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BEVEZETÉS

VESZTŐKÚT
Vesztőkút egy kiterjedt többszintű
kazamata Vesztőkút gyomrában, amely
valaha az őrült varázsló, Halaster mágikus kísérleteinek helyszíne volt. Ma már
csak egy útvesztő, néhány menedékkel,
kimerült kalandorok számára.

Légy ismét üdvözölve
Vízmélyvárában, a Csodák
Városában!
A Scoundrels of Skullport™ a Lords
of Waterdeep™ társasjáték első
kiegészítője. Ez a kiegészítő két új
modult tartalmaz, Vesztőkutat
(Undermountain) és Koponyarévet
(Skullport), melyek bármelyike
hozzáadható az alapjátékhoz a
játékélmény fokozása érdekében.

A Vesztőkút modul olyan új
küldetésekre koncentrál, amelyek
nagy elvárásokért cserében még
nagyobb jutalmakkal kecsegtetnek.

KOPONYARÉV
Koponyarév - más néven az Árnyak
Kikötője - Vesztőkút szívében található, mélyen Vízmélyvára utcái alatt.
Aljas bűntettek, sötét üzelmek, és
sikátormélyi gyilkosságok helyszíne.
Koponyarévbe mindenki csak saját
felelősségére megy, hiszen itt minden
utcasarkon, a legváltozatosabb módon
tűnnek el az emberek.
A Koponyarév modul egy új erőforrásra, a Korrupcióra fókuszál,
valamint a korrumpálódás
kockázatára.

Mindegyik modul tartalmaz új
Nagyurakat, Küldetéseket, Intrikakártyákat, valamint olyan új
Épületeket, amelyek a modulok
helyszíneivel kapcsolatosak.
Továbbá, ha legalább az egyik
modult használjátok, akkor egyszerre akár hat játékos is játszhat!

A szabálykönyvet tedd a
játéktáblák tetejére

JÁTÉKELEMEK
3 játéktábla
Szabálykönyv
Tároló tálca
1 játékos lap (Szürkekezek)
37 fa játékelem:
1 pontjelző (szürke)
11 Ügynök (6 szürke, valamint
mindegyik játékos színéből 1)
25 Korrupciójelző
116 kártya:
6 Nagyúr kártya
50 Intrika kártya
60 Küldetés kártya
50 karton játékelem:
24 Épületlapka
9 Épület tulajdon jelző (szürke)
16 Kalandor Karaván jelző
1 100 Győzelmi Pont jelző (szürke)

A JÁTÉKELEMEK TÁROLÁSA

Helyezd a haladó Épületlapkákat a
Nagyúr kártyák tetejére
Koponyarév Kártyák

A játéktáblákat rakd a
játékelemek tetejére

A játékos lap a többi
játékelem tetejére kerül



Vesztőkút
Kártyák
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A KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATA
A Scoundrels of Skullport kiegészítő két játékmodult tartalmaz
(Vesztőkút és Koponyarév), melyeket a Lords of Waterdeep
alapjátékhoz adva új lehetőségek nyílnak meg a játékosok előtt.
Ezek a modulok további helyszíneket hoznak a küzdelmekbe, hogy
kiderüljön, ki lesz Vízmélyvára leghatalmasabb Nagyura.
A modulok minden Nagyúr kártyáján, Küldetés kártyáján, Intrika
kártyáján és Épületlapkáján megtalálható a modul szimbóluma.

ERŐFORRÁSOK AKCIÓHELYEKRE
HELYEZÉSE
Egyes kártyák és Épületek arra utasítják a játékosokat, hogy erőforrásokat, például Kalandorokat és Aranyat helyezzenek akcióhelyekre.
Olyan akcióhelyekre is helyezhettek erőforrásokat, amelyeken már
tartózkodnak Ügynökök. Az Építők Csarnokában lévő épületekre
nem tehettek erőforrásokat.

A Vesztőkút modul a Nagyurak Ügynökeit a Vízmély-hegy alatt húzódó veszélyekkel teli barlangokba viszi. A Vesztőkút kincseiről regélő mondák
a Csodák Városa alá csábítják a kalandorokat,
hogy ott szembenézzenek a rejtélyekkel és a
szörnyekkel. A kockázat és a jutalom is nagyobb
az olyan Küldetések teljesítésénél, amelyekhez
több Arany és Kalandor szükségeltetik.
A Koponyarév modul tartalmaz egy új fajta
erőforrást: a Korrupciót. A Kalandorokkal és az
Arannyal szemben a Kocsmádban lévő Korrupció
csökkenti a győzelmi pontjaidat a játék végén.
Jóllehet, bizonyos Épületek, Küldetések és Intrika
kártyák Korrupciót is termelnek, ilyenkor
azonban a jutalom is bőségesebb. Így tehát meg
kell találnotok az egyensúlyt a mohóságotok és a
Korrupció okozta játék végi lehetséges veszteségek között.

ÚJ SZABÁLYOK
A Vesztőkút és a Koponyarév modulok új szabályokat hoznak a
játékba, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. A Koponyarév modul emellett bevezeti az új Korrupció rendszert, melynek részletes
leírása a 7. oldalon található.
Ahol másképpen nem jelezzük, ott a modulok bármelyikét a Lords
of Waterdeep alapjátékkal játszva a szabályok megegyeznek az
alapjátékban ismertetettekkel.

A KIEGÉSZÍTŐ JÁTÉKTÁBLÁI
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A Scoundrels of Skullport kiegészítő mindkét
modulja tartalmaz új játéktáblákat. Ezekből a
táblákból kettőn (egy a Vesztőkút és egy a
Koponyarév modulhoz) új akcióhelyek találhatók.
Ezek a táblák pontosan úgy működnek, mint az,
amelyik a Lords of Waterdeep alapjátékban van;
azaz a fordulótok során egy
Ügynököt helyezhettek a
modul játéktáblájának
egyik Épületére, és végrehajthatjátok annak akcióját.
A Koponyarév modul emellett tartalmaz egy második
játéktáblát is, a Korrupció
sávot. Ez a tábla a 7.
oldalon „A Korrupció Sáv”
részben kerül részletezésre.

Tamás 1 Varázslót helyez Vízmélyvára Kikötőjének „3”-as
akcióhelyére.
Amikor egy Ügynököt egy olyan akcióhelyre tesztek, amelyiken
odahelyezett erőforrások találhatók, akkor az akciótok első
lépéseként elveszitek azokat az erőforrásokat onnan, és a
Kocsmátokba rakjátok. Így akár még ugyanabban az akcióban fel is
használhatjátok az újonnan szerzett erőforrásokat (például a
mezőről begyűjtött Aranyat felhasználhatjátok egy Épület megvásárlására.)

OPCIONÁLIS SZABÁLY: HOSSZÚ JÁTÉK
Ez az opcionális szabály öt vagy kevesebb játékos részére lehetővé teszi, hogy egy további Ügynök hozzáadásával fordulónként több akciót
hajtsanak végre. Egy hosszú játékhoz legalább az egyik kiegészítő
modult használni kell.
Egy hat-játékos játékot mindig hosszú játéknak kell tekinteni.

István az Építők Csarnokára helyez egy Ügynököt, amelynek
akcióhelyén 2 Arany található. Először begyűjti a 2 Aranyat,
majd végrehajtja az Építők Csarnoka akcióját.

KALANDOR KARAVÁNOK
Ez a kiegészítő tizenhat Kalandor Karaván jelzőt tartalmaz, minden
fajtából négyet, amelyek bármelyik modullal használhatók.
Mindegyik jelző 5 azonos típusú Kalandort jelképez. Ha a készlet
fogyóban van, akkor ezeket a jelzőket beválthatjátok a játékosok
Kocsmáiban lévő Kalandorokra.

HOSSZÚ JÁTÉK
Játékosok Száma
2
3
4
5
6

Játékosonkénti Ügynökök
5
4
3
3
2

Ez a kiegészítő társaságonként egy extra Ügynököt tartalmaz, a kétjátékos hosszú játék számára.

OPCIONÁLIS SZABÁLY:
A KÉT MODUL HASZNÁLATA
Van rá mód, hogy egy játékban mindkét modullal játszatok egyszerre. Amennyiben így határoztok, akkor az imént ismertetett hosszú
játék opcionális szabályt kell használnotok.
Továbbá, a játék megkezdése előtt távolítsatok el véletlenszerűen 25
Intrika kártyát, 30 Küldetés kártyát és 12 Épületet azok közül,
amelyek a Lords of Waterdeep alapjátékban vannak. A megmaradt
kártyákat keverjétek össze a két modul megfelelő kártyáival, a
megmaradt Épületeket pedig keverjétek össze a két modulban találhatókkal.

5 Varázsló

5 Harcos

5 Tolvaj

Utána helyezzétek a két modul játéktábláit a nagy játéktábla közelébe úgy, hogy minden játékos könnyedén elérhesse őket. Ezután
következnek az előkészületek a szokásos módon.
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Kalandor Karaván Jelzők

JÁTÉKOK HAT JÁTÉKOSSAL
Ez a kiegészítő egy új társaságot tartalmaz, a Szürkekezeket, és ezzel
hatra bővíti a játékosok maximális számát. Hat játékos esetén azonban legalább az egyik kiegészítő modult bele kell tenni a játékba.
Egy hat-játékos játékban minden játékos 2 Ügynökkel kezd.

Pontjelző

Ügynök

Épület tulajdon jelző

100 Győzelmi Pont jelző
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A Vesztőkút kincseiről
regélő mondák a Csodák
Városa alá csábítják a
kalandorokat, hogy ott
szembenézzenek a rejtélyekkel és a szörnyekkel.
A kockázat és a jutalom is nagyobb az
olyan Küldetések teljesítésénél,
amelyekhez több Arany és Kalandor szükségeltetik.

ELŐKÉSZÜLET
Keverjétek össze a Vesztőkút modul
kártyáit a Lords of Waterdeep alapjáték
megfelelő típusú kártyáival, valamint
ugyanígy össze kell keverni a Vesztőkút
modul Épületeit az alapjátékéval.
Helyezzétek a Vesztőkút modul játéktábláját a Lords of Waterdeep alapjáték
játéktáblája mellé úgy, hogy minden
játékos könnyedén elérhesse. Ezután
következnek az előkészületek a szokásos
módon.

Vesztőkút Játék Előkészületi Példa (6 játékos esetén)
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A Koponyarév modul tartalmaz egy új fajta erőforrást: a
Korrupciót. A Kalandorokkal
és az Arannyal ellentétben a
Kocsmádban lévő Korrupció
csökkenti a győzelmi pontjaidat a játék végén.


Korrupció
szimbólum

A Korrupció szimbóluma egy
a kártyákon és az Épületeken,
valamint koponya
alakú fa jelzők a
Korrupció sávon.

Minden Korrupció jelző a Kocsmátokban
negatív Győzelmi Pontokat jelent számotokra a játék végén. A pontos negatív érték attól
függ, hogy mennyi Korrupciót gyűjtöttetek a
játék folyamán; minél korruptabbak vagytok
a Nagyuraitokkal együtt, annál nagyobb
mértékben rontja le a pontszámotokat a
Korrupció.

ELŐKÉSZÜLET
Keverjétek össze a Koponyarév modul
kártyáit a Lords of Waterdeep alapjáték
megfelelő típusú kártyáival, valamint ugyanígy össze kell keverni a Koponyarév modul
Épületeit az alapjátékéval.
Helyezzétek a Koponyarév modul két játéktábláját a Lords of Waterdeep alapjáték
játéktáblája mellé úgy, hogy minden játékos
könnyedén elérhesse őket. Az alábbiakban
ismertetett módon készítsétek elő a
Korrupció sávot, majd az előkészületek következnek a szokásos módon.

Koponyarév Játék Előkészületi Példa (6 játékos esetén)

A KORRUPCIÓ SÁV
A Koponyarév városát ábrázoló kiegészítő
játéktábla mellett, ez a modul tartalmaz egy
második játéktáblát is: a Korrupció sávot.
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Mielőtt játszani kezdenétek ezzel a modullal,
elő kell készítenetek a Korrupció sávot.
Helyezzetek 3-3 Korrupció jelzőt a “-2”
mezőtől kezdve a “-9” mezőig, valamint
egyetlen Korrupció jelzőt a “-1” mezőre.

Korrupció Sáv Előkészületi Példa

A KORRUPCIÓ JELZŐK ELVÉTELE

KORRUPCIÓ JELZŐK ELTÁVOLÍTÁSA

Minden alkalommal, amikor egy hatás arra utasít, hogy kapsz, vagy
vegyél el Korrupciót, akkor vegyél el egy Korrupció jelzőt a Korrupció sáv “-1” mezőjéhez legközelebbi olyan mezőről, ahol még
található jelző.

Minden alkalommal, amikor egy kártya vagy Épület arra utasít, hogy
távolíts el Korrupciót a játékból, akkor azt nem helyezed vissza a
Korrupció sávra. Ehelyett a Korrupció jelzőt a játék dobozába teszed
vissza; a jelző kikerült a játékból, és ebben a játékban már nem
szerepel.

Atos kap egy Korrupciót. A „-6” a „-1”-hez legközelebbi olyan mező, amelyik még tartalmaz Korrupció jelzőket, tehát Atos arról a
mezőről vesz el 1 jelzőt, és a Kocsmájába helyezi.
Minden olyan alkalommal, amikor el kellene venned, és a Kocsmádba kellene tenned egy Korrupció jelzőt, azonban nincs már
Korrupció jelző a Korrupció sávon, akkor azonnal elveszítesz 10
GYP-t minden egyes jelzőért, amelyet nem tudtál elvenni a sávról.

KORRUPCIÓ JELZŐK VISSZARAKÁSA
Minden alkalommal, amikor egy hatás arra utasít, hogy tegyél
vissza Korrupciót a Korrupció sávra, akkor vedd el a megfelelő
számú Korrupció jelzőt a Kocsmádból, és tedd őket a sáv “-1”
mezőjétől legtávolabbi olyan mezőre, amelyik nem tartalmaz 3
Korrupció jelzőt. A Korrupció sáv egyetlen mezőjén sem lehet 3nál több Korrupció jelző.

Tibor eltávolít egy Korrupció jelzőt a játékból, és visszateszi a
dobozba.

A JÁTÉK VÉGE
A végső pontozás részeként a játékosok kiszámolják a Korrupciót.
Minden játékos lecsökkenti a Győzelmi Pontjainak számát a Kocsmájában található Korrupciók által meghatározott értékkel.
Minden egyes Korrupció jelző értéke megegyezik a Korrupció sáv
“-1” mezőjétől legtávolabbi üres mezőre nyomtatott számmal. Egy
játékos Kocsmájában található minden egyes Korrupció jelző ezzel
az étékkel csökkenti a játékos Győzelmi Pontjainak a számát.

Más szavakkal, a Korrupciót az elvétellel fordított sorrendben kell
visszatenni.
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A játék végén a „-1” mezőtől legtávolabb eső üres mező értéke -5.
Minden játékos a Kocsmájában lévő Korrupció jelzőnként -5-tel
csökkenti a végső GYP-inek számát.

Gábor visszatesz 1 Korrupciót a Kocsmájából a Korrupció sávra, a
jelzőt a „-6” mezőre helyezve, mivel ez az a mező, amelyik a „-1”estől a legtávolabb helyezkedik el, és még van hely rajta.

1. FÜGGELÉK: ÚJ ÉPÜLETEK

A HANG CSARNOKA

Ez a rész azokat a különféle Épületeket sorolja fel, amelyekre a
játékosok Ügynököket helyezhetnek. Mindkét modul játéktábláján
három-három alapépület helyezkedik el. Minden alább felsorolt
Épület neve mellett egy szimbólum található, amelyik azt jelzi, hogy
az adott Épület melyik modulhoz tartozik.

Koponyarév “törvénye” rövid és brutális. A Csarnok szónokai jelentik a
megmenekülés egyetlen reményét a
büntetés elől, ám ezt a reményt nem
mérik olcsón.

ALAPÉPÜLETEK

Helyszín: Alsó Kereskedőút

Ezek az Épületek mindig elérhetőek az Ügynökök számára (egészen
addig, ameddig vannak fel nem használt akcióhelyeik.)

KÚT LEJÁRAT

Akció: Húzz 1 Intrika kártyát, és vegyél el 1
képpel felfelé fordított Küldetés kártyát a
Sziklaszirt fogadóról. Ezen kívül vegyél el 5
Aranyat (  ) a készletből, valamint 1
Korrupciót ( ) a Korrupció sávról, és helyezd
őket a Kocsmádba.

Az Ásító Kapu fogadóban található, és ez
a leggyakrabban használt összeköttetés
Vesztőkúttal.
Helyszín: Ásító Kapu
Akció: Vegyél el 1 képpel felfelé fordított
Küldetés kártyát a Sziklaszirt fogadóról,
majd játssz ki 1 Intrika kártyát a kezedből.

RABSZOLGAPIAC
Ide mindig eljöhetsz, ha izmos
törpékre van szükséged, hogy védelmezzék
otthonodat, ha csinos rabszolgákra vágysz,
hogy a kedvedben járjanak, vagy ha olyan
különlegességet keresel, mint egy mélységi
gnóm, aki drágaköveket csiszol neked.
Helyszín: Kikötő Negyed


 


TÜKÖRTEREM
Ennek a folyosónak az oldalain hatalmas
ovális tükrök helyezkednek el, oldalanként
nyolc. A tükörképek időnként nem azok,
aminek látszanak.



Akció: Vegyél el 2 Harcost (
) és 2 Tolvajt (
)a
készletből, valamint 1 Korrupciót ( ) a Korrupció sávról, és
helyezd őket a Kocsmádba.

Helyszín: Kazamata Szint
Akció: Vegyél el 1 tetszőleges Kalandort
( ? ), VAGY 1 Harcost és 1 Tolvajt (
)a
készletből, és helyezd őket a Kocsmádba.




 


KOPONYA-SZIGET
Ez a baljós sziget a Sargauth-folyón
egyrészt Koponyarév elsődleges védelmi
vonala, másrészt pedig a rabszolgák börtönéül szolgál, mielőtt a Rabszolgapiacra
vinnék, és ott eladnák őket.
Helyszín: Sargauth Negyed

A ZORD SZOBOR
Ebben a magas mennyezetű teremben
egy hatalmas ijesztő szobor áll. A szobor
feje és számos ujja letörött.
Helyszín: Kazamata Szint
Akció: Húzz 2 Intrika kártyát.



Akció: Vegyél el 2 Kalandort ( ? ? ) a
készletből, valamint 1 Korrupciót ( ) a Korrupció sávról, és helyezd őket a Kocsmádba.

9

HALADÓ ÉPÜLETEK
Ez a 24 lapka további haladó Épületeket ábrázol, amelyeket a játékosok
megvásárolhatnak. Az Építők Csarnokában mindig található 3 képpel
felfelé fordított Épületlapka, melyek bármikor megvásárolhatók.

BELKRAM SÍRBOLTJA
A törpe király, Melairkyn sírboltja nem éppen
egy vidám hely.

Álcázott veremcsapda, lángoló olajfúvóka,
önkioldós rugóspenge, és még számos
egyéb áru található ebben az üzletben.
Helyszín: Központi Kereskedőút

Helyszín: Sargauth Negyed

Ár: 6 Arany

Ár: 5 Arany

Akció: Vegyél el 1 Korrupciót ( ) a
Kocsmádból, és helyezd le azt a Korrupciót ( ) egy tetszőleges akcióhelyre.

Akció: Vegyél el 5 Aranyat (  ) a készletből,
és helyezd a Kocsmádba, majd játssz ki 1 Intrika
kártyát a kezedből.
Tulajdonos: Vegyél el 2 Aranyat (   ) a
készletből, és helyezd a Kocsmádba.

Tulajdonos: Kapsz 2 GYP-t.

A SZEMZSARNOK BIRODALMA
A két erődítmény egyike, amelyik a szemzsarnok
Xanathar, a bűnöző nagyúr sasfészke.

A VÉRES KÉZ
FELLEGVÁRA

Helyszín: Sargauth Szint

Ez az erődítmény teli van csapdákkal, amelyek
akkor aktiválódnak ha erre vonulsz vissza.
Helyszín: Felső Kazamata Szint

Ár: 3 Arany
Akció: Vegyél el 1 tetszőleges típusú Kalandort ( ? ) a készletből, és helyezd a Kocsmádba, majd játssz ki 1 Intrika kártyát a kezedből.



Ár: 7 Arany


 
 
 




Akció: Vegyél el 4 Harcost (
)a
készletből, és helyezd őket a Kocsmádba. Ezután helyezz 1-1 Harcost ( ) a készletből 2
különböző akcióhelyre.


 


Tulajdonos: Vegyél el 2 Harcost (
)a
készletből, és helyezd őket a Kocsmádba.

KRIPTAFOSZTOGATÓK TÁRSASÁGA
A halottak feltámasztásával foglalatoskodók
számára, náluk kaphatók a legalkalmasabb holttestek, melyekhez Vízmélyvárában a Holtak Városa kriptáinak és sírjainak kifosztásából jutnak.
Helyszín: Alsó Kereskedőút
Ár: 7 Arany



Akció: Vegyél el 3 Tolvajt (
) és 5
Aranyat (  ) a készletből, valamint 1 Korrupciót ( ) a Korrupció sávról, és helyezd őket a
Kocsmádba.
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A KÖNNYELMŰ KALANDOR

Tulajdonos: Vegyél el 3 Aranyat ( )
a készletből, és helyezd a Kocsmádba.

A MÉLYLÁNG

Tulajdonos: Kapsz 2 GYP-t.

A HOMLOKLEBENY
Azokat a hívatlan vendégeket, akiket nem egy
agyszívó kísér ide, telepatikusan és udvariasan
kitessékelik, mert az vezetőség nem garantálja a
biztonságukat.
Helyszín: Felső Szív
Ár: 4 Arany
Akció: Tegyél vissza 1 tetszőleges típusú Kalandort ( ? ) a Kocsmádból a készletbe. Ezután
vegyél el 3 Varázslót () a készletből,
valamint 1 Korrupciót ( ) a Korrupció sávról,
és helyezd őket a Kocsmádba.



Tulajdonos: Vedd el az Épület akcióját használó játékos által visszatett 1 Kalandort ( ? ), és
helyezd a Kocsmádba.



A SOKOSZLOPOS CSARNOK
Ez a vámpírfészek teli van a padlótól a mennyezetig nyúló kőoszlopokkal. A padló felett sűrű
köd gomolyog.
Helyszín: Kazamata Szint

A hallgatásnak és a biztonságnak magas ára van ebben a fogadóban csakúgy, mint a halálos mérgeknek.

Ár: 5 Arany

Helyszín: Alsó Szív

Akció: Játssz ki 3 Intrika kártyát a kezedből,
1-esével egymás után.

Ár: 6 Arany
Akció: Vegyél el 5 Aranyat (  ) és 1 tetszőleges típusú Kalandort ( ? ) a készletből,
valamint 1 Korrupciót ( ) a Korrupció
sávról, és helyezd őket a Kocsmádba. Ezután
vegyél el 1 képpel felfelé fordított Küldetés
kártyát a Sziklaszirt fogadóról.



Tulajdonos: Kapsz 3 GYP-t.

Tulajdonos: Húzz 1 Intrika kártyát.

A SZENDERGŐ KIRÁLYOK
CSARNOKA
Ebben a bíbor színben tündöklő csarnokban két
sorban huszonhat magas kőtrón áll egymással szemben. Mindegyik aranyban ragyogó trónon egy-egy
csontváz ül.
Helyszín: Kazamata Szint
Ár: 4 Arany






Akció: Vegyél el 1 Harcost ( ) és 1 Tolvajt ( ) a
készletből, és helyezd őket a Kocsmádba. Ezután
játssz ki 1 Intrika kártyát a kezedből.




Tulajdonos: Vegyél el 1 Harcost ( ) vagy
1 Tolvajt ( ) a készletből, és helyezd a
Kocsmádba.



A HÁROM NAGYÚR CSARNOKA
Kelet felé fordulva, mindegyik talapzaton egy
ötméteres kőszobor áll, a nevük “Elyndraun,”
“Ruathyndar,” és “Onthalass”.
Helyszín: Kazamata Szint
Ár: 6 Arany
Akció: Vegyél el 3 tetszőleges típusú
Kalandort ( ? ? ? ) a Kocsmádból, és
helyezd le őket ( ? ) 3 különböző akcióhelyre. Ezután kapsz 10 GYP-t.




Tulajdonos: Kapsz 2 GYP-t.

POKOLFAJZAT BETÉRŐ
Ez a hitvány viskó nem képes sokat nyújtani
látogatóinak a méregerős italokon és a vérre
szomjazó sötét lelkű bérgyilkosokon kívül.
Helyszín: Alsó Szív
Ár: 8 Arany






Akció: Vegyél el 1 Papot ( ), 1 Harcost ( ),
1 Tolvajt ( ) és 1 Varázslót (  ) a készletből,
valamint 1 Korrupciót ( ) a Korrupció sávról,
és helyezd őket a Kocsmádba.



Tulajdonos: Vegyél el 1 tetszőleges
Kalandort ( ? ) a készletből, és helyezd a
Kocsmádba.



A FŐHERCEG SÍRBOLTJA
A lábazaton a következő írás olvasható: „Itt
nyugszik Arthangh Főherceg/Meirra fia/Emberden
Uralkodója/Nem Lett Volna Szabad Elesnie.”
Helyszín: Kazamata Szint
Ár: 7 Arany
Akció: Vegyél el 8 Aranyat (     ) a
készletből, és helyezd a Kocsmádba. Ezután
helyezz 2 Aranyat () a készletből 2
különböző akcióhelyre.
Tulajdonos: Vegyél el 4 Aranyat ( )
a készletből, és helyezd a Kocsmádba.
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A LIBRÁRIUM
Halaster legendás Libráriumát halálos csapdák őrzik.
Azokra, akik vannak olyan bolondok, hogy mégis
bemerészkednek ide, a könyvespolcok több veszélyt
jelentenek, mint amennyi halálos titkot maguk a
könyvek rejtenek.
Helyszín: Kazamata Szint
Ár: 7 Arany
Akció: Vegyél el 2 Varázslót (  ) a készletből, és helyezd őket a Kocsmádba. Ezután
helyezz 1 Varázslót () a készletből egy tetszőleges akcióhelyre.
Tulajdonos: Vegyél el 1 Varázslót () a
készletből, és helyezd a Kocsmádba.

A VESZTŐBARLANG
Ezt a mágikus üreget egy örökké tartó sötétség
varázslat uralja. Rengeteg óvatlan kalandor tűnt
el itt örökre, miközben a Vesztőkútból kivezető
utat kereste.
Helyszín: Sargauth Szint
Akció: Dobj el egy nem teljesített nem
Kötelező Küldetést. Ezután vegyél el
1 Harcost ( ), 1 Tolvajt ( ), valamint
1 tetszőleges Kalandort ( ? ) a készletből, és
helyezd őket a Kocsmádba.




Helyszín: Koponyarév Északkeleti Része
Ár: 9 Arany
Akció: Vegyél el legfeljebb 2 Korrupciót
(
) a Kocsmádból, és távolítsd el
őket a játékból.
Tulajdonos: Kapsz 3 GYP-t.

A BÖLCSESSÉG TERME
A fűzesfa Vesztőkút mélységeiben nő, és furcsa
erdeiben Malar hitének követői vadállatokat
tanulmányoznak a Bölcsesség Termében.

Ár: 7 Arany



Akció: Vegyél el 2 Papot (
) a készletből, és helyezd őket a Kocsmádba. Ezután
helyezz 1 Papot ( ) a készletből egy tetszőleges akcióhelyre.





Tulajdonos: Vegyél el 1 tetszőleges
Kalandort ( ? ) a készletből, és helyezd a
Kocsmádba.

Tulajdonos: Vegyél el 1 Papot ( )
a készletből, és helyezd a Kocsmádba.

SZÖRNYEK SAJÁT HASZNÁLATRA

TITKOS SZENTÉLY

A legkülönbözőbb méretű hibrid szörnyeket
kreáló Szörnyek Saját Használatra vállalkozás
leghíresebb terméke a vörösesbarna
bagolyrém, amely a félelmetes bagolymedve és
az üszögszörny keveréke.

Kevés olyan hely van Koponyarévben, ahová
a hívők biztonságban összegyűlhetnek.
Amikor új szentély létesül, akkor annak bejáratát erős varázslatokkal védik, mely jelez
a vezetőnek, ha a kapukat feszegetik.

Helyszín: Központi Szív

Helyszín: Titkos - nem áruljuk el!

Ár: 3 Arany

Ár: 8 Arany

Megvásárláskor, és Minden Kör Elején:
Vegyél el 1 Korrupciót ( ) a Korrupció
sávról, és helyezd erre a mezőre.

Akció: Tegyél vissza 1 Korrupciót ( )
a Kocsmádból a Korrupció sávra. Ezután
vegyél el 1 Papot ( ) a készletből, és
helyezd a Kocsmádba.
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Eilistraee követői emelték ezt a félreeső
templom komplexumot, amely már
évszázadokkal ezelőtt elkülönült Koponyarévtől. Az eredeti Sargauth
Enklávé egy elszigetelt része öleli körbe.

Helyszín: Farm Szint

Ár: 6 Arany




SÖTÉT SZŰZ SÉTÁNY

Akció: Vedd el az összes Korrupciót ( ) erről
a mezőről, és helyezd őket a Kocsmádba. Az
ebben az akcióban elvett minden egyes ( )
után visszavehetsz 1 kihelyezett Ügynököt a
készletedbe.
Tulajdonos: Kapsz 2 GYP-t.

A MÉRGEZETT TOLL
Faerűn-szerte létező legkülönbözőbb kormányzati
pecsétlenyomatokkal rendelkeznek, és Koponyarév
legjobb hamisított iratait itt készítik.
Helyszín: Központi Kereskedőút
Ár: 5 Arany
Akció: Tegyél vissza 1 Korrupciót ( ) a
Kocsmádból a Korrupció sávra. Ezután
játssz ki 1 Intrika kártyát a kezedből.
Tulajdonos: Húzz 1 Intrika kártyát.





Tulajdonos: Vegyél el 1 Papot ( )
a készletből, és helyezd a Kocsmádba.

ÁRNYALKONY ERŐD
Amikor az Árnytolvajok elmenekültek a városból, akkor a szervezetük egy része Vesztőkútba
fészkelte be magát. Ott is maradtak, bár
köztük már nem sok ember akad.
Helyszín: Végső Szint
Ár: 7 Arany




Akció: Vegyél el 4 Tolvajt (
)a
készletből, és helyezd őket a Kocsmádba.
Ezután helyezz 1-1 Tolvajt ( ) a készletből
2 különböző akcióhelyre.



Tulajdonos: Vegyél el 2 Tolvajt (
)a
készletből, és helyezd őket a Kocsmádba.

SHRADIN NAGYSZERŰ
ZOMBIJAI
Egy csapat zombi bérlése valaha egyszerű dolog
volt. Ám ma már nem találni ilyesfajta üzletet,
hacsak nem tudod, hogy hol kérdezősködj.
Helyszín: Alsó Szív
Ár: 6 Arany


 
 


Akció: Vegyél el 3 harcost (
) és
1 Papot ( ) a készletből, valamint
1 Korrupciót ( ) a Korrupció sávról, és
helyezd őket a Kocsmádba.



Tulajdonos: Vegyél el 3 Aranyat (    )
a készletből, és helyezd a Kocsmádba.

A THIMBLEWINE ZÁLOGHÁZ
Ha valaminek nyoma vész Koponyarévben, akkor az
előbb-utóbb ebben a zsúfolt kis boltocskában bukkan
fel. Az ügyfelek a legbecsesebb ereklyéikkel érkeznek
ide, és gyakorta mindössze az árának a töredékével
távoznak, bár ezek nem éppen a legbölcsebb emberek.
Helyszín: Alsó Kikötő
Ár: 4 Arany
Akció: Tegyél vissza 1 Korrupciót ( ) a
Kocsmádból a Korrupció sávra. Ezután
vegyél el 1 Aranyat () a készletből, és
helyezd a Kocsmádba.
Tulajdonos: Vegyél el 2 Aranyat (   ) a
készletből, és helyezd a Kocsmádba.

Az ELHAJÍTOTT PÁNCÉLKESZTYŰ
Koponyarév messze földön hírhedt mocskos és
elvetemült veremharcos létesítménye, az
Elhajított Páncélkesztyű, tíz naponként legalább
egy alkalommal megdöbbentően erőszakos
látványosságokat kínál.
Helyszín: Alsó Szív
Ár: 8 Arany


 
 


Akció: Vegyél el 3 Harcost (
) és
3 Tolvajt (
) a készletből, valamint
1 Korrupciót ( ) a Korrupció sávról, és
helyezd őket a Kocsmádba.






Tulajdonos: Vegyél el 1 Harcost ( ) és 1
Tolvajt ( ) a készletből, és helyezd őket a
Kocsmádba.



TROBRIAND SÍRKERTJE
Valaha Melairkyn mithril bányája volt, ma
azonban Trobriand szerkezeteinek próbaterepe.
Egymással, illetve a bánya maradványaiban kutakodó óvatlan utazókkal harcolnak.
Helyszín: Farm Szint
Ár: 3 Arany
Akció: Vegyél el 4 Aranyat (  ) a
készletből, és helyezd a Kocsmádba. Húzz
2 Intrika kártyát, majd dobj el 2 Intrika kártyát.
Tulajdonos: Húzz 1 Intrika kártyát.
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2. FÜGGELÉK: ÚJ SZERVEZET
(SZÜRKEKEZEK)
A Scoundrels of Skullport kiegészítőben található egy új szervezet: a
Szürkekezek, amelyet szürke Ügynökök képviselnek. Ezzel lehetővé
válik, hogy a Lords of Waterdeep játékot akár hat fő is játszhassa.

3. FÜGGELÉK: FOGALMAK
Az alábbi fogalom magyarázatok gyakran feltett kérdések, és a játék
során ritkán felmerülő esetek tisztázását szolgálják. Ebben a részben
mind a Lords of Waterdeep alapjátékkal, mind pedig a Scoundrels of
Skullport kiegészítővel kapcsolatos magyarázatok helyet kaptak.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Erőforrásokat Biztosító Akciók: Egyes Konspirációs Küldetések olyankor
biztosítanak előnyöket, amikor a játékos, aki a Küldetést teljesítette,
erőforrásokat kap egy akció használatáért. Egy akció használatáért kizárólag
akkor vagy jogosult az erőforrások elvételére, amikor egy olyan akcióhelyre
teszel egy Ügynököt, és hajtod végre az utasításait, amelyik bizonyos fajta
erőforrást ad (például Kalandorokat, vagy Aranyat). Például, amikor kijátszol
egy Intrika kártyát Vízmélyvára Kikötőjében, és az a kártya erőforrásokat ad
neked, akkor az úgy kell tekinteni, hogy erőforrásokhoz jutottál abból az
akcióból.
Amennyiben úgy jutsz erőforrásokhoz, hogy egy másik játékos játszik ki Intrika
kártyát, akkor annak hatására a Konspirációs Küldetés nem nyújt előnyt, mert
ahhoz az kellene, hogy te hajts végre akciót. Ugyanígy, ha egy Küldetés
teljesítésének eredményeképpen, vagy egy Konspirációs Küldetés nyújtotta
előnyként jutsz erőforrásokhoz, akkor azokért az akciókárt sohasem kapsz
erőforrásokat.
Aktív Küldetések: Az Aktív Küldetések mindig képpel felfelé, a játékos lapod
mellett helyezkednek el úgy, hogy a többi játékos láthassa őket.
Ügynökök Lehelyezése: Ha egy játékos nem képes Ügynököt lehelyezni, mert
nincs már szabad akcióhely, akkor annak a játékosnak passzolnia kell, és a
játék a következő játékossal folytatódik. Amennyiben egyik játékos sem képes
Ügynököt lehelyezni, akkor a kör véget ér.
Választási Sorrend: Egyes akciók és kártyahatások egy vagy több játékost
választás elé állítanak. Mivel ilyen esetekben a Korrupció értéke megváltozhat
minden egyes választás hatására, ezért a játékosoknak forduló sorrendben kell
választaniuk. Az a játékos kezd, aki az akciót választotta, vagy kiváltotta a
választási hatást, vagy pedig az első játékos.
Akciók Teljesítése: Egy akció végrehajtásakor kövesd az akcióhelyhez tartotó
utasításokat. Beleértve egy Épület árának a megfizetését, 2 Kalandor
visszatételét, ha a Három Gyöngyöt választod, egy Intrika kártya kijátszását
Vízmélyvára Kikötőjében, és így tovább.
Korrupció: A Korrupció egy különleges erőforrás; sohasem számít Kalandornak, vagy Aranynak, és ( ? ) gyanánt sem választható.



Épületek Eldobása: Ha egy olyan épületet kell eldobni a játékból, amelyiken
erőforrások találhatók, akkor a rajta lévő Kalandor, illetve Arany jelzők a
készletbe, a Korrupció jelzők pedig a Korrupciós sávra kerülnek vissza.
Ügynökök Szerzése: Bizonyos esetekben hozzáadhatsz egy Ügynököt a készletedhez Vízmélyvára Kikötőjéből (például egy „Ügynök Visszahívásával”, a
„Hadnagy Beszervezésével”, vagy a „Végezz Kutatásokat Az Idővarázslatokkal”
Küldetéssel). Ilyenkor azonnal lehelyezed azt az Ügynököt, még mielőtt a
következő Ügynök újra lehelyezésre kerülne Vízmélyvára Kikötőjéből.
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A Birtokolható Épületek Korlátja: Sohasem lehet a tulajdonodban több
épület, mint amennyi az Épület tulajdon jelzők száma (9).

A SZÜRKEKEZEK
Jóllehet Vesztőkutat a Városőrség és a Városőrzők is
óvják, bizonyos fenyegetésekre sokkal határozottabb megoldásra van szükség. A Szürkekezek
nagy hatalmú kalandorok elit csoportja, akik
közvetlenül Vízmélyvára Nagyurainak tartoznak
engedelmességgel.

Az Erőforrások Mozgatása: Ha eltérő utasítás nincs, akkor a hatások a Kalandorokat, Aranyat és Korrupció jelzőket típusuktól függően mindig a Kocsmád
és vagy a készlet, vagy pedig a Korrupció sáv között mozogatja. A játéktáblán
található erőforrásokat ez sohasem érinti, hacsak nincs ettől eltérő utasítás.
A Játékban Lévő Épületek Száma: Nem vagytok korlátozva a játéktáblán található tíz üres épülethelyre, amikor Épületlapkákat hoztok játékba. A további
Épületeket egyszerűen tegyétek a játéktábla mellé egy arra alkalmas helyre.
Intrika Kártyák Kijátszása: Az új játékosok számára emlékeztetőül minden
egyes Intrika kártyára rákerült a „Vízmélyvára Kikötőjében Játszd Ki” utasítás.
Olyankor is kijátszhatsz Intrika kártyákat, amikor egy Épület leírása erre
lehetőséget nyújt, illetve kijátszhatod még Küldetés kártya jutalmaként is.
Épületek Vásárlása: Egy Épület megvásárlásához az egyik Ügynöködet az
Építők Csarnokára kell helyezned, és ki kell fizetned az Épület árát. Ha egy
Épület bármilyen más okból kerül játékba (például egy Küldetés teljesítésével),
akkor az nem minősül Épület vásárlásnak. (Lásd még az Ingatlan Befektetés
Intrika kártya magyarázatát.)

Épületek Játékba Hozása: Ha az Építők Csarnokából hozol játékba egy
Épületet a saját tulajdonodként, és amennyiben azon az épületen
találhatók Győzelmi Pontok, akkor azokat a Győzelmi Pontokat mindenképpen megkapod függetlenül attól, hogy az Épület miként került
játékba.
Le Nem Helyezett Ügynökök: Bármikor, amikor egy hatás a le nem
helyezett Ügynökeidre hivatkozik (például az Áruminták Intrika kártya),
akkor azok a még a készletedben lévő Ügynökeidre vonatkozik.

ALAPÉPÜLETEK
Vízmélyvára Kikötője: Amikor a Vízmélyvára Kikötője akcióhelyet úgy
használod, hogy nem helyezel Ügynököt arra a mezőre (például lehelyezel
egy Ügynököt a Zoarcsillagra, és Vízmélyvára Kikötőjéből választod ki az
egyik ellenfeled Ügynökét), akkor hajtsd végre a Vízmélyvára Kikötőjére
vonatkozó utasításokat, de ne helyezd le újra az Ügynöködet a kör végén.
A Lords of Waterdeep alapjáték szabályaiban a Zoarcsillag
magyarázata hibásan jelent meg.

HALADÓ ÉPÜLETEK
Felhalmozós Épületek: A megvásárláskor, és minden kör elején erőforrásokat halmozó Épületekre (mint amilyen például a Karaván Tér) mindaddig nem kerülnek erőforrások, ameddig játékba nem kerülnek.

Foglald El Véreskéz Fellegvárát: Mindig csak 1 Kalandort vegyél vissza
a Kocsmádba azok közül, amelyekkel a Küldetést teljesítetted.
Végezz Kutatást A Libráriumban: Teljes mértékben teljesítsd az akciót, amelyik arra utasít, hogy játssz ki egy Intrika kártyát, mielőtt húzol
(és feltehetően ki is játszol) egy Intrika kártyát ennek a Konspirációs
Küldetésnek az eredményeképpen.
Szedd Rá Az Építők Céhét: Mielőtt kiválasztanád a második Épületet,
előtte töltsd fel az imént megüresedett épülethelyet.
Képezz Ki Palotaőröket: Ha teljesítetted ezt a Konspirációs Küldetést,
akkor összesen 2 Harcost (
) kapsz, amikor te szerzed meg az Első
Játékos jelzőt. Továbbá, ha az a játékos szerezné meg az Első Játékos
jelzőt, aki már addig birtokolta (például úgy, hogy Vízmélyvára
Palotájára helyez le Ügynököt), akkor ez a Konspirációs Küldetés
olyankor is kifejti hatását.


 


INTRIKA KÁRTYÁK
Ingatlan Befektetés: Mivel a kártya hatása azt mondja, hogy
„megvásárolhatsz egy Épületet”, ezért ez a kártya kivált olyan hatásokat, amelyek Épületek vásárlásakor aktiválódnak.
Rombolás: Akkor is játékba hozhatsz egy Épületet, ha saját Épületedet
romboltad le.

Hősök Kertje: Egy Ügynök lehelyezése a Hősök Kertjére lehetőséget kínál
számodra, hogy azonnal teljesítsd a választott Küldetést, feltéve ha rendelkezel a szükséges erőforrásokkal. Teljesíted a Küldetést és a szokásos
módon befizeted a készletbe az erőforrásokat. Ennek a Küldetésnek a
teljesítése nem számít bele abba a korlátba, hogy minden egyes Ügynök
lehelyezésnél csak egyetlen Küldetést teljesíthetsz; ezért tehát egy
Ügynököd Hősök Kertjére történt lehelyezése után teljesítsz egy második
Küldetést is, feltéve ha rendelkezel a szükséges erőforrásokkal.

Manipuláció: Ha a Nagykövetet mozgattad el, akkor az minden játékos
számára egy ellenfél Ügynökének tekintendő, ezért senki sem hajthatja
végre azt az akciót, amelyiknek a mezőjére helyezed.

Szörnyek Saját Használatra: Ha további Korrupció is rákerül erre az
Épületre (például a Megvesztegetés Intrika kártya hatásaként), akkor azt
úgy kell tekinteni, mint szokásos módon halmozódó Korrupciót. Tehát ha
egy játékos erre a mezőre helyezi le egy Ügynökét, akkor magához veszi az
összes rajta található Korrupciót, és az elvett Korrupciók számával megegyező számú Ügynökét visszateheti a készletébe.

Áruminták: Amikor az Árumintákat használod arra, hogy egy Ügynököt
helyezz az Építők Csarnokának egyik Épületére, akkor az az Ügynök
játékba kerül, és ezért célpontul választható minden olyan hatás
számára, amelyhez egy játékosnak ki kell választania egy Ügynököt. Így
tehát egy Ügynök Megvesztegetése kártya, valamint a Zoarcsillag
akcióhely felhasználható arra, hogy az Építők Csarnokában lévő egyik
Épület előnyeit kihasználjuk olyankor, amikor másvalaki használta az
Árumintákat, és korábban arra az Épületre helyezte egy Ügynökét.

Amennyiben a kör elején nincs már Korrupció jelző a Korrupció sávon,
akkor nem kerül jelző erre az Épületre.
Vízmélyvára Palotája: Amikor a Nagykövetet helyezed le erre az akcióhelyre, akkor az akcióhely minden előnyét megkapod. A Nagykövet ezután egy ellenfél Ügynökének számít, de csak azután, hogy a Nagykövetet
lehelyezted, és az akcióhely utasításait teljes mértékben teljesítetted.
Ha a kör végén egyetlen játékos sem helyezett le Ügynököt Vízmélyvára
Palotájára, és nem szerezte meg a Nagykövetet, akkor a Nagykövetet le
kell venni a játéktábláról, és félre kell tenni akkor, amikor az Ügynökök
visszakerülnek a játékosok készletébe.
Az Útjelző: Ha olyankor helyezel Ügynököt az Útjelzőre, amikor az még az
Építők Csarnokában van (például az Áruminták Intrika kártya hatására),
akkor elveszed azokat az Útjelzőn felhalmozódott GYP jelzőket, amelyek a
körök elején kerültek oda, és azonnal hozzáadod a Győzelmi Pontjaidhoz.

NAGYÚR KÁRTYÁK
Xanathar: Jóllehet ez a Nagyúr a Korrupció jelzőidért ad Győzelmi Pontokat, ettől függetlenül továbbra is a szokásos módon pontokat veszítesz,
ha a játék végén a Kocsmádban Korrupció található. Például, ha minden
egyes Korrupció jelző -5 GYP-t ér a játék végén, akkor az a Xanathar
játékosnak végeredményben jelzőnként -1 GYP-t ér, ha beleszámítjuk
Xanathar végső pontozáskori bónuszát.

KÜLDETÉS KÁRTYÁK
Gyilkold Meg a Vetélytársakat: Minden ellenfél maga választja ki, hogy
melyik Kalandort teszi vissza a készletbe.
Diplomáciai Küldetés Suzailba: Amikor teljesítesz egy Küldetést a Sziklaszirt Fogadóban, akkor azonnal elveszed onnan, és a többi, már teljesített
Küldetésed, vagy Konspirációs Küldetésed közé helyezed.
Tégy Csodát a Nép Szeme Láttára: Ennek a Konspirációs Küldetésnek a
teljesítetése után, körönként egyszer, amikor olyan akciót hajtasz végre,
amelyik Papot biztosít számodra, akkor csak 1 Kalandort (1 Harcost, 1
Tolvajt, vagy 1 Varázslót) tehetsz vissza a Kocsmádból a készletbe, hogy
elvegyél onnan 1 Papot.

Őszinte Nagyúr: Az Ügynökeid és az Épületeid is védetté válnak az
ellenfeled által kijátszott Támadás típusú Intrika Kártyák hatásaival
szemben. Például, az Épületed nem dobható el egy Rombolj kártya
hatására, és az Ügynökeid nem lehetnek célpontjai az Alakváltó!
Kártyának.

KÉRDÉSED VAN?
U.S., Canada, Asia Paciﬁc, & Latin America
www.wizards.com/customerservice Wizards of the Coast LLC
P.O. Box 707
Renton WA 98057-0707
USA
USA & Canada: (800) 324-6496
(425) 204-8069
U.K., Eire, & South Africa
wizards@hasbro.co.uk
Wizards of the Coast LLC
c/o Hasbro UK Ltd.
P.O. Box 43, Newport NP19 4YD
UK

15

+32(0) 70 233 277
All other European Countries
custserv@hasbro.be
Wizards of the Coast
p/a Hasbro Belgium NV/SA Industrialaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden
BELGIUM
+32(0) 70 233 277
Please retain these addresses for future reference.

Fordította: fki (fki@freemail.hu)

v.1.0.

SZABÁLY ÖSSZEFOGLALÁS

Ez a rész összefoglalást nyújt a Vesztőkút és a Koponyarév modulok szabályairól.
Minden játékos választ egy színt, és elveszi a
játékosok számának megfelelő számú saját színű
Ügynökét. Ha úgy határoztok, hogy a hosszú játékot
játsszátok, akkor az alábbi táblázat által jelzett számú
Ügynököt vegyetek el.
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VESZTŐKÚT MODUL
ELŐKÉSZÜLET
Keverjétek össze a Vesztőkút modul kártyáit a Lords of
Waterdeep alapjáték megfelelő típusú kártyáival, valamint
ugyanígy össze kell keverni a Vesztőkút modul Épületeit az
alapjátékéval.
Helyezzétek a Vesztőkút modul játéktábláját a Lords of
Waterdeep alapjáték játéktáblája mellé úgy, hogy minden
játékos könnyedén elérhesse. Ezután következnek az
előkészületek a szokásos módon.

KOPONYARÉV MODUL
ELŐKÉSZÜLET
Keverjétek össze a Koponyarév modul kártyáit a Lords of
Waterdeep alapjáték megfelelő típusú kártyáival, valamint
ugyanígy össze kell keverni a Koponyarév modul Épületeit az
alapjátékéval.
Helyezzétek a Koponyarév modul két játéktábláját a Lords of
Waterdeep alapjáték játéktáblája mellé úgy, hogy minden játékos
könnyedén elérhesse.
Helyezzetek 1 Korrupció jelzőt a Korrupció sáv „-1” mezőjére,
valamint 3-3 jelzőt az összes többi mezőre.
Folytassátok az előkészületeket a szokásos módon, az alábbiakban
ismertetett Korrupcióra és a végső pontozásra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

KORRUPCIÓ
Elvétel: Minden egyes Korrupció jelzőt a „-1” mezőhöz
legközelebbi olyan mezőről vedd el, ahol még található jelző.
Visszarakás: Minden egyes Korrupció jelzőt a „-1” mezőtől
legtávolabbi olyan mezőre helyezd vissza, ahol még nincs 3 jelző.
Eltávolítás: Amikor Korrupció jelzőt távolítasz el a játékból, akkor
a Korrupció sáv helyett a játék dobozába tedd vissza.

VÉGSŐ PONTOZÁS
A „-1” mezőhöz legközelebbi üres mező mutatja azt a számot,
amennyi GYP-t le kell vonni egy játékos Kocsmájában található
minden egyes Korrupció jelzőért.

OPCIONÁLIS SZABÁLY:
A KÉT MODUL HASZNÁLATA
A hosszú játékhoz előírt számú Ügynökkel kell játszani.
Távolítsatok el 25 Intrika kártyát, 30 Küldetés kártyát és 12
Épületet a Lords of Waterdeep alapjátékból.
A megmaradt kártyákat keverjétek össze a két modul megfelelő
kártyáival, a megmaradt Épületeket pedig keverjétek össze a két
modulban találhatókkal.
Utána helyezzétek a két modul játéktábláit a nagy játéktábla
közelébe úgy, hogy minden játékos könnyedén elérhesse őket.

