: Nézd meg a Kulcsok  és kincsesládák címszó alatt, mi történik, ha a lapkák csatlakozásakor két fél kulcs egy egészet alkot.

Példa: 
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Példa
A helyszínlapka bal oldalára tett szörnylapkáért 1  jár. Mivel a hely-
színlapka bal oldalán lévő csatlakozás mellett nincs feltüntetve lapkatípus, 
így ez a jutalom bármilyen típusú lapka letételével megszerezhető lett volna.  
A helyszínlapka jobb oldalára tett kincslapka 3 -ot ér, mivel a helyszín-
lapka jobb oldali csatlakozásán lévő feltétel kincslapkát  követel meg.  
A helyszínlapka fölé tett karakterlapkáért viszont nem jár a jutalom, hiszen 
a lapka felső csatlakozása szintén kincslapkát  követel, de a letett lapka 
nem kincs-, hanem karakterlapka .

 c. A jutalom begyűjtése c. A jutalom begyűjtése
Miután mindenki letette a kalandlapkáját, gyűjtsétek be az értük járó jutalmakat. A jutalmak a kalandlapkák illusztrációja alatt láthatók. A jutalom 
általában jelölőkből áll, amelyeket a készletből kell magadhoz venned. A különféle jutalmak felsorolását a 15. oldalon találod.

A hős és a helyszín típusú kalandlapkákért járó jutalmaknak speciális szabályai vannak.

A karakterlapkákért járó jutalmak A karakterlapkákért járó jutalmak 
Néhány karakterlapkán a xx  szimbólum látható, ami szorzást jelent. Tehát a feltüntetett jutalmat meg kell szorozni a hivatkozott számmal.  
Ez 11 xx11  például azt jelenti, hogy 1 -t és 1 -t kapsz minden egyes, a legendádban szereplő szörnylapkádért . Ha nincs szörnylapka 

 a legendádban, amikor ezt a típusú jutalmat megszerzed, akkor nem kapsz semmit. 

Néhány karakterlapkán a  ikon szerepel, ami azt jelenti, hogy a jutalmat nem a lapka lehelyezésekor, hanem a játék végén kapod meg. A barbár 
karakteren látható jutalom 22:: xx  például 2 győzelmi pont minden szörnylapkádért, amit a játék végéig összegyűjtesz a legendádba. 

A helyszínlapkákért járó jutalmak A helyszínlapkákért járó jutalmak 
A helyszínlapkák  oldalain különleges csatlakozások vannak, amik mind extra jutalmat biztosítanak. A jutalmakat akkor kaphatod meg, amikor  
a csatlakozásokat összekötöd egy szomszédos lapkával. Ahol lapkatípus van feltüntetve a csatlakozás mellett, ott csak akkor jár a jutalom, ha a megjelölt 
oldalt a megfelelő típusú lapkával kötöd össze (lásd a lenti példát). A helyszínlapkák különböző oldalainak jutalmát vagy akkor kapod meg, amikor  
a helyszínlapkát leteszed egy másik lapka mellé, vagy amikor a már letett helyszínlapka mellé másik lapkát teszel. Előfordulhat, hogy egy  
helyszínlapka letételével egyszerre több jutalmat is begyűjthetsz.
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Példa
A szörnylapka lerakásával sikerül egyesítened két fél kulcsot. Ezért kapsz egy kulcsot, amivel kinyithatod  
a szörnylapkán vagy a szomszédos kincslapkán lévő kincsesládát (mert ennek a két lapkának a csatlakoztatásá-
val szerezted meg a kulcsot), vagy a hőslapkádon lévő egyik kincsesládádat (mert a hőslapkádra mindig tehetsz  
kulcsot). Ez a kulcs azonban nem nyitja a karakterlapkán lévő kincsesládát, mivel két másik lapka össze- 
kapcsolásával jutottál hozzá.

Kulcsok és kincsesládákKulcsok és kincsesládák
 
Egyes kalandlapkákon a jutalom alatt kincsesládák találhatók. A kincsesládákat csak akkor nyithatod ki, ha egy kulcsot  helyezel rájuk. Amikor 
kinyitsz egy kincsesládát, megkapod a láda mellett feltüntetett jutalmat. Egy kincsesládáért csak egyszer kaphatsz jutalmat, és egy ládára csak egy 
kulcsot  tehetsz. 

A kulcsok A kulcsok  megszerzésének módjai: megszerzésének módjai:
• Ha két lapkát úgy kapcsolsz össze, hogy mindkét lapka csatlakozásán egy-egy fél kulcs van, amelyek kiadnak egy teljes kulcsot , akkor kapsz 

egy kulcsot. Ezt a kulcsot felhasználhatod arra, hogy kinyisd vele a két összekapcsolt lapka egyikén vagy a hőslapkádon lévő kincsesládát.
• Jutalomként is szerezhetsz kulcsot , vagy amikor a kalandlapkádat kijátszás helyett eldobod. Az így szerzett kulccsal a legendád bármelyik 

lapkáján lévő kincsesládát kinyithatod. 

Bármikor, amikor kulcsot kapsz, azonnal tedd azt az egyik, még nem kinyitott kincsesládádra. Ha nincs ilyen kincsesládád, a kulcsot  
felhasználás nélkül tedd vissza a készletbe.
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3. A következő forduló előkészületei3. A következő forduló előkészületei
Dobjatok el annyi lapkát a kalandtábláról, amennyit a dobópaklilapka előír. Mindig a legkisebb számmal jelölt mezőkről kell eldobni a lapkákat. 
Csúsztassátok lefelé a megmaradt lapkákat sorrendjük megőrzésével a megürült 1–3. mezőkre (4–5 játékos esetén) vagy az 1. mezőre (2–3 játékos 
esetén).

Húzzatok 5 lapkát az 1. korszak húzópaklijából. Ha az 1. korszak paklija elfogyott, húzzatok a 2. korszak paklijából; ha ez is elfogyott, a 3. korszak 
paklijából húzzatok. A felhúzott lapkákat tegyétek a kalandtábla üres mezőire.

Példa
A 4-fős játékban a dobópaklilapka 1 kalandlapka eldobását írja elő a forduló végén. Mielőtt a kalandtábla üres mezőit feltöltenénk, eldobjuk a legkisebb 
(2-es) mezőn lévő lapkát, majd a megmaradt lapkákat a tábla 1-3 mezőire csúsztatjuk.
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A játék vége
A játék 10 forduló után ér véget, amikor mindhárom korszak kalandlapkái elfogynak. A játékosok összeadják a győzelmi pontjaikat:

Többségek: Többségek: akinek a legtöbb  van a birtokában, megkapja a  jelű többségjelölő lapkát, ami 4 -t ér. Ha a többség tekintetében egyenlőség 
alakul ki, az érintettek mindannyian megkapják a 4 -t. A másik 3 többségjelölő lapkát ( ,  és ) is hasonlóképp kell kiosztani. 

Karakterek: Karakterek: egyes karakterlapkák  extra pontokat biztosítanak a játék végén (ezt a  szimbólum jelöli). Minden játékos megkapja a saját  
legendájában lévő ilyen típusú lapkákért járó extra pontokat.

Pontszámítás:Pontszámítás: a játék győztese az lesz, aki a legtöbb -t gyűjtötte össze. Döntetlen esetén az érintettek közül az győz, akinek több -e van.  
Ha ez is egyenlő, akkor sorban a birtokolt , , majd a  száma dönt. 

Haladó játékváltozat
Néhány játékkal a hátatok mögött kipróbálhatjátok a haladó változatot, amelyhez 
szükségetek lesz a küldetés típusú kalandlapkákra.
A küldetéslapkák használata:A küldetéslapkák használata:
A játék kezdetén osszatok 3-3 küldetéslapkát minden 
játékosnak képpel lefelé. A játékosok titokban meg-
nézik a kapott küldetéslapkáikat, kiválasztanak kettőt,  
a harmadikat pedig visszadobják a játék dobozába.  
A két választott küldetéslapkát mindenki tegye maga 
elé az asztalra, képpel lefordítva. A soron lévő játékos 
bármikor dönthet úgy, hogy kijátssza egyik vagy mindkét 
küldetéslapkáját a kalandlapkák kijátszása fázisban, mielőtt 
és/vagy miután a kalandlapkát elveszi a tábláról. Ehhez a 
szokásos módon ki kell fizetni a küldetéslapkák árát is  
a választott kalandlapka árán felül.

1414



| | : Kapsz X | | -t. Vedd el őket a készletből, és tedd magad elé az asztalra.

| : Kapsz 1 harci , illetve mágialapkát . Vedd el a lapkákat a készletből, és tedd a zászlólapkád megfelelő helyére.

: Vedd el a kezdőjátékos-jelölőt, és tedd magad elé az asztalra.

: Vegyél el egy kulcsot a készletből, és nyisd ki vele a legendád bármelyik kincsesládáját.

xx |xx |xx |xx : Ha a jutalom mellett e szimbólumok valamelyike áll, akkor a jutalmat annyiszor kapod meg, ahány helyszín-  
, szörny- , kincs- , illetve karakterlapka  van a legendádban a jutalom megszerzésének pillanatában. 

xx : Ha a jutalom mellett ez a szimbólum áll, akkor a jutalmat annyiszor kapod meg, ahány kulcs  van a legendádban a jutalom megszerzé-
sének pillanatában.

xx |xx : Ha a jutalom mellett e szimbólumok valamelyike áll, akkor a jutalmat annyiszor kapod meg, ahány ( ) vagy (  ) van  
a birtokodban a jutalom megszerzésének pillanatában.

xx : Ha a jutalom mellett ez a szimbólum áll, akkor a jutalmat annyiszor kapod meg, ahány többségjelölő lapkát kaptál a játék végén (ebbe bele-
értendők a döntetlennel megszerzett többségek is). 

: Ha ez a szimbólum áll a jutalom mellett, akkor a jutalmat a játék végén kapod meg. 
Tehát ez a szimbólum nem biztosít jutalmat a játék közben.

A küldetéslapkákért járó jutalmakA küldetéslapkákért járó jutalmak
xx |xx : Ha a jutalom mellett e szimbólumok valamelyike áll, akkor a jutalmat annyiszor kapod meg, ahányszor 
33   vagy 33 ( ) van a birtokodban a jutalom megszerzésének pillanatában.
xx : Ha a jutalom mellett ez a szimbólum áll, akkor a jutalmat annyiszor kapod meg, ahány olyan lapka van a 
legendádban a jutalom megszerzésének pillanatában, amely 4 másik lapkával szomszédos.
xx : Ha a jutalom mellett ez a szimbólum áll, akkor a jutalmat annyiszor kapod meg, ahány lezárt kincsesláda van 
a legendádban a jutalom megszerzésének pillanatában. Minden kincsesláda lezártnak számít, amelyre még nem tettél 
kulcsot.

A jutalmak listája
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