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Q l t iitonUo ző szintű korokterkórtyo-poklikot külan-ki;lon keveriétek meg,
és olulról felfelé emelkedó sorrendben tegyétek őket egymós fölé, egy
oszlopbo képpel lefordítvo oz osztolro: olul lesz qz 1. szintű, moid o 2,
szintű és felül o 3. szintű kórtyók pokli1o.

@ t.t követően minden szint pokliióból fedietek fel 4 kórtyót, és
helyezzétek ozokot egy sorbo o megfelelő poklik mellé iobbro,
Vólosszotok onnyi helyszínlopkót, ohónyon iótszotok, és vélet|enszerű
oldolóvol felfelé tegyétek egy sorbo o korokterkórtyók fölé. A morodék
helyszínlopkókot tegyétek visszo o dobozbo, nem lesz róiuk szükség o

ióték sorón.

@ Tegyétek o Végtelen Keszlyű lopkót és o Bosszúóllók |opkót o helyszín-
lopkók folé,

@ a S.H.r,r.L.D. korongokot tegyétek o helyszínlopkók mellé, a 4 zöld
korongot pedig o Végtelen Kesztyű lopko mellé egy kupocbo.
Végül o morodék korongokot tegyétek színek szerinl öi kupocbo
oz osztolro úgy, hogy mindenki elérie őket.

Előkészületek vóltozós o 2 vagy 3 iótékos e§etén

A §plendor: Morvel iótékbqn szuperhősök csopotót irónyítiótok, okik megpróbóliók
megokodÓ|yozni Thqnost obbon, hogy megszerezze a Végtelen Köveket.

ÁItits Össze Ütőképes Gsopotot, szerezz meg fontos helyszíneket, és gyűits Végtelenpontokot,
hogy tiéd legyen o Végtelen Kesztyű!
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2 iótékos esetén

Tegyetek visszo o dobozbo 3-3 dorob sórgo, piros,
noron€s, kék és lilo korongot.

Tegyetek visszo o dobozbo 2 zöld korongot.
Mind oz 5 szürke korongot hosznóliótok.

2 véletlenszerű helyszínlopkót hosznóliotok.

3 iótékos esetén
Tegyetek visszo o dobozbo 2-2 dorob sórgo, piros,

noroncs, kék és lilo korongot.
Tegyetek visszo o dobozbo l zöld korongot.

Mind oz 5 szürke korongot hosznóliótok.
3 véletlenszerű helyszínlopkót hosznóliotok,



A iótékot o legfiotolobb iótékos kezdi, moid oz óromutoló ióróso
szerinti irónybon követik egymósí o iótékosok.
A soron lévó iótékos o következó négy okció közül vógrehoit egyet:
. Elvesz 3 különböző színű Végtelen Kő korongot. Ezzel oz okcióvol

sem szürke, sem zöld korong nem vóloszhotó.

Ho nincs mór 3 különböző színű korong oz oszlolon, okkor csok 2t
{esetleg csok l-et) lehet elvenni.

. Elvesz 2 egyformo színű Végtelen Kó korongot.

Ezt oz okciót G§ok okkor vóloszthotio, ho oz odotl
színből mé9 legolóbb 4 korong rendelkezésre óll,
mielótt elvenné o 2 korongof.
Szürke és zöld korong ezzel az okcióvol sem vóloszhotó.

. A kezébe vesz egy korokterkórtyót és elvesz egy szürke S.H.l.E.L.D.

korongol,
. Toboroz egyet o képpel felfelé oz osztolon lévó vogy o koróbbon

kézbe vett korokterkórtyók közul.

Korongok §zómo
A iótékosok előtt lévő korongok mindenki szómóro nyilvónosok.

A soron lévó iótékos köre közben telszóleges szómú korongot

birtokolhot.

Egy iótékosnól o köre vógén ozonbon soho nem lehel l0-né| több

korong (o zöldet és o szürkét is beleszómítvo). Ho ez mégis meg-

lörténne, okkor onnyi korongol kell visszoodnio, hogy csok l0
morodion nólo. A iólékos eldöntheti, me|y korongokot odio visszo.

Emlékeztetó: A zöld korongot meg kell tortoni, és nem lehet visszo-

odni!

KARAKTERKÁnrvÁx
A ióiékosok o korokterkórtyókot oz osztol közepéről toborozzók.
Minden kórtyón Íel von iüntetve o toborzóskor Íizetendő korongkölt
sége, o korokter óhol biztosítoit bónusz és (esetleg) Végtelenpontok.
Egy korokterkórtyo kézbe vétele
A jótékos felvehet o kezébe egyet o képpel Íelfelé oz oszlolon |évó

lopok közül vogy o 3 húzópokli volomelyikéról - utóbbi esetben

o lopot nem kell megmutotnio o többi iótékosnok.
A iótékos ekkor elvesz egy szürke S.H.l.E.L.D. korongot is,

A felvett kórtyókot kézben kell lortoni, és nem dobhotók el. Egy ióté-
kos kezében nem lehet hóromnól több kórtyo, és csok ú9y lehet meg-

szobodulni ezektól o kóriyóktól, ho toborozzuk őket (lósd később).

A korokterkórtyo kézbe vélele oz egyellen mód orro, hogy
S.H.l.E.L.D. korongot kopiunk. Ho nincs mór elérhető S.H.l E.L.D.

korong, okkor is kézbe lehet venni egy korokterkórtyót, de ilyenkor

nem iór mellé S.H.l.E.L.D. korong. A iólék végén o kezedben morodt

korokterkórtyókért nem jór bü tetőpont,

Korokterkórtyo ioborzáso
Bórmelyik, oz osztolon képpe| felíelé lévő vogy o iótékos kezében Iévő

korokterkórtyo toborozhotó. Egy korokterkórtyo toborzósokor o roito

lóthotó korongokot kell kifizetni.

A szürke S.H.|.E.t.D. korong bórmilyen színú korongot helyettesíthet.

Az elkoltott korongok (o szürke is) visszokerülnek o közös készletbe.

A iólékosok o megvósórolt korokterkórtyókot

színenként különvólogotvo gyűjtik moguk előtt,

ozokoi egy picit függólegesen elcsúsziotvo egy-
móson, hogy iól lóthotó legyen o kórtyókon lévő
bónusz, Végtelenpont és Bosszúóllók iel.

Fontos: Ho o iólékos oz oszlol közepéről korokterkórtyót toboroz
vogy vesz o kezébe, onnok helyére ozonnol fel kell csopni egy ugyon-
olyon szintű lopot o pokliróI. A ióték sorón végig minden szintből 4 íel_

fedett kórtyónok kelI oz osztol közepén lennie (kivéve, ho volomelyik
húzópokli elfogyno: o kiürülő helyek üresen morodnok).

A bónuszok
A megszerzett korokterkórtyókon tolólhotó bónuszok segítségével o
tovóbbi korokterkórtyókot olcsóbbon toborozhotiuk moid. Minden
egyes bónusz egy ozonos színű korongnok felel meg. Ho elegendó
bónuszt szerzel, oz is elófordulhoi, hogy korong befizetése nélkül

is toborozholsz korokterkórtyókoí. ZöId bónusz nincs, és zöld
koronggo! nem is leher fizetni o loborzósérl.

Példo: Peii ezt o kórtyót szeretné toborozni. A toborzósért 2
sórgo, 4 kék és l lilo korongot kell fizetnie. A kórtyo 2 Végtelen-
pontot és 1 piros bónuszt biztosíi szómóro.

qryn ;:ffj:, GIHFI) Bónusz

Példo: Honnónok két bónuszo von: 1 sórgo és l piros. Ezen felül von
egy piros korongio is. Mordólyt szerelné toborozni, omi l sórgo és 2
piros korongbo kerü|. A bónuszoinok köszönhetően Honno l piros
korong beÍizetésével tudio toborozni Mordólyt.

E!kölrörr
piros

korong

ffi ffiffiffi§
Honno
kúrtyói

A |óték lényege
A ióték sorón o iótékosok korongokot szereznek, mojd ezek segítségóvel korokterkórtyókot ioboroznok, omelyek
Végtelenpontokot és/vogy bónuszokot biztosítonok szómukro. A megszerzeit bónuszok segítségével o tovóbbi
korokterek toborzóso olcsóbbó vólik szómukro. Ho egy iólékos elég bónuszt gyűitött össze, ozonnol megkopio

o megfelelő helyszínlopkót (omi szintén Végtelenpontokot ér moid). Amint egy iótékos teliesíti o Véglelen kesziyű
lopkón lóthotó győzelmi feltételt, oz odoit forduló végén o ió!ék véget ér, és kiderül, ki lesz o győztes.
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A helyszíntopkók
Minden iótékos o sojót köre végén ellenórzi o még elérhető helyszín-

lopkókot, hogy kiderüliön, megszerezte-e volomelyiket. Egy iótékos
okkor szerez meg egy helyszínlopkót, ho rendelkezik oz ozon lóthotó

színű és mennyiségű bónuszokkol (o korongok nem szómílonok, csok
o lopioin lévő bónuszok). A helyszínlopko elvétele nem kerül okcióbo
és nem is utosíthotó visszo. A helyszínlopko képpel felfelé oz ozl meg-

szerző |óiékos elé kerül, és 3 Végtelenpontot blztosíl tuloidonosónok.

A ióték helyszínlopkók megszerzése nélkül is megnyerhetó. Egy ióté_

kos egy körben csok egy helyszínlopkót vehet el. Ho egy iótékos
több helyszínlopkóro is iogosulttó vólno egy körben, egyet vólosz-
tonio kell kazr;lUk.

PéIdo: Peti korokterkórtyóin mór von 3 sórgo, 3 kék és 3 piros
bónusz, ezért o köre végén megkopio oz ezértiőrő helyszínkórtyót,
omi 3 Végtelen pontot biztosít szómóro.
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A Bosszúóllók lopko
Egyes korokterkórtyókon 1 vogy 2 Bosszúóllók iel tolólhotó. Az első

iótékos, oki megszerez legolóbb 3 |elei, megkopio o Bosszúóllók lop-

kót, omi 3 Végtelenpontot ér. A Bosszúóllók lopko megszerzése nem

kerül okcióbo, és o késóbbiekben tuloidonost is vólthot. Ho egy mósik

iótékosnok bórmikor több |ele lenne, mini o Bosszúóllók lopko tuloi-

donosóé, elveszi tőle o lopkót és oz ozzql ióró 3 Végtelen pontot is.

Példo: Honnónok mór 4 Bosszúóllók |el von o birtokóbon, és
nólo von o Bosszúóllók lopko. Bolózsnok 31ele von, és Doro-
zsot toborozzo, okin ] ie| von. Ezze| Bolózs csok kiegyenlít, í9y
o Bosszúó||ók Iopko Honnónól morod, Peti kerü| sorro, okinek szin-
tén 3 Bosszúóllók jele von. Peti Ameriko Kopitónyt toborozzo, okin
2 iel is von. Mivel Petinek í9y mór 5 iele von, e|veszi o Bosszúóllók
lopkót Honnótól.

A Bosszúóllók |opko o iólék sorón többször is gozdót cse,

rélhet, de o birtoklóso nem feltétele o |óték megnyerésének.
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A ióték vége
Ho volomelyik iótékosnok von legolóbb ló Végtelenponiio
ÉS t bón.rszo minden színból ÉS t zala korongio,
össze tudio óllítoni o Véglelen Kesztyűt, és kivóltio o ióték
befeiezését.

Az odofi fordulót még végig kell iótszoni, hogy minden iótékos
ugyononnyiszor kerüliön sorro. Ho o kezdőiótékostól iobbro ülő
jótékos óllítotto össze o Végielen Kesztyűt, ozonnol megnyeri
o iótékot. Ho oz utolsó fordulóbon senki mós nem tudio teliesíteni
o Végtelen Kesztyű összeóllítósónok feltételeit, okkor o ióték végéi
kivó|tó iótékos o győztes.

Ho többen vonnok, okik össze tudiók óllítoni o Kesztyűt, koztilUk
az győz, oki o legtöbb Végtelenpontot gyűiiötte. Pontegyenló-
ség esetén oz érintettek közül oz gyóz, okinek o birtokóbon von
o Bosszúó|lók lopko, Ho egyikük sem birtokolio o Bosszúóllók
lopkót, okkor oz lesz o győztes közülük, qkinek kevesebb
korokterkórtyó1o von. Ho még mindig döntetlen. okkor oz érin|ettek

osztoznok o győzelemben.

Különleges szobóly: Ho egy ióiékos kivóltio o ióték végét ÉS
ezutón elveszili o Bosszúóllók lopkót, előfordulhot, hogy visszo-
kerül o Végte|en Kesztyű összeóllítósóhoz szükséges 1ó Végtelen
pont oló. Ebben oz esetben q iórék folyioródik. Az is elő-
fordulhot, hogy egy mósik iótékos mé9 ugyonebben o fordulóbon
kivólt1o o ióték végét.

Példo:
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