
Előkészületek 

Válaszd ki a hősödet! A hősöd kezdőpakliján kívül azonban még 2 másik hős paklijából is magadhoz 
vehetsz 1-1 másik tárgyat, így összesen 12 lapból álló kezdőpaklid lesz. Ezt keverd meg és helyezd 
magad elé, képpel lefelé, a szokásos módon. 

Helyezz 2 gonosz irányításjelölőt az első helyszínre! Minden további helyszín felfedésekor helyezz 1 
gonosz irányításjelölőt az új helyszínre, amit nem vehetsz le onnan! Ez egy nehezítés, ami korlátozza 
a helyszínekre kerülő jelölők mennyiségét. 

Vedd ki az összes Imperio! átkot a sötét varázslatok paklijából! 

Keverd meg gonoszok pakliját és húzz belőle 4 kártyát! Válaszd ki az egyiket, ő lesz Voldemort 
nagyúr védelmezője, és helyezd ezt a kártyát képpel lefelé a nagyúr kártyájára! A maradék 3 gonoszt 
helyezd a játéktérre, képpel felfelé. A gonoszok pakliját végül helyezd a védelmezőre, szokásos 
módon, képpel lefelé. 

Keresd ki a Roxfort pakliból mind a 6 darab Reparo! varázslatot! Ezek közül 3 darabot helyezz el a 
játéktéren, a maradékot pedig rakd vissza a játék dobozába! 

Megjegyzés: ha a Szörnyek szörnyű könyve kiegészítővel játszol, keresd ki a 6 Tergeo! varázslatot is! 
Keverd meg a 3 Reparo! és a 2 Tergeo! kártyát egy pakliba, amit helyezz a Roxfort pakli alatti 6 hely 
egyikére, képpel felfelé! A maradék Reparo! és Tergeo! kártyákat tedd vissza a játék dobozába! 

 

A játékmenet 

A körödben a következő lépéseket kell végrehajtanod, ebben a sorrendben: 

1: Hajtsd végre a Sötét varázslatok eseményeit és a Horcrux- vagy a találkozás kártyák hatásait! 

- Bármely kártya, ami a következő vagy az előző hősre hivatkozik, azt tekintsd úgy, mintha rád 
hivatkozna. Viszont, nem vagy önmagad szomszédja, így bármilyen ilyen hatás csak egyszer 
érvényesül rád. 

- Ha egy Sötét varázslat kártya hatására dobnod kell a kockával, dobj kétszer, és hajtsd végre mindkét 
büntetést! 

- Minden alkalommal, amikor újra kell keverned a Sötét varázslatok paklit, helyezz egy gonosz 
irányításjelölőt az aktuális helyszínre! 

2: Hajtsd végre a gonosz és a lény kártyák képességeit! 

Ha egy gonosz vagy lény kártya képessége miatt dobnod kell a kockákkal, csak egyszer kell dobnod. 

3: Játssz ki Roxfort kártyákat és használd a hősöd akcióját! 

Minden Roxfort kártya, ami specifikusan az „összes hős”-re érvényesül, azok mind 1 befolyással 
olcsóbban vehetőek meg. Kivétel, ha: 
- az „összes hős” csak a kártya eldobási hatása, 
- ez egy kockadobó kártya, amin nincs rajta az „összes hős” kifejezés! 

Ezek a kártyák annyiba kerülnek, amennyi rájuk van nyomtatva. 



Minden alkalommal, amikor egy Roxforti ház kockájával kell dobnod, duplán számítsd az eredményt! 
A szörny kocka dobását azonban ne duplázd így meg, ez a szabály csak a házak kockáira érvényes. 

4: A köröd vége 

A köröd végén annyi befolyást tarthatsz meg, amennyi az elérhető legkisebb értékű Roxfort kártya 
ára mínusz 1. Például: ha a Csokibéka megvétele után a legkisebb befolyású kártya a Reparo!, aminek 
az értéke 3, akkor 2 befolyást tarthatsz meg a játékostábládon. Ha viszont elájulsz, a szokásos módon 
el kell dobd a jelölőidet. 

 

A játék vége 

Ha sikerül legyőznöd Voldemort nagyurat, mielőtt az utolsó helyszínt is az irányítása alá vonja, akkor 
nyertél. Ha viszont nem… 


