
A Királyi Szörnytani Egyesület a legjártasabb és legtiszteltebb szörnytan szakértőket tudja tagjai közt.  
Ez az Egyesület évente csak egyetlen egy új tagot enged be köreibe. Akik be akarnak jutni azoknak egy lenyűgöző 

szörnygyűjteményt kell birtokolniuk, ami a legritkább és a legkülönlegesebb szörnyekből áll.  
Természetesen ezeket a fenevadakat és bestiákat be kell cserkészni, és el is kell fogni.

A versenyzők megkapják a Szörnytani Egyesület pénzbeli támogatását, amiből felbérelhetnek olyan szakértőket, 
kutatókat és kalandorokat, akik elkísérik őket varázslatos országokba, hogy felkutassák  

a legegzotikusabb szörnyeket.

A negyedik vadászszezon után a versenyzők bemutatják a gyűjteményüket a Királyi Szörnytani Egyesület  
előkelő bankettjén, az évente megrendezésre kerülő úgynevezett „Szörnyparádén”.



ALKATRÉSZEK

VISÍTÓ

ARTIST: CLAUS STEPHAN SZÖRNY

ÁLOMVILÁG

ARTIST: CLAUS STEPHAN TERÜLET

206 parádékártya
(72 terület, 78 szörny, 13 segítő, 22 esemény és 21 titkos cél)

MUNGO BOYLE
BÁTOR FELFEDEZŐ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY
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ÉVSZAK

DÍJ:
legtöbb a játékban lévő 

Sötétség Szörny GYP

Minden játékos kap 2 Koronát, 
amikor az első Sötétség Szörny 

kártyáját kijátssza

SÖTÉTSÉG ÉVSZAK

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

FEDJ FEL BÁRMENNYIT A MEGTARTOTT 

KÁRTYÁIDBÓL, KAPSZ 1 KORONÁT 

MINDEN FELFEDETT SZÖRNYÉRT.

HASZNÁLAT UTÁN ELDOBNI!

ESEMÉNY

7 szezonkártya

FÖLDMÉLYI LÉNYEK 

HATÓSÁGA

2 GYP minden Bányák 

Szörnyért a Ketrecedben

TITKOS CÉL

Kölcsön

KÖLCSÖN

12 kölcsön

Kölcsön
Összevont

Cserélj be 3 Kölcsönt 
erre a kártyára

ÖSSZEVONT KÖLCSÖN

5 összevont-
kölcsön

108 aranykorona
(különböző értékekben)

24 vadászjelölő 3 királyi 
vadászkocka

5 játékostábla

1 főtábla

KÁRTYÁK ÉS TÁBLÁK

TOLLASKIGYÓ

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

AZ ELFOGOTT KÁRTYA
Az a kártya, amit épp 

most választottál.

SZÖRNYGYŰJTEMÉNY
Szörnyek és trófeák, amiket  

nem ebben a szezonban  
gyűjtöttél / játszottál ki,  

de már nem aktívak.

Szörny szintje
Terület 

szimbóluma
Veszélyesség 
szimbóluma

Győzelmi pont (GyP)

MICHONNE N. FRASER
VADÁSZ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY

Minden Szezonban figyelmen 
kívül hagyhatsz egy Veszély 

szimbólumot

ELVARÁZSOLT ERDŐ
ELFELEDETT TEMPLOM

ARTIST: MICHAEL MENZEL TÁVOLi - TERÜLET

Területpont

Távoli-terület szimbóluma

Költség

Kártya hatása

Terület típusa

Terület 
szimbóluma

SÖTÉTSÉG

ARTIST: MARTIN HOFFMANN TERÜLET

BÁNYÁK

ARTIST: FRANZ VOHWINKEL TERÜLET

FELLEGEK

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN TERÜLET

ELVARÁZSOLT ERDŐ

ARTIST: MICHAEL MENZEL TERÜLET

MÉLYSÉG

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER TERÜLET

ÉLŐHALOTT

ARTIST: MARTIN HOFFMANN SZÖRNY

BARLANGI FÉREG

ARTIST: FRANZ VOHWINKEL SZÖRNY

FELHŐLÉNY

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

NIMFA

ARTIST: MICHAEL MENZEL SZÖRNY

MÉLYLAKÓ

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER SZÖRNY

KATIE ARONNAX
MÉLYSÉG SZAKÉRTŐ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY

Amikor kijátszol egy 
Mélység Szörnyet, 
kapsz 2 Koronát
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ARTIST: MARTIN HOFFMANN

PORTÁL A SÖTÉTSÉGBE

KEZDŐ - TERÜLETARTIST: FRANZ VOHWINKEL

A BÁNYÁK BEJÁRATA

KEZDŐ - TERÜLETARTIST: DENNIS LOHAUSEN

ÁTJÁRÓ A FELLEGEKHEZ

KEZDŐ - TERÜLETARTIST: MICHAEL MENZEL

ÖSVÉNY AZ ELVARÁZSOLT ERDŐBE

KEZDŐ - TERÜLETARTIST: OLIVER SCHLEMMER

A MÉLYSÉG KEZDETE

KEZDŐ - TERÜLET

10 kezdőterület

1 pontozótömb

A VADON
Azok a kártyák, amiket az  

ellenfeled adott neked, de még  
nem nézted meg.

A MEGTARTOTT KÁRTYÁK
Kártyák, amiket te birtokolsz,  

de még nem játszottál ki.

Itt tárolod az aranykoronáidat 
és vadászjelölőidet.

MÉLYSÉG

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER TERÜLET

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER

A MÉLYSÉG KEZDETE

KEZDŐ - TERÜLET

MÉLYLAKÓ

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER SZÖRNY

KATIE ARONNAX
MÉLYSÉG SZAKÉRTŐ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY

Amikor kijátszol egy 
Mélység Szörnyet, 
kapsz 2 Koronát

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

FEDJ FEL BÁRMENNYIT A MEGTARTOTT 

KÁRTYÁIDBÓL, KAPSZ 1 KORONÁT 

MINDEN FELFEDETT SZÖRNYÉRT.

HASZNÁLAT UTÁN ELDOBNI!

ESEMÉNY

FÖLDMÉLYI LÉNYEK 

HATÓSÁGA

2 GYP minden Bányák 

Szörnyért a Ketrecedben

TITKOS CÉL

ÉVSZAK

DÍJ:
legtöbb a játékban lévő 

Sötétség Szörny GYP

Minden játékos kap 2 Koronát, 
amikor az első Sötétség Szörny 

kártyáját kijátssza

SÖTÉTSÉG ÉVSZAK

Kölcsön

KÖLCSÖN



A Szörnyparádé játékban bejárjátok a Föld legtávolabbi sarkait, azért, hogy befogjátok az egzotikus szörnyeket.  
A győzelemhez tehetséges segítőkre és a titkos célok elérésére is szükségetek lesz. Pontokat és aranykoronát azzal tudtok szerezni,  

ha ezeket a célokat eléritek, majd kiállítjátok a legnagyobb szörnyeket.

A JÁTÉK TÉMÁJA

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

3

1) Helyezzétek a főtáblát az asztal közepére.

2)  Keverjétek meg az összes 
parádékártyát, majd 
alakítsatok ki egy lefordított 
lapokból álló húzópaklit  
a főtáblán megadott helyen.

3)  Keverjétek össze a szezonkártyákat, majd 
húzzatok ki 4 lapot, és anélkül, hogy 
megnéznétek, helyezzétek ezt a 4 lapot 
lefordítva a főtáblán megadott helyre.  
A megmaradt szezonkártyákat tegyétek 
vissza a játék dobozába.

5)  Mindenki vegyen el  
1 játékostáblát és 4 aranykoronát.  
A megmaradt koronákat  
a vadászjelölőkkel és a királyi 
vadászkockákkal együtt tegyétek  
a főtáblán megadott helyekre.

6)  Keverjétek meg a 10 kezdő
területkártyát, majd adjatok 
minden játékos nak kettőt. 
A játékosok a kezdő terü
letkártyáikat felfordítva 
fektessék a játékostáblájuk 
fölé. A nem használt 
kezdőte rületkártyákat 
rakjátok vissza a dobozba.

4)   Fektessétek ide az 
összes kölcsönkártyát.



A JÁTÉK MENETE 
A játékot 4 körön (szezonon) keresztül játsszátok. Minden szezon elején kaptok fejenként 8 parádékártyát. A kapott kártyákból mindig 
egyet elfogtok úgy, hogy kiválasztotok 1 lapot, a maradékot pedig átadjátok a szomszédotoknak. Ezt addig ismételitek, amíg el nem 
fogy az összes kiosztott kártya. Az elfogott lapokat (szörny vagy terület) vagy kijátsszátok közvetlenül az elfogás után a szezon közben, 
vagy elteszitek egy későbbi időpontra.
A szezon végén a kijátszott szörnyek bekerülnek a gyűjteményetekbe. A negyedik szezon végén pontokat kaptok a gyűjteményetekben 
található összes szörnyért, minden elért titkos célért és az összes aranykoronáért, amit megkerestek.
Az a játékos, aki a negyedik szezon végére a legtöbb pontot gyűjti össze, az felvételt nyer a Királyi Szörnytani Egyesületbe. 
Gratulálhattok neki!

A Szörnyparádé játék pénzneme a korona. A játékban bizonyos akciók végrehajtásáért koronával 
fizettek, vagy esetenként koronát kaptok. Minden elköltött koronát a bankba tesztek, és minden 
megkeresett koronát a bankból vesztek ki. A játékban különböző értékekben fordulnak elő korona 
érmék, ezeket bármikor felválthatjátok a bankkal. Aki nem tudja kifizetni azt, amit igényelt,  
az kölcsönt vesz fel a bankból. Elvesz egy kölcsönkártyát és 3 aranykoronát a főtábláról.  
Minden igénybe vett kölcsön 5tel csökkenti a játékos pontszámát a negyedik szezon végén.  
Nincs lehetőség visszafizetni a kölcsönt, az elevett kölcsönkártyát meg kell tartani a játék végéig. 
 
 
 

Megjegyzés: 3 kölcsönkártyát becserélhettek 1 összevont kölcsönkártyára, ha elfogynának a főtábláról a kölcsönkártyák.  
Egy összevont kölcsönkártyára ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint három kölcsönkártyára.

PÉNZKÖLTÉS ÉS KÖLCSÖNFELVÉTEL

A SZEZONOK
Minden szezon négy fázisból áll:

Első fázis: A szezonkártya felfedése
Második fázis: A parádékártyák kijátszása és elfogása

HarMadik fázis: A veszélyszint felmérése
NEgyEdik fázis: A szezonzárás

A Királyi Szörnytani Egyesület minden szezonban egy bizonyos szörnytípust kíván.  
Minden szezon végén egy trófeával jutalmazzák azt a pályázót, aki a legmeggyőzőbb gyűjteményt mutatja be a kívánt szörnyekből.

A szezon megnyitásához fordítsátok fel a legfelső szezonkártyát és helyezzétek a főtáblára. A szezonkártya egy megadott fajta szörnyet 
mutat, ami iránt ebben a szezonban nagy az érdeklődés. 

szEzoNbóNusz
2 korona bónuszt kaptok, amikor első alkalommal játszotok ki 
egy olyan fajta szörnyet, amilyen az adott szezonban keresett.  
Ezt a bónuszt szezononként mindenki egyszer kaphatja meg.

TrófEák
A szezonbónuszon kívül, a szezon végén kiadjátok magát  
a szezonkártyát, mint egy trófeát. Az a játékos kapja meg, akinek 
az adott szezonban a keresett szörnytípusból a legtöbb 
győzelmi pontja, illetve a legtöbb veszélyszimbóluma van,  
ha az adott szezon egy veszélyszezon. A trófeák belekerülnek  
a tulajdonosuk gyűjteményébe.  
(bővebben: „A szezonzárás” címszó alatt)

ELSŐ FÁZIS: A SZEZONKÁRTYA FELFEDÉSE

ÉVSZAK

DÍJ:
legtöbb a játékban lévő 

Fellegek Szörny GYP

Minden játékos kap 2 Koronát, 
amikor az első Fellegek Szörny 
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Példa: A Fellegek szezonkártya kerül a pályára. A közönség a Fellegekből kíván szörnyeket látni!

A szezon közben Dani ki tudta játszani a „Tollaskígyó” 
szörnykártyát (ami egy Fellegek szörnykártya).  
Ezért azonnal kap 2 aranykoronát.

A szezon végére Dani a 16 pontos tollaskígyójával gyűjtötte  
a legtöbb pontot a Felleg szörnyekkel és ezzel el is nyerte  
az első szezon trófeáját, ami 3 győzelmi pontot ér.

MÁSODIK FÁZIS: A PARÁDÉKÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA ÉS ELFOGÁSA

Ahhoz hogy valaki elnyerje a Szörnytani Egyesület tetszését, 
ahhoz át kell kutatnia a világot keresztül kasul, de a bölcsebb 

felfedezők nem mindig mennek messzire. Nyitva tartják  
a szemüket és kihasználják a felmerülő lehetőségeket.

A második fázisban egyszerre játszotok.

Mindenkinek osszatok lefelé fordítva 8 parádékártyát. A lapokat 
úgy vegyétek a kezetekbe, hogy a játékostársaitok ne lássák azokat.
A kapott kártyákból nyolcszor egyet elfogtok.  
Az elfogás a következő lépésekből áll:
1. lépés: Elfogtok 1 lapot.
2. lépés: A maradékot átadjátok a szomszédotoknak.
3. lépés: Kijátsszátok, vagy megtartjátok az elfogott kártyát.

1. lépés: ElfogTok 1 lapoT.

Kiválasztotok egy kártyát a kezetekben lévő kártyákból, ez az 
elfogott lapotok, amit lefordítva elhelyeztek a játékostáblátokra.

2. lépés: a MaradékoT áTadjáTok a szoMszédoTokNak.
A megmaradt lapokat lefordítva átadjátok a szomszédos 
játékosnak. A kártyák átadása szezononként változik.

Az első és a harmadik szezonban  
a bal oldali szomszédotoknak  

kell átadnotok a kártyákat. 
A második és a negyedik  
szezonban a jobb oldali  
szomszédotoknak kell 
átadnotok a kártyákat.

Amikor megkapjátok a szomszédos játékos kártyáit, akkor lefor dít
va helyezzétek a saját játékostáblátokra anélkül, hogy megnéznétek.

3. lépés: kijáTsszáTok, vagy MEgTarTjáTok az 
ElfogoTT kárTyáT.
Végül döntenetek kell arról, hogy mit tesznek az elfogott 
kártyával. Két lehetőség közül választhattok: Azonnal kijátsszátok 
az elfogott kártyát, vagy megtartjátok egy későbbi időpontra.

ElSő Opció: AZ ElfOGOTT KÁRTYA KiJÁTSZÁSA.
Különböző kártyatípusokat egymástól eltérő módon kell kijátszanotok.

TERülETKÁRTYÁK
A Szörnyparádé játékban hat különböző Régió van. Mindegyik 
régióhoz tartoznak területkártyák. Minden területkártya rendelkezik 
egy bizonyos területponttal. A területpontokat arra használjátok, 
hogy kijátsszátok a szörnykártyátokat (bővebben a Szörnykártyák 
címszó alatt).

A kijátszott területkártyákat fektessétek régiónként  
a játékostáblátok mellé.

Példa: Mátyás elfogott egy Fellegek területkártyát, amit azonnal 
ki is játszott. Az új Fellegek területkártyát elhelyezi a korábban 
kijátszott Fellegek területkártyája alá. Most már 2 Fellegek 
területpontja van és ezeket felhasználva érdekes szörnyeket lesz 
majd képes kijátszani.
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ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY
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ARTIST: MARTIN HOFFMANN

SZÖRNY

VILLÁM RÁJA

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN
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LARA OAKLEYBÁTOR FELFEDEZŐ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY

IS
M

E
R

E
T

L
E

N
 T

E
R

Ü
L

E
T

H
A

T
Á

R
O

ZD
 M

E
G
 A

 T
E

R
Ü

LE
T

E
T
, A

M
IK

O
R
 

K
IJ

Á
T

SZ
O

D
 A

 K
Á

R
T

Y
Á

T
 

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN

ÁTJÁRÓ A FELLEGEKHEZ

KEZDŐ - TERÜLET

FELLEGEK

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN TERÜLET

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER

A MÉLYSÉG KEZDETE

KEZDŐ - TERÜLET

Aerie

Artist: Dennis lOhAusen lAnD

Aerie

Artist: Dennis lOhAusen lAnD

TOLLASKIGYÓ

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN

SZÖRNY

seAsOn

Trophy:
Most Aerie

Monster VPs in play.

Each player gains 2 Crowns
the first time they play an

Aerie Monster.

aerie season
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TÁvOli TERülET KÁRTYA: Néhány területet nehezebb elérni, mint 
a többit. Ezeket a “ Távoli terület kártyákat” csak akkor tudjátok 
kijátszani, ha már játszottatok ki megegyező régiójú területkártyát 
a megfelelő mennyiségben.

Ha a Távoli terület kártyán egy szimbólum van, akkor 
minimum egy másik Távoli terület kártyával kell 
rendelkeznetek ugyanabból a régióból.

Ha a Távoli terület kártyán két szimbólum van, akkor 
minimum két másik Távoli terület kártyával kell 
rendelkeznetek ugyanabból a régióból.

Megjegyzés: Nem számít, hogy melyik terület van a játékban  
a keresett régióból. Akár ugyanazt a területet is használhatjátok 
több Távoli területkártya kijátszásához.

Példa: Mátyás rendelkezik egy Elvarázsolt Erdő kártyával, és így 
ki tudja játszani az Elfeledett Templomot, amin egy Távoli terület 
Szimbólum látható. Így már összesen 3 területponttal rendelkezik 
az Elvarázsolt Erdő régióban.

Viszont nem tudta volna kijátszani Az Élet Ősét, mert csak  
egy Elvarázsolt Erdő kártyával rendelkezett, és Az Élet Őse 
kijátszásához kettő megegyező területkártya szükséges.  
Miután kijátszotta az Elfeledett Templomot 2 Elvarázsolt Erdő 
Kártyája lett és így már ki tudja majd játszani Az Élet Ősét.

SZÖRNYKÁRTYÁK
Ezeken a kártyákon vannak azok a csodálatos lények, amikkel 
megpróbáljátok lenyűgözni a Királyi Szörnytani Egyesületet. 
Mindegyik szörny a hat Régió valamelyikéből származik, és 
győzelmi pontot hoz a játék végén. 
Egy szörnykártya kijátszásához rendelkeznetek kell a kijátszott 
területkártyáitokon legalább annyi területponttal, mint 
amennyit a szörny szintje elvár (a jobb felső sarokban). 
Amennyiben rendelkeztek az elvárt mennyiségű területponttal, 
akkor felfordítva letehetitek magatok elé a szörnykártyát.

Példa: Dani ki akarja játszani a 4-es szintű Tollaskígyóját. Mivel 
már fekszik előtte két Fellegek területkártya és egy Felhő Kastély 
kártya (ami 3 Fellegek területpontot ér), így van elegendő 
területpontja ahhoz, hogy kijátssza a lenyűgöző Tollaskígyót.

Fontos: Minden területpontot csak egyszer lehet ugyanabban a 
Szezonban elkölteni szörnyek kijátszásához. Tehát, ha egy játékos-
nak 6 Sötétség területpontja van, akkor az adott Szezonban maxi
mum összesen 6 pont értékben játszhat ki Sötétség szörnyeket.

Ha egy területkártyának több mint egy területpontja van, akkor  
a játékosoknak nem kell egyszerre az összes pontot elhasználnia 
egy szörny kijátszásához. A megmaradt területpontokat  
a szezonban később is felhasználhatja. Például ha egy játékos 
kijátszott egy Pengeszárnyút (ami 2es szintű) és a Felhő 
Kastélyát (ami 3 területpontot ér) használta fel a kijátszásához 
akkor még mindig van 1 területpontja, amit ebben a Szezonban  
fel tud használni egy másik szörny kijátszására.

Tipp: A szörnyeket, amiket kijátszottatok és a területkártyákat, 
amiket felhasználtatok rájuk, helyezzétek egymás mellé. Így 
jobban látjátok majd, hogy mennyi területpontotok maradt még.

Példa: Miután Dani kijátszotta a Tollaskígyót, nem tudja 
kijátszani az éppen elfogott Pengeszárnyút, mert csak 1 fel nem 
használt Fellegek területpontja maradt. A Pengeszárnyút tehát el 
kell raknia a következő szezonig, amíg további Fellegek 
területkártyát tud kijátszani.

vESZÉlYES SZÖRNYEK: Néhány szörny veszélyesebb, 
mint a többi. Az igaz hogy ezek a szörnyek jobban 
lenyűgözik a Szörnytani Egyesületet (és több győzelmi 
pontot is hoznak), viszont kockázatosak is (bővebben a 
“Harmadik Fázis: Veszélyszint Felmérése” fejezetben).

SZÖRNYTAN: Amikor Szörnytan szimbólumos 
szörnykártyát játszotok ki, akkor minden 
szörnyszimbólumért húzhattok egy parádékártyát  
a pakliból, amit vagy azonnal kijátszotok, vagy ingyen 
elteszitek későbbre (a 2. lehetőségről bővebben  
a Kártya megtartása későbbre címszó alatt).

Példa: Csaba éppen kijátszott egy Hínárvadászt (egy Mélység 
területpontot felhasználva). A Hínárvadász elemzése után  
Csaba megtud egy értékes titkot és így húzhat egy parádékártyát  
a pakliból, amit kijátszhat most,  
vagy megtarthat későbbre anélkül, hogy fizetne érte.

ELVARÁZSOLT ERDŐ
AZ ÉLET ŐSE

ARTIST: MICHAEL MENZEL TÁVOLi - TERÜLET

ELVARÁZSOLT ERDŐ

ARTIST: MICHAEL MENZEL TERÜLET

ELVARÁZSOLT ERDŐ
ELFELEDETT TEMPLOM

ARTIST: MICHAEL MENZEL TÁVOLi - TERÜLET

enchAnteD FOrest
ForeFAther oF LiFe

Artist: michAel menzel lAnD – DistAnt

enchAnteD FOrest

Artist: michAel menzel lAnD

enchAnteD FOrest
Forgotten tempLe

Artist: michAel menzel lAnD – DistAnt
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TOLLASKIGYÓ

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN

ÁTJÁRÓ A FELLEGEKHEZ

KEZDŐ - TERÜLET

FELLEGEK

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN TERÜLET

FELLEGEK
FELHŐ KASTÉLY

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN TÁVOLi - TERÜLET

Aerie

Artist: Dennis lOhAusen lAnD

Aerie

Artist: Dennis lOhAusen lAnD

Aerie
CLoud CAstLe

Artist: Dennis lOhAusen lAnD – DistAnt

QuetzAlcOAtl

Artist: Dennis lOhAusen mOnster
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PENGESZÁRNYÚ

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN

ÁTJÁRÓ A FELLEGEKHEZ

KEZDŐ - TERÜLET

FELLEGEK

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN TERÜLET

FELLEGEK
FELHŐ KASTÉLY

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN TÁVOLi - TERÜLET

Aerie

Artist: Dennis lOhAusen lAnD

Aerie

Artist: Dennis lOhAusen lAnD

Aerie
CLoud CAstLe

Artist: Dennis lOhAusen lAnD – DistAnt

rAzOrwinG

Artist: Dennis lOhAusen mOnster

HÍNÁRVADÁSZ

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER SZÖRNY

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER

A MÉLYSÉG KEZDETE

KEZDŐ - TERÜLET

kelpie

Artist: Oliver schlemmer mOnster
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AZ ÁlOMvilÁG SZÖRNYEK: Bárhol álmodhattok, csak el kell 
aludnotok. Az Álomvilág szörnyekre tehát bárhol rátalálhattok…
A többi szörnytípussal ellentétben az Álomvilág szörnyek 
kijátszásához mindegyik területpontot felhasználhatjátok  
(az Álomvilág területpontok mellett), viszont döntenetek kell, 
hogy melyik területpontot használjátok erre, és a döntéseteket 
nem változtathatjátok meg a Szezon alatt.

Példa: Frigyes elfogott egy Kéjdémont, viszont csak 3 Álomvilág 
területpontja van, ami nem elég a kijátszásához. Mivel a 
Kéjdémon egy Álomvilági szörny, ezért Frigyes használhat 
bármilyen területpontot a szörny kijátszásához. Az Álomvilág 
területpontjai mellé felhasználja a Fellegek kártyáján álló 
területpontokat és így már ki tudja játszani a Kéjdémont.

Fontos: Az Álomvilág területkártyákat nem lehet más szörnykártyák 
kijátszásához használni.

SZEMÉlYKÁRTYÁK
Szörnyek gyűjtése nem csak veszélyes feladat, hanem nehéz is. 
Tapasztalt emberek felbérelésével megkönnyíthetitek a dolgotokat.

A személykártyákon olyan tapasztalt emberek vannak, akiket  
fel tudtok bérelni, ám ezek az emberek nem dolgoznak ingyen.  
Egy személykártya kijátszásához aranykoronával kell fizetnetek. 
Minden személykártya jobb felső sarkában látjátok a fizetendő 
aranykorona összeget. A kijátszott személykártyákat mindig 
tegyétek a játékostáblátok mellé.

Mindegyik személykártyának van egy állandó hatása, ami a játék 
végéig tart.

A négy Felfedezőnek egy különleges képessége van. Mindig, 
amikor a játékba hoztok egy felfedezőt, kiválasztotok egy 
tetszésetek szerinti Régiót, és a felfedező ettől kezdve olyan, mint 
egy területkártya és egy további területpontot ad nektek  
a kiválasztott Régióból, a játék végéig.

ESEMÉNYKÁRTYÁK
Egy mágikus szörnyekkel teli világban rengeteg bizarr dolog 
történik. A ravaszabb játékosok a saját előnyükre fordítják  
az ilyen eseményeket.

Minden Eseménykártya egy egyszeri előnyt nyújt annak, aki 
kijátssza. Ezeket a kártyákat csak egyszer használhatjátok, és 
használat után a főtábla lerakópaklijára kell tennetek.

Példa: Robinak van már három Bánya területkártyája  
(egy – egy területponttal) és egy Nagy Barlang területkártyája 
(ami 3 területpontot ér). Remek alkalom ahhoz, hogy kijátssza  
az Idegenvezetés a Bányában eseménykártyát.  
Mivel 6 Bánya területpontja van így 6 aranykoronát kap.

TiTKOS cÉlKÁRTYÁK
A Királyi Szörnytani Egyesület tagjai másmás szörnyet találnak 
figyelemreméltónak, és néha titkos leveleket küldenek a 
játékosoknak, hogy a figyelmükbe ajánljanak egy – egy szörnyet. 
Ezeknek a különleges kéréseknek a teljesítése igencsak kifizetődő.
A titkos célkártyák egy alternatív lehetőség számotokra  
a győzelmi pontok megszerzéséhez. Ezeket a kártyákat sosem 
játszhatjátok ki, hanem meg kell tartanotok a játék végéig 
(bővebben az “Elfogott és Megtartott Kártyák” címszó alatt).  
A játék végén felfeditek a célkártyákat és a teljesített titkos 
célkártyákért győzelmi pontokat kaptok.

Példa: Csaba megszerezte a Baljós Lények Hatósága titkos 
célkártyát a többi játékos tudata nélkül és elrakta a megtartott 
kártyái közé. A játék végén Csaba felfedi a Baljós Lények 
Hatósága titkos célkártyát, és mivel a játék menete során  
öt különböző Sötétség szörnyet játszott ki, így  
10 győzelmi pontra tett szert.

KÉJDÉMON

ARTIST: CLAUS STEPHAN SZÖRNY

ÁLOMVILÁG

ARTIST: CLAUS STEPHAN TERÜLET

FELLEGEK

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN TERÜLET

DreAmlAnDs

Artist: clAus stephAn lAnD

Aerie

Artist: Dennis lOhAusen lAnD

succubus

Artist: clAus stephAn mOnster
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SELMA CÁRDENAS
BÁTOR FELFEDEZŐ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY
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michOnne n. FrAser
Jägermeister

Artist: lOïc billiAu stAFF

Ignore 1 Danger Symbol
each season.

IDEGENVEZETÉS A BÁNYÁKBAN

KAPSZ 1 KORONÁT MINDEN 
A JÁTÉKBAN LÉVŐ BÁNYÁK 

TERÜLETKÁRTYÁDÉRT

ESEMÉNY

HASZNÁLAT UTÁN ELDOBNI!

BÁNYÁK

ARTIST: FRANZ VOHWINKEL TERÜLET

cAves

Artist: FrAnz vOhwinkel lAnD

BÁNYÁK

ARTIST: FRANZ VOHWINKEL TERÜLET

cAves

Artist: FrAnz vOhwinkel lAnD

BÁNYÁK

ARTIST: FRANZ VOHWINKEL TERÜLET

cAves

Artist: FrAnz vOhwinkel lAnD

BÁNYÁK
LÁVA KÚT

ARTIST: FRANZ VOHWINKEL TÁVOLi - TERÜLET

cAves
FountAin oF embers

Artist: FrAnz vOhwinkel lAnD – DistAnt

BALJÓS LÉNYEK 

HATÓSÁGA

2 GYP minden Sötétség 

Szörnyért a Ketrecedben

TITKOS CÉL

ÉLŐHALOTT

ARTIST: MARTIN HOFFMANN SZÖRNY

ÁRNYÉK PÁRDUC

ARTIST: MARTIN HOFFMANN SZÖRNY

ÉLŐHALOTT

ARTIST: MARTIN HOFFMANN SZÖRNY

HALÁLSUTTOGÓ

ARTIST: MARTIN HOFFMANN SZÖRNY

HALÁLANGYAL

ARTIST: MARTIN HOFFMANN SZÖRNY

BALJÓS LÉNYEK 

HATÓSÁGA

2 GYP minden Sötétség 

Szörnyért a Ketrecedben

TITKOS CÉL
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ISMERETLEN TERÜLET
HATÁROZD MEG A TERÜLETET, AMIKOR 

KIJÁTSZOD A KÁRTYÁT 



8

MÁSOdiK Opció: A KÁRTYA MEGTARTÁSA KÉSőbbRE
Amikor nem tudtok, vagy nem akartok kijátszani egy éppen 
elfogott kártyát, akkor azt meg kell tartanotok későbbre.  
Minden egyes alkalommal, amikor elraktároztok egy kártyát,  
1 aranykoronát kell fizetnetek a bankba. Aki nem tudja kifizetni  
az 1 aranykoronát, annak kölcsönt kell felvennie. A megtartott 
kártyát lefordítva fektessétek a játékostábláitokra (anélkül, hogy 
megmutatnátok). A megtartott kártyákat később bármikor 
kijátszhatjátok, kivéve a Veszélyszint Felmérésénél (bővebben  
a Harmadik fázis: A veszélyszint felmérése címszónál). Később,  
a megtartott kártyák kijátszásakor természetesen ki kell fizetnetek 
a kijátszás költségét, illetve teljesítenetek kell a kijátszás esetleges 
feltételeit. Bármennyi kártyát megtarthattok későbbre.

Példa: Az első körben Andrásnak nincsen elegendő területpontja 
ahhoz, hogy azonnal kijátssza Az Ősi Ellenség kártyát, mégis úgy 
dönt, hogy megszerzi, és elteszi későbbre. Kifizeti az 1 
aranykoronát és lefordítva leteszi a táblájára. 3 Szezonnal később 
Andrásnak elég területpontja lett ahhoz, hogy kijátssza Az Ősi 
Ellenséget a megtartott kártyái közül.

TOvÁbbi KÁRTYÁK ElfOGÁSA
Miután az első körben körbeadott kártyákról mind döntöttetek, hogy kijátsszátok, vagy elteszitek későbbre, kezdődik az újabb kártya 
elfogása. Vegyétek a kezeitekbe a szomszédotoktól kapott kártyákat, és fogjatok el egyet az eddig megismertek szerint. Ezt egészen 
addig folytassátok, míg az összes kártyát elfogjátok. Miután az összes kártyát elfogtátok és döntöttetek róluk, hogy kijátsszátok vagy 
megtartjátok, eljött az idő, hogy megállapítsátok azt, hogy milyen veszélyes szörnyeket hoztatok ebben a szezonban a játékba.

HARMADIK FÁZIS: A VESZÉLYSZINT FELMÉRÉSE
A Szezon vége felé a veszélyesebb szörnyek megpróbálnak elmenekülni. Aki nem tudja biztosítani azt, hogy a befogott szörnyei  

a ketreceikben maradjanak, az el fogja nyerni a méltó büntetését.

Néhány szörnykártyán egy vagy több veszélyszimbólum található. Az ilyen a szimbólummal jelölt szörnyek veszélyes 
szörnyek. Mindenkinek annyi vadásszal kell rendelkeznie, amennyi veszélyszimbólum van az ebben a szezonban játékba 
hozott kártyáin. Tehát, minden veszélyszimbólumért szükséges egy vadász. Minden hiányzó vadászért bírságot kell fizetni.

Figyelem! Ebben a fázisban nem játszhattok ki kártyákat a megtartott kártyáitok közül. Várjátok meg, míg mindenki 
játékba hozza a kártyáit, mielőtt elkezditek a harmadik fázist.

A vAdÁSZOK

A KiRÁlY vAdÁSZAi: A király felsorakoztatja a vadászait, hogy átfésüljék a területet és távol tartsák a birodalmat a veszélyes 
szörnyektől. Válasszatok ki közületek egy játékost, aki egyszerre gurít mind a három királyi vadászkockával. A kockákon 
0, 1 vagy 2 ketrec áll. A király a ketrecek számával egyenlő vadászt sorakoztat fel ebben a Szezonban. A király vadászait 
mindannyian igénybe vehetitek. A király vadászait nem tarthatjátok meg és nem vihetitek át a következő szezonra.

A ZSOldOS vAdÁSZOK: Néhány személykártya vadászokat is biztosít. Minden vadászt egyszer használhat a tulajdonosa 
szezononként. 

A vAdÁSZJElÖlőK: Néhány eseménykártya vadászjelölővel jutalmaz. A vadászjelölőket egyszer lehet csak 
használni. Miután használtátok, utána vissza kell tennetek a közös készletbe. A fel nem használt vadászjelölőket  
el lehet rakni későbbi szezonokra.

AZ ŐSI ELLENSÉG

ARTIST: CLAUS STEPHAN SZÖRNY

ÁLOMVILÁG

ARTIST: CLAUS STEPHAN TERÜLET

ÁLOMVILÁG

ARTIST: CLAUS STEPHAN TERÜLET 7BÁNYÁK

ARTIST: FRANZ VOHWINKEL TERÜLET

BÁNYÁK
LÁVA KÚT

ARTIST: FRANZ VOHWINKEL TÁVOLi - TERÜLET

DreAmlAnDs

Artist: clAus stephAn lAnD

DreAmlAnDs

Artist: clAus stephAn lAnD

the Ancient enemy

Artist: clAus stephAn mOnster

cAves

Artist: FrAnz vOhwinkel lAnD

cAves
FountAin oF embers

Artist: FrAnz vOhwinkel lAnD – DistAnt

AZ ŐSI ELLENSÉG

ARTIST: CLAUS STEPHAN

SZÖRNY

MICHONNE N. FRASER
VADÁSZ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY

Minden Szezonban figyelmen 
kívül hagyhatsz egy Veszély 

szimbólumot
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vAdÁSZAT

Bizonyos szörnykártyákon egy vagy több veszélyszimbólum áll. A szezonban kijátszott szörnykártyáitokon álló veszélyszimbólumokat 
ártalmatlanítanotok kell a vadászokkal. Ehhez még használhatjátok a királyi vadászkockákkal gurított ketreceket.  
Minden ketrecért ártalmatlanítotok egy veszélyszimbólumot. Ha még van olyan veszélyszimbólum, amit még nem ártalmatlanítottatok, 
akkor vagy beadtok 1 vadászjelölőt vagy 3 aranykoronát (veszélyszimbólumonként).  
Amennyiben nincsen elegendő aranykoronátok, úgy hitelt kell felvennetek.

Példa: Dani szeret veszélyesen élni. Három veszélyes szörnyet állított ki: egy Óriás Férget (1 veszélyszimbólum), egy Külső Világi Pókot  
(2 veszélyszimbólum) és egy Hárpiát (1 veszélyszimbólum) ami összesen 4 veszélyszimbólum. 
A királyi vadászok csak 1 ketrecet tudnak nyújtani. Még mindig van 3 veszélyszimbólum, amit ártalmatlanítania kell.  
Mivel Dani felbérelte Michonne N. Fraser-t, így ez lecsökken kettőre, továbbá bead egy vadászjelölőt, ami egyetlen egy 
veszélyszimbólumra csökkenti a biztosítandó értéket, ezért Daninak csak 3 aranykoronát kell fizetnie.

NEGYEDIK FÁZIS: A SZEZONZÁRÁS
A veszélyszint felmérése után a Szezonnak vége. Az új Szezon kezdete előtt még le kell játszanotok ezt a két lépést:

1. díJ ÁTAdÁSA
Hasonlítsátok össze a szörnyeiteket az aktuális szezonkártyán látható szörnnyel. Az a játékos, aki a legtöbb győzelmi ponttal  
(vagy veszélyszimbólummal a veszélyszezonban) rendelkezik a Szezon végén, az megkapja a szezonkártyát, amit trófeaként felfordítva 
a gyűjteményébe helyez. Döntetlen esetén a szezonkártyát eldobjátok és senki se kap trófeát.

2. SZÖRNYEK viSSZAvONulÁSA
A szörnyek mindig csak az adott Szezon végéig maradnak a játékban. Az elhasznált szörnykártyákat lefelé fordítva tegyétek  
a játékostábláitokra.

Fontos: A területkártyákat és a személykártyákat az utolsó Szezon végéig meg kell tartanotok.

KÖvETKEZő SZEZON?
Ha éppen a negyedik Szezon végén vagytok, és nincsen már több szezonkártya a játéktáblán, akkor vége a játéknak. Ellenkező esetben 
kezdjétek el a következő Szezont az Első fázis: A szezonkártya felfedése lépéssel.

ÓRIÁS FÉREG

ARTIST: FRANZ VOHWINKEL SZÖRNY

KÜLSŐ VILÁGI PÓK

ARTIST: CLAUS STEPHAN SZÖRNY

MICHONNE N. FRASER
VADÁSZ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY

Minden Szezonban figyelmen 
kívül hagyhatsz egy Veszély 

szimbólumot

HÁRPIA

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

Példa: Fellegek Szezon van és bónuszokat kapnak azok a játékosok, akik Fellegek Szörnyeket állítottak ki.  
Csaba 3 Felhőlényt játszott ki, kártyánként 3 győzelmi pont, ami összesen 9 győzelmi pont. Mátyás egy Villám Ráját 
(1 GYP) és egy Csendes Megfigyelőt (4 GYP) állított ki, ami összesen 5 győzelmi pont. Dani csak egy Fellegek 
Szörnyet játszott ki, de az nem más, mint a Tollaskígyó, ami 16 győzelmi pontot ér.

Daninak van a legtöbb győzelmi pontja és emiatt el is nyeri ennek a Szezonnak a trófeáját, ami további  
3 győzelmi pontot jelent neki.

                    Csaba                                                       Mátyás                                        Dani

ÉVSZAK

DÍJ:
legtöbb a játékban lévő 

Fellegek Szörny GYP

Minden játékos kap 2 Koronát, 
amikor az első Fellegek Szörny 

kártyáját kijátssza

FELLEGEK ÉVSZAK

TOLLASKIGYÓ

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

QuetzAlcOAtl

Artist: Dennis lOhAusen mOnster

CSENDES MEGFIGYELŐ

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

silent Observer

Artist: Dennis lOhAusen mOnster

VILLÁM RÁJA

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

liGhtninG rAy

Artist: Dennis lOhAusen mOnster

FELHŐLÉNY

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

clOuDlinG

Artist: Dennis lOhAusen mOnster

FELHŐLÉNY

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

clOuDlinG

Artist: Dennis lOhAusen mOnster

FELHŐLÉNY

ARTIST: DENNIS LOHAUSEN SZÖRNY

clOuDlinG

Artist: Dennis lOhAusen mOnster
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A JÁTÉK VÉGE
A negyedik Szezon végével a játék véget ér. Eljött az idő hogy kiderüljön, hogy ki kerül be a Királyi Szörnytani Egyesületbe.

TiTKOS cÉlOK
Fedjétek fel az összes titkos célkártyát. A teljesített titkos célokért győzelmi pontokat kaptok.

GYőZElMi pONTOK
Mindenki adja össze a megszerzett győzelmi pontjait:
• A gyűjteményben lévő szörnyek GYP értéke (a megtartott kártyák között fekvő szörnyek nem érnek semmit).
• Titkos célokból szerzett GYP.
• Megmaradt aranykoronánként +1 GYP.
• Megmaradt vadászjelölőnkért +1 GYP.
• Minden trófea +3 GYP.
KÖlcSÖNÖK: Minden kölcsönkártya 5 GYP. Minden összevont kölcsön 15 GYP.

Példa:
A játék végén András összeszámolja a Szörnyekből szerzett 
győzelmi pontjait: Mélylakó (3 GYP), Szelíd Holdcápa (4 GYP), 
Mumus (6 GYP), Nyugati Sárkány (13 GYP) és Viharkeltő  
(10 GYP), összesen 36 GYP.
Két titkos célkártyát is teljesített: A Kis Dolgokért Lelkesedő 
Titkos célkártyát, amivel szerez 1 GYP-t a Mélylakója miatt,  
a többi szörnye túl nagy, de az Év Alkalmazója Kártyája  
miatt kap még 12 GYP-t mert 4 Személy Kártyát bérelt fel.  
Ez összesen 13 GYP.

Megmaradt 7 aranykoronája, ami 7 GYP.

A Mélység Szezont ő nyerte, a trófea 3 GYP.

A felvett kölcsön miatt -5 GYP.

András végső győzelmi pontja: 36 (szörnyek) + 13 (titkos célok) 
+ 7 (aranykoronák) + 3 (trófea) - 5 (kölcsön) = 54 GYP

A legtöbb győzelmi pontot elérő játékos a nyertes. A döntetlen esetén megosztják a helyüket a Királyi Szörnytani Egyesületben.

A JÁTÉK GYORSASÁGA
Tapasztaltabb játékosok észre fogják venni, hogy nem szükségszerű kivárni azt, hogy mindegyik játékos elfogjon és kijátsszon 
kártyákat. Egyes játékosok gyorsabbak, mint a játékostársaik. Ez nem feltétlenül jelenthet hátrányt a játékmenetre vonatkozóan 
egészen addig, míg a továbbadott kártyák egyértelműen el vannak különítve egymástól. A komolyabb versenyszerű partik során 
természetesen a játékosok lépésről lépésre megvárják egymást, mert számukra jelentősége van annak, hogy a játékostársuk milyen 
kártyát játszik ki.

MUNGO BOYLE
BÁTOR FELFEDEZŐ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY
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MICHONNE N. FRASER
VADÁSZ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY

Minden Szezonban figyelmen 
kívül hagyhatsz egy Veszély 

szimbólumot

AMELIA FOGG
FELLEGEK SZAKÉRTŐ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY

Amikor kijátszol egy 
Fellegek Szörnyet, 
kapsz 2 Koronát

KATIE ARONNAX
MÉLYSÉG SZAKÉRTŐ

ARTIST: LOÏC BILLIAU SZEMÉLY

Amikor kijátszol egy 
Mélység Szörnyet, 
kapsz 2 Koronát

VIHARKELTŐ

ARTIST: CLAUS STEPHAN SZÖRNY

pAzuzu

Artist: clAus stephAn mOnster

NYUGATI SÁRKÁNY

ARTIST: MICHAEL MENZEL SZÖRNY

wyvern

Artist: michAel menzel mOnster

MUMUS

ARTIST: MICHAEL MENZEL SZÖRNY

schrAt

Artist: michAel menzel mOnster

SZELÍD HOLDCÁPA

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER SZÖRNY

pAciFic mOOnshArk

Artist: Oliver schlemmer mOnster

MÉLYLAKÓ

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER SZÖRNY

merFOlk

Artist: Oliver schlemmer mOnster

AZ ÉV 
ALKALMAZOTTJA

3 GYP minden a játékban 

lévő Személy kártyádért

TITKOS CÉL

employeR of

the yeaR

3 VP for each
Staff card

you have in play.

secret GOAl

employeR of

the yeaR

3 VP for each
Staff card

you have in play.

secret GOAl

employeR of

the yeaR

3 VP for each
Staff card

you have in play.

secret GOAl

employeR of

the yeaR

3 VP for each
Staff card

you have in play.

secret GOAl

ÉVSZAK

DÍJ:
legtöbb a játékban lévő 

Mélység Szörny GYP

Minden játékos kap 2 Koronát, 
amikor az első Mélység Szörny 

kártyáját kijátssza

MÉLYSÉG ÉVSZAK

seAsOn

Trophy:
Most Depths

Monster VPs in play.

Each player gains 2 Crowns
the first time they play a

Depths Monster.

DepThs season

Kölcsön

KÖLCSÖN

Loan

lOAn

András 36 13 7 0 3 59 5 54

MÉLYLAKÓ

ARTIST: OLIVER SCHLEMMER SZÖRNY

KIS DOLGOKÉRT 

LELKESEDŐ

1 GYP minden 1-es szintű 

Szörnyért a Ketrecedben

TITKOS CÉL

enthusiast of

little things

1 VP for each Level 1
Monster in your Menagerie.

secret GOAl
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KÉTSZEMÉLYES ÉS EGYSZERŰSÍTETT JÁTÉKSZABÁLYOK
KÉTSZEMÉlYES JÁTÉKSZAbÁlYOK

A 35 játékosra vonatkozó játékszabályok itt is érvényben vannak, a következő változtatásokkal:
A SZEZON KEZdETÉN: A megszokottak szerint lefordítva osszatok magatoknak 88 kártyát, majd plusz 77 lapot. A pluszban kapott 
lapokat anélkül, hogy megnéznétek, lefordítva tegyétek magatok elé. Ezek lesznek a személyes húzópaklik.
AZ ElfOGTOK 1 lApOT lÉpÉS SORÁN: Miután kiválasztottatok 11 kártyát, amit elfogtok, húztok 11 kártyát a saját húzópaklitokról  
a kezetekbe. Az után 11 kártyát eldobtok egy közös dobópaklira. A megmaradt lapokat pedig átadjátok egymásnak.
Miután elfogytak a húzópakliaitok lapjai, dobjatok el még 11 lapot utoljára és adjátok át a maradék kártyát az ellenfélnek.

EGYSZERŰSíTETT JÁTÉK
Kezdőknek és fiatalabb játékosoknak ajánljuk ezt a játékvariációt. A játék kezdete előtt tegyétek ki a játékból az összes Titkos Cél 
Kártyát, azokkal a Személy és Esemény Kártyákkal együtt, amik nem nyújtanak Zsoldos Vadászokat, Vadászjelölőket  
vagy Aranykoronákat. Így megismerhetitek a játék alapszabályait, majd később fokozatosan elmerülhettek mélyebben  
a stratégiai elemekben.

A SZERZŐ ÉS A MŰVÉSZEK

MARTiN HOffMANN
Martin 2005 óta szabadúszó illusztrátorként 
dolgozik és számtalan kártyajáték valamint 
társasjáték képvilágát alkotta meg. Iskolás ko rá-
ban a barátaival sokat játszott Magic The 
Gathering-gel, egy “Remasuri” paklit használ va. 
Szerinte ez egy kellemes és véletlen egybeesés 
hogy dolgozhatott egy Richard Garfield játékon.

dENNiS lOHAuSEN
Dennis egy német illusztrátor, jelenleg 
Kölnben él. Egy másik világban lehet, hogy 
fellegszakértő, szörnyvadász vagy csendes 
megfigyelő lenne, de mivel ebben a 
valóságban élünk, így egyik sem lett, …de 
illusztrátornak lenni sem rossz, nemde?

MicHAEl MENZEl
Michael Menzel 1975-ben született. A tervező 
technikusi képzése után a számítógépes játékok 
vilá gában dolgozott, de az álommunkát számára  
a kártyajátékok és társasjátékok illusztrálása jelen
tet te. Napjainkig több mint 300 játék képvilá gát 
alkotta meg csodálatos illusztrációi val, és három 
alkalommal is elnyerte a Graf Ludo grafikai díjat.

OlivER ScHlEMMER
Oliver Schlemmer 1971-ben született és több 
mint 20 éve dolgozik különböző projekteken  
a zenei-, a marketing- és a játékiparban. Graf 
Ludo Díjat nyert 2010-ben a “Fresco” játék 
illusztrálásáért. Jelenleg Wiesbaden-ben él  
a feleségével és a gyermekével.

clAuS STEpHAN
Claus rengeteget álmodott arról, hogy titkos 
ügynök, asztronauta, zenész, rajzfilmkészítő, 
művész vagy földrajztanár lesz, de a reklámipar-
ban tett kisebb kanyar után végül is a játékok  
és könyvek illusztrálásánál lyukadt ki. Az álmait 
továbbra sem adja fel, és az íróasztala mellett 
mindig áll egy kissé elhangolódott gitár.

fRANZ vOHwiNKEl
Franz nem nagy rajongója a karneváloknak, de 
mindig is rajongott a szörnyekért. Sokszor 
remény kedett abban, hogy a túlságosan is idilli 
Bajorországi Darmstadt mocsaraiban egyszer 
csak szörnyek bukkannak elő, de sajnos ez a mai 
napig nem történt meg. Az elmúlt 13 évben rémisztő 
szörnyetegeket és bestiákat rajzolt a világ talán 
legrémisztőbb városában, Seattle-ben. Franz szerint 
abban a városban vannak valós szörnyek, de azok 
nem festenek olyan jól, mint Franz alkotásai.

RicHARd GARfiEld
Richard Garfield a szerzője az egyik első 
„pakliépítős” kártyajátéknak a Magic: The 
Gathering játéknak, ami 1993-ban jelent meg. 
Akkoriban matematika tanár volt, de a Magic: 
The Gathering játék sikerének köszönhetően 
elhagyta az akadémiát ahol dolgozott azért, 
hogy a játéktervezéssel foglalkozhasson.

lOic billiAu
Illusztrátor és forgatókönyvíró, jelenleg egy reklám-
ügynökségnél dolgozik. Megjelent pár gyerekkönyve 
és nagyjából egy tucat általa illusztrált játék is. 
Munkájára nagy hatással vannak Jamie Helwett 
és Hayao Miyazaki. Egykori Magic The Gathering 
játékosként nagyon izgatott volt, hogy végre együtt 
dolgozhatott Richard Garfielddal.
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