
A Munchkin egy ma gát ko moly já ték nak ál cá zó já ték pa-
ró di á nak a já ték pa ró di á ja, mely nek se gít sé gé vel be le kós tol-
hatsz a ka za ma ták, föld alat ti bör tö nök világába… anél kül, 
hogy va ca kol nod ké ne hol mi macerás 
sze rep já ték kal.

Tartoze
,
kok

168 kár tya. Sza bá lyok. Do boz.

Tudnivalo
,
k

3–6 já té kos. A do boz ban ta lál ha tó kár tyá kon kí vül szük ség 
lesz já té ko son ként 10 je lö lõ re (ez lehet például ér me, gyöngy, 
kavics, kockacukor vagy bár mi fé le ketyere, ami ké pes tí zig el -
szá mol ni). Egy hatol da lú koc ká ra is szük ség lesz.

A pak lit os  szá tok szét ka za ma ta- (ame lyek nek a hát ol da lán 
egy aj tó van) és kincs- (ame lyek nek a hát ol da lán egy kincs ku-
pac van) -lapokra! Ke ver jé tek meg mind két pak lit! Mind két 
pak li ból os  sza tok két-két la pot min den já té kos nak!

Ka
,
rtyahaszna

,
lat

Mind két pak li nak le gyen egy ki do bott la pok ku pa ca, aho vá 
kép pel fel fe lé ke rül nek majd a la pok. Ha a pak li el fogy, a ki do-
bott la po kat vis  sza kell ke ver ni. Ha a pak li el fogy, és nin cse nek 
ki do bott la pok, ak kor sen ki nem tud húz ni!

Kézben tartott lapok:Kéz ben tar tott la pok: A ke zed ben lé võ la pok nin cse nek 
já ték ban. Nem se gít het nek, de nem le het õket el ven ni, csak 
olyan spe ci á lis la pok kal, mely a kézben tartott lapokra kéz ben tar tott la pok ra hat-
nak, és nem az ál ta lad használt tár gyak ra. A sa ját kö röd vé gén 
nem le het 5-nél több lap a ke zed ben (tör pék ese tén 6).

Használt tárgyak:Használt tár gyak: A kincskár tyá kat ma gad elé le het rak ni, 
és ilyen kor használt tárgyak hasz nált tár gyak lesz nek. Lásd a Tárgyak Tár gyak sza kaszt.

Mikor lehet a lapokat kijátszani:Mi kor le het a la po kat ki ját sza ni: Min den la pot egy bi zo-
nyos idõ ben le het ki ját sza ni (lásd késõbb).

A já ték ban lé võ la po kat nem le het vis  sza ven ni a kéz be 
– vagy el kell dob ni, vagy el kell cse rél ni õket, ha meg akarsz 
tõ lük sza ba dul ni. 

Karakteralkota
,
s

Min den já té kos 1. szin tû em ber ként kezd, kaszt nél kül. 
(He he!)

Nézd meg a kez dõ négy la po dat. Ha van köz tük faj- faj- vagy 
kasztkártya,kaszt kár tya, tí pu son ként egyet ki játsz hatsz (ha aka rod), 
ma gad elé he lyez ve a la pot. Ha van köz tük tárgykártya,tárgy kár tya, 
ki játsz ha tod, ma gad elé he lyez ve a la pot. Ha két sé ged van 
afe lõl, hogy egy la pot ki játssz vagy sem, ak kor ol vass to vább, 
vagy vonj vál lat és vágj be le. 

A ja
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,
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,
s be fejeze

,
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Azt, hogy ki kezd, koc ka do bás, vi tat ko zás, en nek a mon-
dat nak az ér tel me és egy eset leg ki ha gyott szó gya ko rolt 
ha tá sa dön ti el.

Az tán jö het nek a kö rök egy más után, mind egyik kü lön 
fá zi sok kal (lásd alább). Ha egy já té kos be fe jez te a kö rét, 
ak kor a tõ le bal ra ülõ já té kos jön, és így to vább.

Az a já té kos, aki leg ha ma rabb el éri a 10. szin tet, gyõz… de 
a 10. szin tet csak úgy tu dod el ér ni, ha le gyõ zöl egy ször nyet, 
vagy ki ját szod az Isteni beavatkozást.Is te ni be avat ko zást. Ha két já té kos éri el a 
10. szin tet egy szörny együt tes le gyõ zé sé vel, ak kor mind ket-
ten gyõz nek. 

A ko
..
r fa

,
zisai

(1) Az ajtó berúgása:(1) Az aj tó be rú gá sa: Húzz egy la pot ka za ma tapak li ból, 
és for dítsd kép pel fel fe lé. Ha az egy szörny, ak kor meg kell 
ve le küz de ned. (Lásd a HarcHarc cím szó alatt.) A csa tát tel je sen 
le kell ját sza ni, mi e lõtt to vább mész. Ha le gyõ zöd, lépj egy 
szin tet (vagy, ha nagy szörny volt, két szin tet – a kár tyán fel 
lesz tün tet ve).

Ha a lap egy átokátok (lásd: ÁtkokÁt kok) – ak kor azon nal ha tás sal 
lesz rád (ha tud), és el kell dob ni. Ha a hú zott lap bár mi más, 
ak kor vedd a ke zed be, vagy játszd ki azon nal.

(2) Bajkeresés:(2) Baj ke re sés: Ha nem ke rül tél ös  sze tû zés be szörn  nyel, 
ami kor be rúg tad az aj tót, most van rá le he tõ sé ged, hogy 
ki játssz egy ször nyet (ha van ná lad) a kézben tartott lapokkéz ben tar tott la pok 
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kö zül és meg küzdj ve le, ahogy fen tebb ol vas hat tad. Ne játssz 
ki olyan ször nyet, akit nem tudsz le gyõz ni, ki vé ve, ha biz tos 
vagy ab ban, hogy kapsz va la mi lyen se gít sé get!

(3) Fosztogatás:(3) Fosz to ga tás: Ha le gyõz tél egy ször nyet, ak kor ve gyél 
ma gad hoz an  nyi kin cset, amen  nyi fel van tün tet ve a kár tyá-
ján. Ezeket kép pel le fe lé húzd fel, ha egye dül gyõz ted le, kép-
pel fel fe lé, ha se gít ség gel.

Ha ta lál koz tál egy szörn  nyel, de el me ne kül tél, nem kapsz 
kin cset.

Ha nem ta lál koz tál szörn  nyel, vagy egy ba rát sá gos szörny -
nyel ta lál koz tál, kör be szag lász hatsz a szobában… húzz még 
egy la pot a kazamatakazamatapakliból képpel lefelé,kép pel le fe lé, és vedd a ke zed be.

(4) Alamizsna:(4) Ala mizs na: Ha túl sok la pod van (5, tör pék nek 6), 
ak kor a ma ra dé kot add át a leg ala cso nyabb szin tû élõ já té kos-
nak. Ha két ilyen já té kos van, ak kor oszd szét köz tük a ma ra-
dék la po kat. Te dön töd el, hogy ki kap ja a na gyobb ku pa cot. 
Ha TE vagy a leg ala cso nyabb szin tû, vagy más sal osz to zol ezen 
a ké tes di csõ sé gen, ak kor a ma ra dék la po kat el kell dob ni.

Jö het a kö vet ke zõ já té kos.

Harc
Ha egy szörn  nyel har colsz, nézd meg a lap te te jén jel zett 

szint jét. Ha a sa ját szin ted, plusz a hor dott tár gya id ból szár-
ma zó bónuszok össz ér té ke na gyobb, mint a szörny szint je, 
ak kor le gyõz ted. Né hány szörny nek kü lön le ges ké pes sé gei 
van nak, ame lyek be fo lyá sol hat ják a csa tát – pél dá nak oká ért 
bónusz egy bi zo nyos faj vagy kaszt el len. Eze ket min den harc 
elõtt el len õriz ni kell.

Ki játsz hatsz a kéz ben tar tott lap ja id kö zül egy szer hasz ná-
la tos la po kat is, mint amilyenek például az italok. Az ilyen 
kár tyák ra rá van ír va, hogy ,,csak egy szer hasz ná la tó”, s az is, 
ha szint nö ve ke dést ad.

Csa ta köz ben nem lop hatsz és nem cse rél hetsz tár gya kat!
Ha más ször nyek (Császkáló szörnyCsászkáló ször ny vagy TársTár s) csat la koz nak 

a harc hoz, ak kor az ös  sze sí tett szint jü ket kell le gyõz nöd. Meg-
fe le lõ la pok kal az egyik ször nyet el tu dod tá vo lí ta ni a csa tá ból, 
a má sik kal meg a szo kott mó don meg küzd hetsz, de azt nem 
te he ted meg, hogy az egyi ket le gyõ zöd, a töb bi elõl meg el me-
ne külsz. Ha az egyi ket va la mi lyen lap se gít sé gé vel el tá vo lí tod, 
de az tán ke re ket ol dasz, ak kor nem kapsz kin cset a csa tá ért.

Ha le gyõ zöl egy lényt, au to ma ti ku san szin tet lépsz (kü lö-
nö sen ve szé lyes ször nyek ese tén akár 2 szin tet is). Ha több 
szörny kár tya el len kell küz de ned – lásd BeavatkozásBe avat ko zás – ak kor 

min den le gyõ zött 
szörny után szin-

tet lépsz! Ha 
egy ször nyet 
le gyõ zöl, de 
nem ölöd 
meg, ak kor 

vi szont 
SO HA 
nem
lépsz
szin tet.

Dobd el a szörny kár tyá(ka)t, és húzz kin cset (lásd len-
tebb). Ne fe ledd: a töb bi já té kos ki játsz hat el le ned el len sé ges 
la po kat, vagy hasz nál hat kü lön le ges erõ ket, te hát még ne 
gon dold, hogy gyõz tél. Ha meg öl tél egy ször nyet, várj egy 
ki csit, kö rül be lül 2–6 má sod per cet, hát ha va la ki még szól ni 
kí ván. Ez után va ló ban meg öl ted a ször nyet, és va ló ban szin-
tet lép tél, és va ló ban el hoz tad a kin cset, bár a töb bi ek le het, 
hogy föld höz ve rik ma gu kat és hajbakapnak raj ta.

Ha nem tu dod le gyõz ni a ször nyet, ak kor két le he tõ sé ged 
van: se gít sé get kérsz, vagy el me ne külsz.

Segi
,
tse

,
g ke

,
re

,
se

Se gít sé get bár me lyik já té kos tól kérhetsz. Ha vis  sza uta sít-
ja, más hoz is fo lya mod hatsz, és így to vább, egész ad dig, míg 
mind el uta sí ta nak, il let ve va la ki vég re-va la há ra meg szán. Egy-
szer re csak egy já té kos se gít het. 

Meg vesz te get hetsz va la kit a se gít sé gért. Tu laj don kép pen
szük sé ged is lesz rá, ha csak nincs elf a kör nyé ken. Fel ajánl-
hatsz
bár mi lyen tárgyatárgya(kaka)t,t, me lye(ke)t használsz, vagy a ször nyért 
já ró le en dõ kincs bõl tet szõ le ges szá mú la pot. Ha szörny nél 
lé võ tár gyat aján lasz fel ne ki, ak kor meg kell ál la pod ni, hogy 
ki fog elõbb húz ni, te vagy õ, különben bu nyó lesz! 

Ha va la ki se gít, ak kor a szint jét és a bónuszait hoz zá kell 
ad ni a ti ed hez.

A szörny kü lön le ges ké pes sé gei és se bez he tõ sé gei a tár sad-
ra is ha tás sal van nak, és for dít va. Pél dá ul, ha egy har cos se gít, 
ak kor gyõz ni fog tok ak kor is, ha az ös  sze sí tett ér té ke tek 
egyen lõ a ször nyé vel, és õr jöng het és el dob hat la po kat, hogy 
nö vel je a har ci ere jét. Ha a Pe len kás vám pír ral állsz szem ben, 
és egy pap se gít, ak kor au to ma ti ku san el ûz he ti ne ked. De ha 
a Szörcsögö trutymó az el len fe led, és egy elf se gít, ak kor a 
szörny ere je 4-gyel nö vek szik (ha csak nem vagy te is elf, és 
már meg kap ta egy szer a bónuszt).

Ha va la ki si ke re sen se gít ne ked, ak kor a szörny el pusz tul. 
A la pot dob já tok el, húz za tok kin cset (lásd alább), és kö ves-
se tek min den olyan uta sí tást, ami a szörny kár tyá ján van. 
Min den egyes meg ölt szörny után szin tet léphetsz. A se gí tõd 
nem lép het szintet… ki vé ve, ha elf, mert ak kor õ is szin tet 
lép min den egyes le gyõ zött szörny után.

Ha sen ki sem segített… vagy va la ki pró bált se gí te ni, de 
egy má sik já té kos ke reszt be ra kott ne ked, vagy a ször nyet 
se gí tet te, és így ket ten sem tud tá tok a ször nyet legyõzni… el 
kell me ne kül nöd.

Meneku
..
le
,
s

Ha el me ne külsz, nem kapsz szin tet, sem kin cset. Még a 
szo bát sem foszt ha tod ki (ami kor hú zol egy ka za ma ta kár tyát 
kép pel le fe lé). És nem min dig tudsz elmenekülni…

Dobj egy koc ká val. Csak ak kor me ne kül hetsz el, ha a 
do bás 5 vagy több. Az elfek bónuszt kapnak a me ne kü lés re, 
míg a félszerzetek le vo nás sal me ne kül het nek. Egyes va rázs-
tár gyak se gít he tik vagy hát rál tat hat ják csú fos fu tá so dat. 
Né hány szörny bi zony elég gyors, és ilyen kor le vo nást 
ad nak a do bás ra. 

Ha si ke rül el me ne kül ni, a ször nyet ki kell dob ni. Nem 
kapsz kin cset. Ál ta lá ban nincs más hátulütõ… de azért ol vasd 
el a kár tyát. Né hány szörny ak kor is árthat neked, ha már 
el me ne kül tél elõ le!

Ha a szörny el kap, az szívás.szí vás. Hogy mi ért, azt a szörny 
kár tyá ján el ol vas ha tod. Ez vál to zó, el ve szít hetsz tár gyat, egy 
vagy több szin tet, vagy az éle ted.



Ha két já té kos együt te sen sem tud ta le gyõz ni a ször-
nye(ke)t, mind  ket te jük nek me ne kül ni kell. Kü lön-kü lön kell 
dob ni. A szörny(ek) mind ket tõ jü ket el kap hat ja.

Ha több szörny jön egy szer re, ak kor min den egyes szörny 
elõl kü lön el kell me ne kül ni, bár a sor ren det te dön töd el, és 
ahány szörny csak el kap, an  nyi szor be kö vet ke zik a szívásszí vás.

Hala
,
l

Ha meg halsz, ak kor az ös  szes cuc cod el ve szí ted. A fa jod, 
kasz tod és a szin ted meg tart ha tod – az új ka rak ter ép pen 
olyan lesz, mint a ré gi.

Hullarablás:Hul la rab lás: A kéz ben tar tott lap ja idat tedd a já ték ban 
tar tott lap ja id mel lé. A leg ma ga sabb szin tû já té kos vá laszt hat 
egy la pot, és a ke zé be ve he ti, az tán a kö vet ke zõ leg ma ga sabb 
szin tû, és így to vább. Ha ugyan olyan szin tû já té ko sok van nak, 
ak kor koc ka do bás sal kell el dön te ni, hogy ki vá laszt elõbb. Ha 
el fogy tak a tár gya id, ak kor va la ki hop pon ma rad. Ha min den 
já té kos vá lasz tott egy la pot, a töb bit el kell dob ni.

Az új ka rak te red azon nal já ték ba ke rül, és a kö vet ke zõ kör-
ben se gít het a harcban… de nin cse nek lap ja id. 

 A kö vet ke zõ kö röd ben húz hatsz két la pot mind egyik pak-
li ból, kép pel le fe lé, és ki játsz hatsz bár mi lyen kaszt-, faj- vagy 
tárgy kár tyát, akárcsak a já ték ele jén.

Kincs
Ha le gyõ zöl egy 
ször nyet, vagy úgy, 
hogy meg ölöd, vagy 

el tün te ted egy 
lap se gít sé gé vel, 
ak kor meg ka pod 
a kin csét. Min-
den szörny nek 
van egy kincs 
értéke a lap 

al ján. Húzz annyi 
kin cset. Ha egye dül gyõz ted le, ak kor kép pel le fe lé, ha nem, 
ak kor kép pel fel fe lé, úgy, hogy min den ki lás sa a la po kat! A 
kincs kár tyák azon nal ki játsz ha tó ak. A tárgy kár tyá kat ma gad 
elé kell rak ni. A ,,Szin tet lépsz” fel ira tú kár tyá kat azon nal ki 
le het ját sza ni.

Karaktere
,
rte

,
kek

Tu laj don kép pen min den ka rak ter egy fegy ve rek bõl, pán-
cél ból és va rázs tár gyak ból ál ló hal maz, há rom jel lem zõ vel: 
szint, faj, és kaszt. Pél dá ul így is jel le mez he ted a ka rak te re-
det : ,,egy 8. szin tû elf va rázs ló, a Segg be rú gás csiz má já val, a 
Na palm bot tal és a Csá bí tás térd vé dõ jé vel”. 

A ka rak ter ne me a ti ed del egye zik meg.
Szint:Szint: An nak a mér cé je, hogy mi lyen ke mény és talp ra-

esett vagy. (A ször nyek nek is van szint jük.) A ma gad elé 
ra kott je lö lõk szá ma fog ja mu tat ni a ka rak te red ak tu á lis szint-
jét. Egy ka rak ter 1–10. szin tû le het. A já ték so rán fo lya ma to-
san kap hatsz és ve szít hetsz szin te ket.

Ak kor kapsz szin tet, ha meg ölsz egy ször nyet, vagy egy 
kár tya ezt mond ja. Ezen kí vül el ad hatsz tár gya kat, ami ért cse-
ré be szin tet kap hatsz (lásd TárgyakTár gyak).

Szintet veszítesz, ha egy kár tya azt mond ja. A szin ted so se 
me het 1 alá, de egy csa tá ban le het ne ga tív a szin ted, ha meg 
vagy át koz va, vagy ha hát ba tá mad tak.

Faj:Faj: A ka rak te rek le het nek em be rek, elfek, tör pék, vagy 
félszerzetek. Ha nincs elõt ted faj kár tya, ak kor em ber vagy.

Az em be rek nek nincs kü lön le ges ké pes sé gük. Min den más 
faj nak van nak ké pes sé gei és hát rá nyai (lásd a la po kon). A faj 
ké pes sé ge it ki ját szás kor rög tön meg ka pod, és el ve szí ted, ha 
el kell dob ni a la pot. A faj kár tyát bár mi kor el le het dob ni, 
még csa ta köz ben is: ,,Még sem aka rok elf len ni!” Ha el dobsz 
egy faj kár tyát, új ra em ber le szel.

Egy szer re csak egy faj hoz tar toz hatsz, ki vé ve ak kor, ha 
ki ját szod a Félvér Fél vér fel ira tú la pot. 

Kaszt:Kaszt: A ka rak te rek le het nek har co sok, va rázs lók, tol-
vajok és pa pok. Ha nincs elõt ted kasztkár tya, ak kor nincs 
kasz tod. 

Min den kaszt nak kü lön bö zõ ké pes sé gei van nak, ezt a kár-
tyán ta lá lod meg. A kaszt ké pes sé ge it ki ját szás kor rög tön 
meg ka pod, és el ve szí ted, ha el kell dob ni a la pot. A leg több 
kaszt ké pes sé ge úgy mû kö dik, hogy la pot kell ér te ki dob ni. 
El dob hatsz egy la pot a já ték ból, vagy a ke zed bõl, hogy a 
kü lön le ges ké pes sé get hasz náld.

Kü lön fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy ha nincs lap a 
ke zed ben, ak kor NEM tu dod el dob ni az ,,ös  szes kéz ben tar-
tott la pod”.

A kaszt kár tyán meg ta lá lod, hogy mi kor le het hasz nál ni 
a kü lön le ges ké pes sé ge ket. Pél dá ul egy tol vaj nem tud harc 
köz ben lop ni, és amint fel tû nik a szörny, ak kor a harc is kez-
de tét ve szi. 

A kaszt kár tyát bár mi kor el le het dob ni, még csa ta köz-
ben is: ,,Nem aka rok töb bé va rázs ló len ni!” Ha el dobsz egy 
kasztkár tyát, ak kor új ra kaszt nél kü li le szel, amíg ki nem 
ját szol egy má sik kasztkár tyát. Egy szer re csak egy kaszt hoz 
tar toz hatsz, ki vé ve, ha ki ját szod a SzupermáncskintSzupermáncskint.

Ta
,
rgyak

Min den tárgy nak van ne ve, ere je, mé re te, és arany ban ki fe-
jez ett értéke.

A kéz ben tar tott tár gyak nem szá mí ta nak, csak ak kor, ha 
ki ját szod õket; on nan kezd ve ,,használt tárgy”-nak szá mí ta-
nak. Tet szõ le ges szá mú kis mé re tû tár gyat vi hetsz, de csak 
egy nagy mé re tût. (Min den tárgy, amin nincs fel tün tet ve 
hogy nagy, az ki csi nek szá mít.)

A tör pék ki vé te lek. Tet szõ le ges szá mú nagy tár gyat tud-
nak ci pel ni. Ha töb bé nem sze ret nél tör pe len ni, és több mint 
egy nagy tár gyad van, ak kor egy ki vé te lé vel mind egyik tõl 
meg kell sza ba dul nod.  Ha a te kö röd van, ak kor el tu dod 
ad ni õket. Más eset ben a leg ala cso nyabb szin tû já té kos nak 
kell ad ni, aki vinni tud ja õket!

Min den ki ké pes tár gyat vin ni, de né hány tárgy nak meg kö-
té sei van nak: pél dá ul az Élezett bu zo gá nyt csak pa pok hasz nál-
hat ják. A bónuszait csak az kap ja meg, aki ép pen pap.

Csak egy fej fe dõ, egy pán cél, egy láb vé dõ, és két egy ke zes 
(vagy egy kétkezes) tárgy le het ná lad, ki vé ve ak kor, ha nincs 
va la mi olyan la pod, ami vel csal ni tudsz, vagy a töb bi já té kos 
nem ve szi ész re a tur pis sá got. Ha két si sak van raj tad, ak kor 
csak az egyik ha tá sa fog ér vé nye sül ni. Ha olyan tárgy van 
já ték ban, amit nem hasz nálsz, vagy sok van be lõ le, ak kor azt 
je löld úgy, hogy el for dí tod. Nem cse rél hetsz tár gya kat harc, 
vagy me ne kü lés köz ben. 

Tár gyak el adá sa: A kö röd ben 1000 arany ér té kû tár gyat 
el ad hatsz, ek kor azon nal szin tet lépsz. Ha 1100 arany ér té kû 
tár gyat adsz el, at tól még nem jársz job ban, de ha si ke rül 
2000 arany ér té kû tár gyat el ad ni, ak kor egy szer re két szin tet 
is lép hetsz, és így to vább. A ke zed ben és a já ték ban lé võ tár-
gya kat egy aránt el le het ad ni. 

A félszerzetek bónuszt kap nak, ha tár gyat ad nak el. 



Nem ad hatsz, cse rél hetsz vagy lop hatsz tár gyat csa ta köz-
ben. Ha egy szer meg látsz egy ször nyet, ak kor azok kal a tár-
gyak kal kell meg küz de ned ve le, amik ép pen ná lad van nak. 

Mikor ja
,
tsszuk ki a la pokat?

A kár tyán lé võ inst ruk ci ók min dig fe lül bí rál ják az ál ta lá-
nos sza bá lyo kat. Min den eset re sem mi lyen kár tya nem csök-
kent he ti egy já té kos vagy szörny szint jét 0 alá, és nem ér het 
el já té kos 10. szint re, csak ha meg öl egy lényt. 

SzörnyekSzör nyek
Ha egy ször nyet húz a já té kos az aj tó be rú gá sa fá zis ban, 

ak kor az egy bõl a já té kos ra ve ti ma gát. Azon nal meg kell 
küz de ni ük.

Más eset ben a baj ke re sés fá zis ban játsz ha tók ki, vagy más 
já té kos ál tal a ,,Császkáló szörny” kár tya se gít sé gé vel.

A sza bá lyok egy sze rû sí té se ér de ké ben min den szörny 
ma gá nyos szörny nek szá mít, még ak kor is, ha a kár tyán a 
ne ve töb bes szám ban sze re pel.

SzörnytápolásSzörnytápolás
Az ,,Õsi”, a ,,Dü hös”, az ,,Okos” és a ,,Bazinagy” la pok 

nö ve lik a szörny szint jét (a ,,Bé bi” csök ken ti a szörny szint-
jét). A ,,Kóbor szörny” és a ,,Társ” la pok se gít sé gé vel újabb 
ször nyek csat la koz hat nak a csa tá hoz. Eze ket a la po kat csa ta 
köz ben le het ki ját sza ni.

Min den tá pot ös  sze kell ad ni, és min den, ami erõ sí ti a ször-
nyet, az a tár sát is erõsíti… ha az ,,Õsi” a ,,Dü hös” és a ,,Társ” 
lap együtt lett ki játsz va, ak kor egy õsi, fel bõ szült szörn  nyel 
és õsi, fel bõ szült tár sá val együt te sen kell szem be néz ned. Ha 
két kü lön bö zõ szörny van a já ték ban egy ,,Kó bor szörny” kár-
tya kö vet kez té ben, ak kor az a já té kos, aki erõ sí ti õket, el dönt-
he ti, hogy me lyik kap ja a bónuszt.

Kincsek – kijátszásKin csek – ki ját szás
Min den kincs kár tyát azon nal ki le het ját sza ni, ami kor 

meg sze rez ted, vagy bár mi kor a sa ját kö röd ben. 
Van nak spe ci á lis kincs kár tyák (pl. a ,,Szin tet lépsz”). Eze-

ket bár mi kor ki le het ját sza ni, ki vé ve, ha a lap más mond. Ez 
eset ben kö vesd az inst ruk ci ó kat, és dobd ki.

Kincsek – használatKin csek – hasz ná lat
Min den egy szer hasz ná la tos kár tya ki játsz ha tó harc köz-

ben, akár a já ték ban, akár a ke zed ben van. 
Más va rázs tár gya kat csak ak kor le het hasz nál ni, ha a já ték-

ban van nak. Ha a te kö röd van, ak kor ki játsz ha tod, és egy bõl 
hasz nál ha tod is õket. Ha más nak se gí tesz, vagy va la mi lyen 
ok ból nem a te kö röd ben har colsz, ak kor nem játsz hatsz ki új 
tár gya kat a ke zed bõl.

ÁtkokÁt kok
Ha az ajtó berúgásaaj tó be rú gá sa fá zis ban fel húz za va la ki, ak kor a lap 

rá lesz ha tás sal. Ha kép pel le fe lé húz ták fel, vagy va la mi lyen 
más mó don tet tek szert rá, ak kor bár mi kor ki le het ját sza ni 

bár me lyik já té kos ra. Hal lod? Bár-
mikor! Nincs is annál jobb, ami kor 
egy já té kos már épp örül ma gá nak, 
hogy le gyõ zött egy ször nyet, és 
szé pen le csök kent jük a ké pes sé gét.  
Az átok azon nal mû kö dés be lép (ha 
tud), és el kell dob ni.
Ki vé te lek: Ha ,,Megváltozik a 
nemed”, az a kö vet ke zõ csa tá ban 
ját hátránnyal, a ,,Csir ke a fe je den” 
fo lya ma to san je len van… Eze ket a 
la po kat ad dig kell meg õriz ni, amíg 
meg nem sza ba dul sz az átok tól.

Ha az átok egy nél több tárgy ra van ha tás sal, ak kor az ál do-
zat dön ti el, me lyik tár gyát vesz ti el, s me lyik lesz átkozott. 
Ha az átok olyan va la mi re van ha tás sal, ami vel nem ren del ke-
zel, ak kor fi gyel men kí vül kell hagy ni. Pél dá ul, ha ,,El vesz-
ted a vér te det” la pot hú zol, és nincs vér ted, a la pot csak el 
kell dob ni.

Fajok és kasztokFa jok és kasz tok
Eze ket a la po kat azon nal ki játsz ha tod az asz tal ra, amint 

hoz zá juk ju tot tál, vagy bár mi kor a sa ját kö röd ben.
Félvér és SzupermáncskinFél vér és Szupermáncskin
Ezen la pok se gít sé gé vel le het két fa jod il let ve kasz tod.
A ,,Fél vér” kár tyát ak kor bár mi kor ki játsz ha tod, ha már 

tar to zol va la me lyik faj hoz; így most fé lig ah hoz a faj hoz, 
fé lig az em be ri faj hoz fogsz tar toz ni. Bár mi kor a já ték fo lya-
mán ad hatsz ma gad nak még egy fajt, ha a ,,Fél vér” lap még 
a já ték ban van; ez után (pél dá ul) fé lig elf, fé lig tör pe le szel, 
mind ket tõ elõ nye i vel és hát rá nya i val. A ,,Fél vért” el kell dob-
ni, ha el ve szí ted mind két fa jod.

A Szupermáncskint bár mi kor ki játsz ha tod, ha már tar to-
zol va la me lyik kaszt hoz, és van egy má so dik kasz tod, amit 
ki játsz hatsz. Ha el ve szí ted va la me lyik kasz tod, ak kor a 
Szupermáncskint el kell dob nod.

Egye
,
b Munchkin-dolgok

Elõ for dul hat nak olyan ese tek, hogy sa ját ma gad ra kell 
át kot vagy ször nyet ki ját sza ni, il let ve az is, hogy ezen la pok-
kal ,,se gíts” má so kon, hadd ve szít se nek egy kis kin cset. Mi vel 
ez olyan munchkinos, nyu god tan al kal mazd ezt a mód szert.

CsereCse re
Le he tõ ség van ar ra, hogy más já té ko sok kal tár gya kat 

(mást nem) cse rél je tek. Csak az asz ta lon lé võ tár gyak cse ré-
jé re van le he tõ ség – a ke zed ben lé võ ket nem le het el cse rél ni. 
Bár mi kor le het cse rél ni, ki vé ve ak kor, ami kor harc ban vagy 
– te hát a leg jobb ak kor cse rél ni, ha nem a te kö röd van. Min-
den tárgy, amit cse rélsz, a já ték ba kell, hogy ke rül jön; csak 
ak kor le het el ad ni õket, ha a te kö röd kö vet ke zik.

A tár gyak kal meg le het vesz te get ni más já té ko so kat 
– ,,Ne ked adom a Lán go ló pán cé lo mat, ha nem se gí tesz Bob-
nak le gyõz ni azt a sár kányt!”. Ezenkí vül meg mu tat ha tod más 
já té kos nak a kéz ben tar tott lap ja id. De en nek sok ér tel me 
nincs, úgy hogy ne csi náld.

Beavatkozás a csatábaBe avat ko zás a csa tá ba
Több fé le kép pen be tudsz avat koz ni más já té ko sok csa tá já ba:
Használj egy szer hasz nálatos kár tyákat! Ha van ita lod, 

ak kor hasz nál ha tod egy já té kos el len fe le el len. Per sze ,,vé let-
len” rossz irány ba is el ha jít ha tod, és épp a tár sad ta lál ja el, 
ez zel a szörny egy kis elõny höz jut, de vé let le nek még a leg ta-
pasz tal tabb har co sok kal is elõ for dul hat nak.

Szörnyek se gítése. Ezek olyan la pok, me lyek se gít sé gé vel 
a ször nyek ve szé lye seb bek lesznek… de több kin cset ér nek. 
Mind a sa ját csa tá id ban, mind más csa tá já ban ki tu dod ját sza-
ni eze ket a la po kat.

Császkáló ször nyek idé zése. Ke zed ben lé võ ször nye ket 
küld hetsz a csa tá ba.

Hátba szúr hatsz egy csa tá ban más ka rak te re ket, ha tol vaj 
vagy.

Megátkozhatod õket, ha van átok kár tyád.
Szabályellentmondások, vitás kérdésekSza bály el lent mon dás ok, vi tás kér dé sek
Ha egy kár tya szö ve ge a sza bá lyok kal ellentétes, ak kor 

kö ves sé tek a kár tya uta sí tá sa it. Min den más kér dést han gos 
vi tat ko zás sal old ja tok meg, de min dig az dönt, akié a já ték!


