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Áttekintés

A Smaragd szoba Neil Gaiman díjnyertes novellájából veszi alap-
ötletét, a világból, mely egyszerre Sherlock Holmes-é és H. P. 
Lovecrafté. Persze, új eseményekre és új szereplőkre is szükség volt 
- de szerencsére a valódi 19. század bővelkedett színes �gurákban, 
harcoltak bár a hatóságok soraiban vagy a hatóságok ellenében. A 
Smaragd szoba e három világ találkozásából született.

A Smaragd szobát két-öt játékos játszhatja, és egy játék nagyjából 
másfél-két órát igényel.

Játékosként rendelkezel titkos identitással, vagyis lehetsz lojalista 
vagy lehet restitútor. Ez az identitás több okból is nagyon fontos. 
Egyrészt ez szabja meg, miért kapsz pontokat a játék végén, befo-
lyással lehet arra, hogy mikor ér véget a játék - és különösen nagy 
hátrányt jelenthet, ha kiderül, hogy nem támogattad a veled egy 
oldalon harcolókat.

A játéktáblán magán tizenkét pakli található, minden városban 
egy.

A játékot egy tízlapos paklival kezded, ebből húzol fel öt kártyát. 
A játék végén folyvást újabb lapokkal bővíted a paklidat. A pak-
lidban lévő lapok újra és újra a megfordulnak a kezedben, hiszen 
ha kifogy a paklid, az eldobott kártyáidat megkeverve alkotsz 
helyette újat.

Az óramutató járása szerint kerültök sorra, és ha éppen te vagy 
soron, két akciót hajtasz végre. A játék addig folytatódik e módon, 
míg csak nem teljesül valamelyik feltétel, ami véget vet a játéknak.

Az akciók zöme kártyakijátszást igényel, és ha befejezted mindkét 
akciódat, annyi lapot húzol a paklidból, hogy a kezedben megint 
öt kártya legyen.

Általában újabb kártyák megszerzésére fogsz koncentrálni. Akkor 
szerzel meg egy kártyát, ha neked van azon a legtöbb befolyás-
pontod (ami kockákból és ügynökökből adódik össze), és ilyen-
kor a kártyát a dobott lapjaidhoz rakod. Sokféle kártya van a játék-

 

ban, ezekkel különféle cselekedetekre leszel képes. A kártyák
jelentős része ügynököket jelképez, akik azután majd végre-
hajtják utasításaidat. Városokat is megszerezhetesz: ezekért
nem csupán egy-egy kártyát, hanem győzelmi pontokat is
kapsz.

A játékban háromféle erőforrás található, ezek szimbólumai
a legtöbb kártyán is láthatók. A kockaszimbólum segítségé-
vel befolyáskockákat helyezhetsz el vagy szerezhetsz vissza. 
Az aranyszimbólum révén befolyáskockákat vásárolhatsz,
valamint mozgathatod ügynökeidet. Végül a bombaszim-
bólumra az orgyilkosságok végrehajtásakor lesz szükséged.

A játékban titkos háború zajlik, vagyis jelen van az erőszak,
általában orgyilkosságok formájában. A restitútorok a nem-
emberi uralkodók megölésére törekednek, a lojalisták pedig
a restitútorokra vadásznak. Ahhoz, hogy végezz egy uralko-
dóval vagy egy ügynökkel, bizonyos számú bombát kell
majd kijátszanod.

A játék többféle okból is véget érhet. Célszerű arra töreked-
ned, hogy győztes pozícióba manőverezd magad és gyorsan
befejezd a játékot, mielőtt valaki megelőzne téged. A játék
akkor ér véget, ha 1) valaki összegyűjt megszabott számú
győzelmi pontot, 2) egy restitútor elveszíti főügynökét, 
3) a jelző a forradalom- vagy a háborúsáv utolsó mezőjére
kerül, 4) valaki kijátssza a zombikártyát akkor, amikor 
mind a nyolc zombi fent van a játéktáblán.

A játék végén azok, akik eddig nem tették meg, felfedik 
titkos identitásukat, és meg kell nézni, hogy a két odal
közül melyik teljesített rosszabbul - ők mind veszítettek,
és a másik oldal legtöbb győzelmi ponttal rendelkező
játékosa győz. Nagyon �gyelni kell erre a szabályra - 
bárhány ponttal vezethetsz, veszíteni fogsz, ha valaki a
te oldaladról nagyon gyatrán teljesít.

A játék előtt nem szükséges az összes kártyát végignézned
- elég, ha mindig megnézed, mire képes az éppen játékba
kerülő kártya.

 

Most 1882 van, és a Mérhetetlen Vének itt vannak közöttünk. Hétszáz éve jöttek, azóta ők 
uralják a Földet. Az emberek többsége éli saját érdektelen kis életet, elfogadva uraiként e rette-
netes lényeket. Ám egyre nő azon forradalmárok száma, kik megszabadítanák az emberiséget e 
rabszolgaságtól; maguk között restitútornak szólítják egymást, és titkos háborút folytatnak a 
Mérhetetlen Vénekhez lojális erőkkel. A dinamit feltalálása megváltoztatta a dolgokat - most 
már egyetlen magányos orgyilkos is képes végezni egy Mérhetetlen Vénnel. Létezik egy kevesek 
által ismert árnyékvilág, telis-teli orgyilkosokkal, anarchistákkal, besúgókkal és titkosügynökök-
kel, ahol senki sem tudja a másikról, hogy valójában kicsoda és hogy kinek az oldalán és ki ellen 
harcol valójában.
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Tartozékok 
A dobozban a szabálykönyv mellett az alábbi tartozékok találhatók:

Játékostartozékok
Minden játékosnak a saját színében van

Kártyák

Hatvan kártya,
minden közép-
ütt ovális il-
lusztrációval.

Tizenkét
városkártya.

Tizenkét 
hatáskártya.

Hat identi-
táskártya.

húsz befolyás-
kockája

tizenöt 
korongja

és tíz kezdő-
kártyája

egy főügynöke
(ügynöklapka)

Lapkák

További jelzők

Huszonkét
ügynöklapka.

10 fekete korong - a
blokk-korongok.

Huszonkét
kettősügynök-
lapka.

2 fekete henger - a forra-
dalom- és a háborúhenger.

Tizennyolc
épelméjűség-
lapka.

Nyolc zombi. 

Két összefoglalólap. 

A játéktábla

Három elrej-
téslapka.
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Előkészületek

A hatáskártyákat keverjétek meg és a
hatáspaklit képpel lefelé készítsétek a játék-
tábla mellé. Ezután csapjátok fel a pakli
legfelső két lapját, a játéktábla mellé lerakva
azokat.

 

A blokk-korongokat is készítsétek a játék-
tábla mell.

Forgassátok képpel lefelé a kettős ügynökök
lapkáit, úgy keverjétek meg azokat, majd
mind húzzatok két-négy lapkát aszerint,
hányan játszotok:

• 4-5 játékos: Mindenki két kettősügynök-
lapkát húz.  

• 3 játékos: Mindenki három kettősügynök-
lapkát húz.

• 2 játékos: Mindenki négy kettősügynöklapkát húz.

Nézzétek meg, kik valójában a ti kettős ügynökeitek, de 
ezt tartsátok titokban a többiek elől.

Mind a forradalom-,
mind a háborúsáv legal-
só (0.) mezőjére rakja-
tok egy-egy fekete
hengert.

 

Egy-egy korongotokat rakjátok le a pont-
sáv 0-s mezőjére.

  
  

 

Az épelméjűség-lapkákat képpel lefelé
keverjétek meg és készítsétek a játéktábla
mellé.

    
    

Mind keverjétek meg saját - tíz lapból álló - kezdőpaklitokat, és
a húzópaklit képpel lefelé rakjátok le magatok elé. Ezután mind
húzzátok fel paklitok legfelső öt lapját a kezetekbe.

   
        

        

  
 

 

Véletlen segítségével 
döntsétek el, ki lesz a 
kezdőjátékos, és először 
ő, majd játéksorrendben
ti is rakjátok le főügynö-
kötöket egy városdoboz-
ra. Egy városban több
főügynök is lehet. Ügyel-
jetek arra, hogy főügy-
nökeitek lapkái ember-
oldalukkal felfelé legye-
nek (a másik a vámpír-
oldal).

 
  

   
 

  
 

  
 

 
   
   
   

Keverjétek meg az identitáskártyá-
kat és mindenkinek osszatok ki
egyet. A kapott lap szabja meg, ki
vagy igazából, lojalista vagy restitú-
tor. Nézd meg a kártyádat, de ne
mutasd meg a többieknek, ne is
mondd el nekik, ki vagy. A meg-
maradt identitáskártyákat rakjátok félre anélkül, hogy megnéznétek
azokat.

Az ügynöklapkákat képpel felfelé forgatva
készítsétek a játéktábla mellé. Egyes lapká-
kon egy vagy több bombaszimbólumot lát-
tok, ez orgyilkosságoknál lesz hasznos. Az
ügynökökön esetleg látható egy rövidítés
(AA, AR vagy AA/R), ami emlékeztetőként
szolgál afelől, hogy az adott ügynök képes
megorgyilkolni másik ügynököt, uralkodót, vagy éppen mindkettőt.

Válasszatok egy-egy színt magatoknak, és vegyétek el főügynökötö-
ket, kezdőkártyáitokat, korongjaitokat és befolyáskockáitokat.

A játékot úgy kezditek, hogy mindőtöknél, saját készle-
tetekben, hat befolyáskocka van; a többi tizennégyet
rakjátok a játéktábla mellé, a közös készletbe. Tizenöt
korongotokat megkapjáték, ezekkel jelölitek majd pél-
dául saját ügynökeiteket és az általatok megszerzett városokat.

A normál kártyákat keverjétek meg. Ha né-
gyen vagy öten vagytok, a játéktábla mind a
tizenkét városa fölötti dobozra rakjatok le
képpel lefelé négy-négy lapot; ha csak ketten
vagy hárman játszatok, csak három-három
lapot rakjatok minden városhoz. A megma-
radt paklit rakjátok félre anélkül, hogy meg-
néznétek a benne lévő kártyákat. Ezután
minden városnál fedjétek fel a legfelső lapot;
ha az ügynökkártya, rakjátok rá az adott
ügynök lapkáját.

 

  

 
 

 
 

  

 

A tizenkét városkártyát képpel felfelé rak-
játok a városkártyák saját dobozára (a játék-
tábla bal alsó sarkában). A városkártyákat
nem kell megkevernetek, mivel úgyis 
mindig egy-egy adott kártyát fogtok ki-
keresni innét.
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A játék menete 
AKCIÓ: BEFOLYÁSKOCKÁK LERAKÁSA

AKCIÓ: KÁRTYA MEGSZERZÉSE

A játékot a kezdőjátékos kezdi, utána az óramutató járása szerinti
sorban következtek. Amikor rád kerül a sor, két akciót hajtasz
végre. Ha eközben kártyát játszol ki, azt mindig képpel lefelé le
kell raknod a dobott lapjaid tetejére. Miután mindkét akciódat
végrehajtottad, annyit lapot húzol, hogy a kezedben öt kártya
legyen. Ha kifogy a húzópaklid, a dobott lapjaidat megkeverve új
húzópaklit alkotsz.

Példa: A lapjaid célszerű, ha ilyenténként vannak előtted az asztalon.
Bal szélen képpel lefelé az identitáskártyád, középen a húzópaklid, a
jobb szélen pedig a dobott lapjaid. 

Ha a játék közben valamiért elveszítesz egy lapot a kezedből, azon-
nal húzol helyette egy másikat - a saját körödet mindig úgy kez-
ded, hogy öt kártya van a kezedben.

A legtöbb kártya többféleképpen is kijátszható, felhasználható. A
játék során, amikor kijátszol egy kártyát, mindig egy adott módon
használod fel: vagy egy bizonyos fajta szimbólumait használod, 
vagy a kártya képességét.

   
    

Példa: Az Ohranakártya kijátszható kocka-
szimbólumáért, kijátszható az aranyszimbólu-
máért, vagy pedig kijátszható a kártya alsó 
részén olvasható képességéért.

A rendelkezésedre álló akciók:

•  Befolyáskockák lerakása 

•  Kártya megszerzése  

•  Befolyáskockák levétele 

•  Befolyáskockák vásárlása 

•  Ügynökök mozgatása 

•  Mozgás a sávokon 

•  Kártyák eldobása 

•  Identitás felfedése   

•  Kettős ügynök felfedése

•  Kártyaképesség használata 

•  Passzolás

A kezedből ki kell játszanod egy vagy több kártyát, amelyek minde-
gyikén van kockaszimbólum. Ahány kockaszimbólum van összesen
a kijátszott kártyáidon, annyi befolyáskockádat fel kell venned a
saját készletedből, hogy utána lerakd azokat vagy mind egy képpel
felfelé, a játéktáblán lévő normál kártyára, vagy egy felcsapott, a 
játéktábla mellett lévő hatáskártyára, vagy pedig egy városdobozra.

Az egy akció során kapott összes befolyáskockádat egyetlen helyre
kell leraknod. Egy kártyán, illetve városdobozon bárhány befolyás-
kocka lehet. Fontos, hogy a kijátszott kártyáidon nem lehet több
kockaszimbólum, mint ahány befolyáskocka valóban a rendelkezé-
sedre áll - az egyetlen kivétel ez alól, hogy akkor is kijátszhatsz 
egyetlen kétkockás lapot, ha csak egy befolyáskocka van a saját 
készletedben.

Példa: Hétfő ügynök három kártyát játszik ki, mindegyiken egy kocka-
szimbólum látható. Saját készletéből elveszi három befolyáskockáját, 
majd lerakja azokot egy shoggothkártyára.

Háromféle kártyát szerezhetsz meg:

normál kártyát            hatáskártyát városkártyát

Fontos, hogy csak az első akcióddal szerezhetsz meg kártyát,
és ezelőtt még pluszakciót sem hajthatsz végre!

Akkor szerezhetsz meg egy kártyát, ha több befolyásod van ott,
mint bárki másnak, ráadásul legalább egy befolyáskockádnak is 
kell ott lennie - vagyis nem szerezhetsz meg valamit kizárólag az
ügynökeid révén. Minden befolyáskocka 1 befolyást ér, valamint
minden, az adott városban lévő ügynök (a főügynökök is) 1 
befolyást érnek.
A városdobozon lévő ügynökök nem csupán a városkártyánál, ha-
nem a városnál lévő normál kártyánál is befolyást biztosítanak!
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AKCIÓ: BEFOLYÁSKOCKÁK LEVÉTELE

Egyenlőségnél több befolyása van annak a játékosnak, akinek
több ügynöke van az adott városban.

Ha megszerzel egy normál kártyát, azt rakd a dobott lapjaid te-
tejére. Ha ez egy ügynökkártya volt, előtte még a kártyáról az 
ügynöklapkát rakd a város dobozára, a lapkára pedig rakjd egy 
korongodat annak jelzésére, hogy ezt az ügynököt te irányítod. 
Ha normál kártyát veszel el, utána a városnál lévő pakli legfelső
lapját képpel felfelé kell fordítani; ha egy ügynökkárty, rakjá-
tok rá a megfelelő ügynöklapkát. Ha egy város paklijából az
utolsó lapot veszed el, a háborúkorongot két mezővel felfelé
kell léptetni a háborúsávon, valamint fel kell csapni egy új
hatáskártyát.

Ha megszerzel egy hatáskártyát, azt képpel felfelé rakd le 
magad elé; az elvett hatáskártya helyett nem csaptok fel
másik hatáskártyát.

Ha a megszerzett kártyán látható egy Ősi Jel, húznod 
kell egy épelméjűség-lapkát (l. a 8. oldalon).

Ha megszerzel egy városkártyát, a várospakliból keresed ki az 
adott lapot, vagy elkéred attól a játékostól, aki eddig irányította
ezt a várost - ha a dobott lapjai között volt vagy a húzópaklijában,
kikeresi és átadja neked, ha pedig a kezében volt, átadja, majd 
húz helyette egy új lapot húzópaklija tetejéről. Ha a lapot húzó-
paklijából kereste ki, azt utána meg kell kevernie. Miután a do-
bott lapjaid tetejére raktad a város kártyáját, a pontsávon annyi
mezőt haladsz előrefelé korongoddal, ahány pontot ér a város.
Ha a városkártyát egy másik játékostól kaptad meg, ő annyi 
mezőt lép visszafelé korongjával a pontsávon, ahány pontot ér
a város.

A kártya megszerzéséhez hasz-
nált összes befolyáskockádat 
át kell raknod a limbóra. Ha 
az adott kártyán/városdobo-
zon voltak más játékosoknak 
is befolyáskockái, ők azokat 
visszakapják saját készletükbe.

 

 

 

Példa: Hétfő ügynök első akci-
ójaként megszerezheti ezt a
shoggothkártyát. Összesen 4
befolyása van (három befolyás-
kocka a kártyán, plusz egy 
ügynöke a városban). Csütör-
tök ügynöknek is 4 befolyása
van a kártyánál, azonban a
döntetlent feloldja az, hogy
Hétfő ügynöknek több ügynö-
ke van ott. Hétfő ügynök a
három befolyáskockáját a lim-
bóra rakja, Csütörtök ügynök
pedig visszaveszi saját készleté-
be négy befolyáskockáját. 

Megjegyzendő, hogy Hétfő
ügynök nem szerezheti meg
Berlin kártyáját, mivel nincs
befolyáskockája a városdobo-
zon.

Végül Hétfő ügynöknek húz-
nia kell egy épelméjűség-lapkát.

 

 

Példa: Csütörtök ügynök első ak-
ciójaként megszerezheti Berlin 
kártyáját, mivel 2 befolyása van a
városdobozon (ha csak egy befo-
lyáskockája lenne ott, már nem
szerezhetné meg a város kártyáját,
mivel ugyanannyi befolyása lenne
csak, mint Hétfő ügynöknek). 
Miután Berlin kártyáját a dobott
lapjaihoz rakta, Csütörtök ügynök
lerakja egy korongját a városdoboz
alatti körre, valamint hat mezőt
lép korongjával a pontsávon.

  

AKCIÓ: BEFOLYÁSKOCKÁK VÁSÁRLÁSA

AKCIÓ: ÜGYNÖKÖK MOZGATÁSA

A kezedből ki kell játszanod egy vagy több kártyát, amelyek minde-
gyikén van kockaszimbólum. Ahány kockaszimbólum van összesen
a kijátszott kártyáidon, annyi befolyáskockádat kell összes vissza-
venned a limbóról, illetve városdobozokról, normál és hatáskártyák-
ról (tehát több helyről is visszavehetsz befolyáskockákat), lerakva
azokat saját készletedbe.

Fontos, hogy a kijátszott kártyáidon nem lehet több kockaszimbó-
lum, mint ahány befolyáskockát valóban le tudsz venni a limbóról,
városdobozokról és kártyákról - az egyetlen kivétel ez alól, hogy 
akkor is kijátszhatsz egyetlen kétkockás lapot, ha csak egy befolyás-
kockát tudsz visszavenni saját készletedbe. A közös készletből nem
vehetsz el kockákat ezzel az akcióval!

A kezedből ki kell játszanod egy vagy több kártyát, amelyek minde-
gyikén van aranyszimbólum. Ahányszor két aranyszimbólum van
összesen a kijátszott kártyáidon, annyi befolyáskockádat átrakod a
közös készletből saját készletedbe. Fontos, hogy a kijátszott kártyá-
idon nem lehet több aranyszimbólum, mint amennyiért tényleg
tudsz befolyáskockákat vásárolni (emiatt csak páros számú aranyat
játszhatsz ki). Ha már nincs befolyáskockát a közös készletben, 
egyáltalán nem hajthatod végre ezt az akciót.

Egy vagy több saját ügynöködet mozgatha-
tod ezzel az akcióval - közöttük főügynökö-
det is. A városok közötti pontozott útvona-
lon lévő szám mutatja meg, hogy hány 
aranyba kerül egy ügynök átmozgatása egyik
városból a másikba. Egy akció során bárhány ügynöködet mozgat-
hatod, és mindegyiket annyi városon kereszül, ahányon csak aka-
rod - és ki tudod �zetni. Fontos, hogy minden ügynöknek a leg-
olcsóbb lehetséges útvonalat kell választania kiindulópontja és a
célvárosa között - nem szabadulhatsz meg lapoktól drágább útvo-
nalakat választva. Ha egy űtvonal elágazik, bármelyik irányban 
folytathatja útját az ügynököd (kivéve, természetesen, visszafelé).
Miután mozogtál ügynökeiddel, add össze a mozgás költségét és
a kezedből játssz ki annyi aranyszimbólumos lapot, hogy az azokon
lévő aranyszimbólumok száma megegyezzen a mozgás összköltségé-
vel. A kijátszott kártyáidon nem lehet több aranyszimbólum, 
mint amennyi a mozgásaid összköltsége - az egyetlen kivétel ez 
alól, hogy akkor is kijátszhatsz egyetlen kétaranyas lapot, ha csak
egy ügynöködet mozgatod egy 1-es költségű útvonalon.

Egy városdobozon bárhány ügynök lehet.
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AKCIÓ: MOZGÁS A SÁVOKON

AKCIÓ: KÁRTYÁK ELDOBÁSA

AKCIÓ: IDENTITÁS FELFEDÉSE
 

A restitútorok felkelést szítanak a köznép soraiban nem-emberi
uraik ellenében. A lojalisták háborúk kitörésén igyekeznek, mert
a háború őrületet hoz magával, és elegendő őrület megnyitja a
kapukat, amelyeken keresztül újabb lények jöhetnek sötét di-
menzióikból a Földre.

A kezedből ki kell játszanod egy vagy több kártyát, amelyek minde-
gyikén van nyílszimbólum. A rózsaszín nyilak a forradalomsávon
mozgatják a korongot a megjelölt irányba adott számú mezővel, a
zöld nyilak pedig a háborúsávon az ottani hengert. Ha több kártyát 
jászol ki, azok hatása összeadódik, és mindkét hengert mozgathatod: 
például kijátszhatsz egy kártyát, amelyik egy mezőnyit mozgatja fel-
felé a forradalomhengert, valamint egy másikat, amelyik egy mező-
vel lefelé mozgatja a háborúhengert. Ha olyan kártyát játszol ki, 
amelyiken zöld és rózsaszín nyíl is látható, választanod kell, melyik 
szimbólumot használod a kettő közül, nem használhatod mindket-
tőt. Egy henger sosem mozgatható a 0-s mezőnél lejjebb, és csak 
akkor játszhatsz ki egy kártyát, ha tudod mozgatni az adott számú 
mezővel az adott hengert.

A restitútorok a forradalomsávért, a lojalisták a háborúsávért kap-
nak győzelmi pontokat. Ezeket a pontokat az adott oldal öszes
játékosa megkapja, így a “saját” hengeredet felfelé léptetve egyben 
a saját oldalad összes többi játékosát is támogatod. Ezeket a pon-
tokat nem kapjátok meg ténylegesen addig, amíg ki nem derül min-
denki számára titkos identitásotok.

       
   

Példa: Péntek ügynök kijátssza a fenti három lapot,
majd a forradalomhengert öt mezővel felfelé mozgat-
ja. A háborúhengerrel nem lép, mivel a Londonkár-
tyának csak az egyik nyílszimbólumát használhatja.
(Persze azt is megtehette volna, hogy négy mezővel 
mozgatja felfelé a forradalomhengert, valamint egy 
mezővel lefelé a háborúhengert.)

  

A kezedből egy vagy több kártyát egyszerűen leraksz dobott lapjaid
tetejére. Ha több kártyát dobsz el, akkor lerakhatod egyben úgy,
hogy csak a legfelső lap legyen látható, így a többiek ne tudják 
meg, mely lapokat dobtad még el. Akkor is majd csak a köröd végén
fogsz lapokat húzni, ha ezt az akciót hajtod végre.

Felfeded az identitáskártyádat. Ezt csak akkor teheted meg, ha emi-
att véget ér a játék, azaz a felfedett intentitásod miatt fogsz kapni
annyi győzelmi pontot, hogy korongod a pontsávon a játék végét
jelző mezőt elérje vagy meghaladja. Tipikusan ilyen pontok a 
restitútoroknál a forradalomsáv, a lojalistáknál a háborúsáv miatt
járó pontok.

Példa: Kedd ügynök főügynökét és két ügynökét is Párizsba mozgatja.
Ez összesen négy aranyba kerül, ezért ezeket a kártyákat játssza ki.
Moriarty professzort Londonból közvetlenül Párizsba kellett mozgat-
nia, nem tehette meg, hogy Hágán vagy Washingtonon keresztül
vigye oda - hogy így szabaduljon meg plusz 1, illetve 3 aranytól.
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AKCIÓ: KETTŐS ÜGYNÖK FELFEDÉSE

Egyetlen kártyát játszol ki a kezedből, hogy használt a lap alján ol-
vasható képességet. Ha ez pluszakció (Free Action), ez nem számít
bele a végehajtandó két akciódba. Ha a képesség egyszeri (One use
action), az akció végrehajtása után a lapot rakd vissza a dobozba. 

AKCIÓ: KÁRTYAKÉPESSÉG HASZNÁLATA  

AKCIÓ: PASSZOLÁS 

Élvezd az édes semmittevést.

Egyik kettősügynök-lapkádat fordítsd képpel
felfelé, és az adott ügynök felett vedd át az
irányítást. Ez csak olyan ügynök lehet, akit
éppen egy másik játékos irányít. Az illető le-
veszi korongját az ügynök lapkájáról, vala-
mint átadja neked az ügynök kártyáját 
(ugyanazon módon, mint amikor városkár-
tyát adtok át egymásnak). A megkapott ügy-
nökkártyát a dobott lapjaid tetejére rakod, az ügynök lapkájára pe-
dig lerakod egy korongodat. Meggyilkolt ügynök kettősügynök-
lapkáját már nem fedheted fel.
Sherlock Holmes-ra és Moriarty professzorra speciális szabályok
vonatkoznak:

 

 

  

•  Ha felfeded, hogy Sherlock Holmes valójában
a te kettős ügynököd, az ügynököt éppen irá-
nyító játékos, ha restitútor, felfedheti identi-
tását, hogy megőrizze Sherlock Holmes felett
az irányítást.

•   Ha felfeded, hogy Moriarty professzor valójá-
ban a te kettős ügynököd, az ügynököt éppen 
irányító játékos felfedheti az identitását, és
ha lojalista, megőrizi Moriarty professzor 
felett az irányítást.

Épelméjűség-lapkát 
A játék folyamán előfordulhat, hogy kénytelen
vagy épelméjűség-lapkát húzni - akár mert meg-
szereztél egy Ősi Jeles kártyát, akár mert meg-
gyilkoltál vagy elrejtettél egy uralkodót.

Ha épelméjűség-lapkát húzol, azt azonnal kép-
pel felfelé fordítod, megmutatva a többieknek.
Ha az elméd ép maradt (Sane), a lapkát vissza
kell raknod a dobozba; ha őrületet (Mad) húz-
tál, a lapkát megtartod. Ha három őrületlapka
van előtted, fel kell fedned identitásodat, és ha
restitútor vagy, a játék véget is ér; ha viszont 
lojalista vagy, a játék folytatódik, főügynököd
marad, ahol éppen van.

Ha épelméjűség-lapkát kellene húznod, de már
kifogyott a készlet, úgy kell tekinteni, mintha
felhúznád a harmadik őrületlapkádat. Ha loja-
lista vagy és már felfedted az identitásod, már
csak azért kell épelméjűség-lapkát húznod, hogy
kiderüljön, meghal-e egy ügynököd egy uralko-
dó megölése után - a többi esetben nem kell 
húznod, mivel a te esetedben lényegtelen, őrült vagy-e vagy sem.

      
   

 

  

 
  

 

Győzelmi pontok 
Többféleképpen is szerezhetsz győelmi pontokat, de amíg nem feded
fel identitásodat, ténylegesen csak győzelmi pontjaid egy részét kapod
meg - pont azért, hogy a kapott győzelmi pontok miatt ne derüljön
ki identitásod. Valódi pontszámod csak akkor derül ki, amikor felfe-
ded itentitásodat - emiatt az, hogy korongod hol van éppen a pontsá-
von, nem feltétlen tükrözi azt, hogy ténylegesen hány győzelmi pon-
tod van.

Amíg identitásod titkos, csak az alábbiakért kapsz győzelmi pon-
tokat:

    

 
 

•  megszerzett városokért; 

•  meggyilkolt és/vagy elrejtett uralkodókért; 

•  a Necronomicon megszerzéséért.  

Amikor szándékosan vagy kényszerből felfeded az intentitásodat, 
újra kell számolnod a győzelmi pontjaidat (és ez még mindig nem
feltétlen a tényleges pontszámod - l. később). 

Akár restitútor, akár lojalista vagy:

Minden általad irányított városért annyi
győzelmi pontot kapsz, amennyi a város
doboza alatti körnél látható.

A Necronomicon megszerzése 3 győzelmi
pontot ér.
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A forradalomsávért annyi győzelmi pontot
kapsz, amennyi a legmagasabb szám, amit
a forradalomhenger elért vagy meghaladt.

Az általad irányított ügynökökért annyi
győzelmi pontot kapsz, amennyi az ügynö-
kök lapkáin látható. Csak bizonyos ügynö-
kökért jár így győzelmi pont, és még értük
sem, ha vámpírokká váltak.

A Fekete Kéz miatt, ha ez a lap nálad van, 
minden általad meggyilkolt uralkodóért 
kapsz még 2 győzelmi pontot.

Ha restitútor vagy:      

Minden általad meggyilkolt uralkodóért annyi 
győzelmi pontot kapsz, amennyi az adott uralkodó 
dobozán látható.

  

Ha lojalista vagy:   

Minden általad elrejtett uralkodóért
annyi győzelmi pontot kapsz, amennyi az
adott uralkodó dobozán látható.

A háborúsávért annyi győzelmi pontot kapsz, amennyi 
a legmagasabb szám, amit a háborúhenger elért vagy 
meghaladt.

A vámpírokért, ha a vámpírkártya nálad
van, minden általad irányított, vámpírrá
lett ügynökért 1 győzelmi pontot kapsz
(ha a főügynököd vámpírrá lett, érte is jár
az 1 győzelmi pont).

Yog-Sothoth miatt, ha ez a lap nálad van, 
2 győzelmi pontot kapsz minden olyan 
ügynök után, akit feldáldoztál ennek a Mér-
hetetlen Vénnek.

Továbbá a játék végén, ha lojalista vagy: 

Minden általad meggyilkolt restitútor ügynökért - beleértve a fő-
ügynököket is -, 1 győzelmi pontot kapsz, vagyis a játék végén jól
jársz, ha a játék közben vadásztál a restitútorok ügynökeire.

A zombikért, ha náld van a zombikártya, 8
győzelmi pontot kapsz - de csak akkor, ha mind
a nyolc zombi fent van a játéktáblán.
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A játék vége Kártyaképességek 
A legtöbb kártya többféleképpen is kijátszható. Ha azonban egy lapot
egy adott módon játszol ki, mára nem használható - ha például kiját-
szol egy kártyát a rajta lévő kockaszimbólumért, sem a rajta látható
más szimbólumokat, sem a lap képességét nem használhatod.

Egyes kártyák képessége lehetővé teszi, hogy
meggyilkolj akár egy ügynököt, akár egy ural-
kodót - ekkor el kell döntened, melyikkel
próbálkozol meg, a képesség nem teszi lehe-
tővé, hogy egyszerre végezz egy uralkodóval
és egy ügynökkel.

Ha pluszakciós (Free Action) kártyaképességet 
aktiválsz, az nem számít bele a végrehajtandó két akciódba, de 
pluszakció végrehajtása után már nem szerezhetsz meg kártyát.

Ha egy kártya egyszeri (One use action), a kártyaképesség aktiválása
után a lapot vissza kell raknod a dobozba. Ha egy ilyen lapot a 
rajta látható szimbólumok miatt játszol ki, a többi kártya módján
a dobott lapjaidhoz kerül.

Az alanti szabályok kifejtik a kártyák képességét, így felül is bí-
rálják azokat - a kártyákon magukon a szöveg csak emlékeztető, 
nem a tényleges szabály.

Példa: Mindenki, aki ugyanazon az oldalon állt, mint a zöld Kedd
ügynök, automatikusan veszített. Ha például a zöld és a sárga játékos
lojalista, a kék és a piros restitútor volt, a játékot a kék játékos nyerte.

A játék azonnal véget ér, ha az alábbi feltételek bármelyike tel-
jesül:

• A háborúsávon a henger eléri a legfelső mezőt.

• A forradalomsávon a henger eléri a legfelső mezőt.

• Bármelyik játékos korognja eléri vagy meghaladja a pont-
sávon a játékosszámtól függő győzelmi mezőt. Akkor is 
véget ér a játék, ha a játékos tényleges pontszáma már alatta fog 
maradni a szükséges értéknek.

 

• Egy restitútor főügynöke meghal - meggyilkolják, el-
pusztítja egy shoggoth, felhúzza a harmadik őrületlapká-
ját és öngyilkos lesz.

• Egy játékos első akciójaként kijátssza a zombikártyát
akkor, amikor mind a nyolc zombi fent van a játéktáblán.

Ekkor mind fedjétek fel identitásotokat (aki még nem tette meg), 
és számoljátok ki tényleges pontjaitokat.

A győztes meghatározása  
Ha mindenki ugyanazon az oldalon állt, az győz, akinek a leg-
több pontja van.
Ha mindkét oldalon van legalább egy játékos, az az oldal, ame-
lyikhez a legkevesebb pontot gyűjtő játékos tartozik, kizáródik 
a győztesek közül; a másik oldal legtöbb pontot gyűjtő játékosa
a győztes.
Ha a győztes oldalon két vagy több játékos között döntetlen az
állás a legtöbb pont tekintetében, az győz, akinek több korongja
van a játéktáblán. Ha ez is döntetlen, az ebben érintett játékosok
mind győztesek.
Megjegyzendő, hogy attól még, hogy valaki elveszítette főügynökét,
még megnyerheti a játékot.

URALKODÓ MEGGYILKOLÁSA (Assasionate royalty)
Ha egy ügynökkártyát használsz erre a célra, az adott ügynöknek
abban a városban kell lennie, ahol gyilkolni akarsz. Ha felbérelsz
egy orgyilkost (Hired Asassin), a gyilkosságot bármelyik városban
végrehajthatod, ahol van legalább egy ügynököd (aki lehet akár a
főügynököd is).

A gyilkossághoz annyi bombád kell, hogy legyen, amilyen szám 
látható az uralkodó dobozán a bombán. A városdobozon lévő
ügynökeid lapkáin látható bombákkal mind számolhatsz (ha 
a gyilkosságot egy ügynököd hajtja végre, az ő bombája, bom-
bái is számítanak); ezután még kijátszhatsz a kezedből bárhány
bombaszimbólumos lapot, és minden bombaszimbólum hozzá-
adódik az összegedhez.

Már meggyilkolt uralkodót nem gyilkolhatsz meg újra, miként
elrejtett uralkodót sem próbálhatsz meggyilkolni.

Ha sikerült végrehajtanod a gyilkosságot, egy korongodat rakd le
az uralkodó dobozára. Annyi győzelmi pontot kapsz, amennyi az
uralkodó dobozán látható. Ezután húznod kell egy épelméjűség-
lapkát. Ha ez őrületlapka, azt megtartod, és ha a gyilkosságot egy
saját ügynököd hajtotta végre, az az ügynököd meghal - a kártyá-
ját és a lapkáját rakd vissza a dobozba.
Megjegyzendő, hogy nem hal meg Sherlock Holmes, ha őrületlapkát
húzol, miként Moriarty professzor sem, nemkülönben a vámpírrá 
vált ügynökök - de az örületlapkát ilyenkor is megtartod.

Bármelyik játékos közbeléphet, megakadályozva a gyilkosságot, ha
felfedi egy kettősügynök-lapkáját, és az adott ügynök a te irányítá-
sod alatt áll és a gyilkosság városában tartózkodik (a gyilkosság még
akkor is meghiúsul, ha a felfedett kettős ügynök nem is vett részt a
gyilkossági kísérletben). A kettősügynökét felfedő játékos azonnal 
át is veszi az irányítást áruló ügynököd felett (l. korábban a megfe-
lelő akciónál).
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Példa: Hétfő ügynök kijátssza Kravcsinszkij kártyáját, hogy meg-
gyilkolja az Egyesült Állomok uralkodóját Washingtonban. Ehhez
5 bombára van szüksége, amiből 2-vel már rendelkezik (1-1-et
biztosít Kravcsinszkij és a főügynöke). Kijátssza a fenti két kártyát,
rajtuk a 3 bombaszimbólummal. Egy játékostársa sem fedi fel, 
hogy Kravcsinszkij valójában az ő kettős ügynöke, így az orgyilkos-
ság sikerrel jár. Hétfő ügynök lerakja egy korongját az uralkodó
dobozára, a pontsávon pedig négy mezőt lép előre ottani korong-
jával. Húznia kell egy épelméjűség-lapkát, és az sajnos őrületlapka.
A lapkát visszaadja, majd a látott borzalmakba beleőrült Krav-
csinszkij lapkáját és kártyáját visszarakja a dobozba.

 

ÜGYNÖK MEGGYILKOLÁSA (Assasionate agent)
Ha egy ügynökkártyát használsz erre a célra, az adott ügynöknek
abban a városban kell lennie, ahol gyilkolni akarsz. Ha felbérelsz
egy orgyilkost (Hired Asassin), a gyilkosságot bármelyik városban
végrehajthatod, ahol van legalább egy ügynököd (aki lehet akár a
főügynököd is).

A gyilkossághoz annyi bombád kell, hogy legyen, amilyen szám 
látható a város dobozán a bombában  - a bombáidat ugyanúgy
szeded össze, mint amikor uralkodót próbálsz megölni.

Csak olyan játékos ügynökét választhatod célpontul, aki már is-
mertté vált a hatóságok előtt, vagyis van korongja a megfelelő
dobozon (l. később). Vámpírrá lett ügynököt nem ölhetsz meg.

 

Célpontul csak akkor választhatod egy játékos főügynökát, ha
a) nincs másik ügynöke, valamint
b) már ismertté vált a hatóságok előtt (l. lentebb).

Ha meggyilkolják a főügynöködet, fel kell fedned titkos identi-
tásodat. Ha lojalista vagy, nem veszed le főügynököd lapkáját 
- egy új ügynök veszi át a tőled a stafétabotot. Ha viszont resti-
tútor vagy, a játék azonnal véget ér, főügynököd lapkáját pedig
megkapja az a játékos, aki végzett vele (minthogy a lapkáért 
pontot kaphat a végső értékelés során).

Ha meggyilkolsz egy ügynököt a lapkáját, rajta a koronggal,
megkapod, mivel a játék végén, a végső értékelésnél győzelmi
pont járhat érte.

Az orgyilkosság kettős ügynök felfedésével ugyanúgy megaka-
dályozható, mint az uralkodók megölésére tett kísérletek.

Példa: Szerda ügynök kijátssza Moriarty
kártyáját. Csak Reclust ölheti meg, Hétfő
ügynök főügynökét nem. Szerda ügynök-
nek még három bombára van szüksége.
Szerda ügynök mindenképp ismeretes a
hatóságok előtt, hiszen Reclus miatt 2
(potenciális) győzelmi ponttal rendelkezik.

 

ISMERT A HATÓSÁGOK ELŐTT
A játék kezdeten mindenki ismeretlen a hatóságok előtt, így az
ügynökei védettek az orgyilkosoktól. Ha azonban legalább egy
(akár csak potenciális) győzelmi pontot szerzel, ismertté válsz a 
hatóságok előtt, és egy korongodat le kell raknod a játéktábla 
megfelelő dobozára - mostantól az ügynökeid retteghetnek az 
orgyilkosoktól. Ha már ismertté váltál a hatóság előtt, többé nem 
lehetsz ismeretlen előttük. A potenciális győzelmi pont azt jelenti,
hogy megfelelő titkos identitás esetén járna neked a pont - példá-
ul győzelmi pontot adó ügynököt irányítasz (restitútorként ezért
járna neked a pont) vagy meggyilkoltál egy másik ügynököt 
(ezért lojalistaként jár pont). Ha akár a forradalom-, akár a há-
borúsávon a henger eléri a 2 pontos mezőt, a potenciális pon-
tok miatt mind ismertté váltok a hatóságok előtt.

 

URALKODÓ ELREJTÉSE 
(Hide royalty)
Uralkodó elrejtése lényegében
ugyanúgy zaklik, mint a megö-
lésük (azaz annyi bombád kell,
hogy legyen, mint amennyi a
védelmük). A sikeres végrehajtás
után az uralkodó dobozára rakj egy elrejtéslapkát,
és erre rakd korongodat. Már meggyilkolt ural-
kodó nem rejthető el, miként elrejtett uralkodó 
sem rejthető el újra. Ugyanannyi győzelmi pont jár uralkodó elrej-
téséért, mint a megöléséért, és ugyanúgy kell épelméjűség-lapkát
húznod, mint uralkodó megölésekor. 
Ilyenkor úgy teszel, mintha merényletet követnél el az uralkodó ellen,
azonban a füst és a zűrzavar takarásában biztos helyre viszed az
uralkodót, ahol nem érhetik el a valódi orgyilkosok.
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OTTO VON BISMARCK (Bismarck)
Jelölj ki egy általad irányított várost, és onnét
- a városdobozról és városnál lévő normál kár-
tyáról is - az összes befolyáskockát (a sajátjai-
dat is beleértve) rakd a limbóra, az esetlegesen
ott lévő blokk-korongokat pedig rakd vissza 
a játéktábla mellé. Ha a városban volt zombi,
azt add vissza a zombikat irányító játékosnak.
Először bal oldali szomszédod, majd sorban
a többi játékostársadnak a városból át kell 
mozgatnia ügynökeit szomszédos városokba - ez a mozgatás ingye-
nes. Ezután rakd le a Bismarckkártyát a város dobozára és erre 
rakd rá korongodat. A város le van zárva, vagyis többé nem veszít-
heted el felette az irányítást, csak a te ügynöködeit léphetnek be
oda, és csak te rakhatsz befolyáskockákat a városnál lévő normál
kártyákra. Zombik se rakhatók a városra.

 

IRENE ADLER (Irene Adler)
Egy játékostársad elől vegyél el egy olyan ket-
tősügynöklapkát, amit még nem fedett fel. 
Az elvett lapkát ő még megnézheti, hogy tud-
ja, ki többé nem az ő kettős ügynöke. Nem
vehetsz el kettősügynöklapkát attól, akinél
már csak egy van, és nem vehetsz el már fel-
fedett kettősügynöklapkákat sem.

 

UZÈS GRÓFNŐJE (Duchess de Uzès)
Rakd egy befolyáskockádat egy normál
kártyára, egy városdobozra vagy egy felcsa-
pott hatáskártyára.

 

SZABADKŐMŰVESEK (Freemasons)
A kezedből eldobsz bárhány kártyát, majd
annyi lapot húzol, amennyit eldobtál, plusz
egyet. A szabadkőműveslapot csak azután
rakd a dobott lapjaidra, hogy már felhúztad
a pótlapokat. Ha több lapot dobsz el, ugyan-
úgy, mint a normál lapdobós akciónál, csak
a legfelsőt kell megmutatnod a többieknek.

MATVEJ GOLOVINSZKIJ (Matvei 
Golovinsky)
A cári titkosszolgálat ezen ügynökének
kijátszásakor a háborúsávon a háborúko-
rongot léptesd két mezővel felfelé.

 

A NADAR (Nadar)
Egy ügynöködet átrakod a játéktáblán
bármelyik városdobozra - ez nem kerül
neked aranyba.

AZ OHRANA (Okhrana)
A cári titkosszolgálat kijátszásakor a játéktáb-
láról 1 vagy 2, nem saját befolyáskockát át-
helyezed a limbóra. Ha 2 befolyáskockát 
raksz a limbóra, azok származhatnak két
különböző kártyáról/városdobozról.

 

AZ ÖRDÖGI MASINA (Infernal Machine)
Habár a kártyának nincs képessége, mégis
vissza kell raknod a dobozba, amikor kijátszod
a bombaszimbólumai miatt.

FELBÉRELT ORGYILKOS (Hired Assasin)
A gyilkosságot bármelyik városban végrehajt-
hatod, ahol van legalább egy ügynököd (be-
leértve főügynöködet is). Mivel az adott 
ügynök csak az orgyilkos felbérelését végzi,
nem a tényleges gyilkosságot, ha őrületlap-
kát húzol, nem veszíted el az ügynöködet.

A SZENT TESTVÉRISÉG (�e Holy
Brotherhood)
1 vagy 2 saját befolyáskockádat rakd át egy
adott helyről egy másik olyan helyre, ahová
amúgy lerakhatnál befolyáskockákat. Akár
a limbó vagy a saját készleted is lehet az a 
hely, ahonnét elveszed befolyáskockádat 
vagy -kockáidat.

   

Diegenész Klub (�e Diogenes Club)
Húzz két lapot - így akár ötnél több kártya
is lehet a kezedben. Ezt a lapot csak azután
rakd a dobott lapjaid tetejére, hogy már fel-
húztad az érte járó két kártyát.
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BLOKK-KORONG LERAKÁSA/ELTÁVOLÍTÁSA 
(Place/Remobe blocking disc)
Ilyen kártyával lerakhatsz, de el is távolíthatsz blokk-korongot. Ha
leraksz blokk-korongot, azt a játéktábla melletti készletből elvéve
lerakod egy normál kártyára, egy városdobozra vagy egy felcsapott
hatáskártyára. Amíg egy kártyán vagy városdobozon blokk-korong
van, az adott lapot nem szerezheti meg senki. Egy kártyán, város-
dobozon legfeljebb egy blokk-korong lehet. Ha eltávolítasz blokk-
korongot, azt leveszed egy kártyáról vagy városdobozról, vissza-
rakva a készletbe.

 
VÁMPÍR (Vampire)
Amikor használod a kártya képességét, vá-
lasztanod kell:
1) Egy ügynököd (akár a főügynököd) lapká-
    ját vámpíroldalára forgatod.
2) Egy játékostársad egy ügynökét (aki nem
    lehet a főügynöke) vámpíroldalára forga-
    tod, amennyiben van vele egy városban
    egy vámpírod, valamint ez a játékostársad
    már ismertté vált a hatóságok előtt. Az új
    vámpíron a korongot kicseréled a sajátodra, és a játékostársad
    átnyújtja neked az ügynök kártyáját.

Minden vámpír (kivéve saját vámpírrá vált főügynöködet) meg-
gyilkohat uralkodókat és más ügynököket, vagyis az ügynökkár-
tyájukat úgy kell a továbbiakban kezelni, mintha olvasható lenne
azokon az uralkodók/ügynökök meggyilkolását lehetővé tevő
képesség.

A vámpírokat nem lehet meggyilkolni, és nem vesznek el, ha
uralkodó meggyilkolásakor őrületlapkát húzol. Ha a vámpírrá lett
ügynök korábban képes volt a háború- vagy a forradalomsáv 
manipulálására, arra továbbra is képes.

Vámpír is lehet kettős ügynök, így átállítható.

Ha felfeded, hogy lojalista vagy, és nálad van a vámpírkártya, 
annyi győzelmi pontot kapsz, ahány vámpír van az irányításod
alatt a játéktáblán.

PJOTR RACSKOVSZKIJ (Peter 
Rachkovsky)
Amikor megszerzed ezt a lapot, a játéktábla
melletti készletből húzz két kettősügynök-
lapkát. E kártya képessége eltér a legtöbb nor-
mál kártyáétól, mivel nem kijátszásakor akti-
válod, hanem a lap elvételekor aktiválódik.

 

A NÉP NEVÉBEN (�e People’s Will)
A közös készletből egy befolyáskockádat
rakd át saját készletedbe.

PINKERTON-ÜGYNÖKÖK (Pinkerton
Agents)
Amikor kijátszod (és nem amikor megszer-
zed) ezt a kártyát, a játéktábla melletti kész-
letből húzz négy kettősügynöklapkát. Ezek
közül válassz ki kettőt, amelyeket megtartasz,
a másik kettőt pedig képpel lefelé rakd vissza
a készletbe.

A HÁRMAS ÜGYOSZTÁLY (�e �ird
Section)
Amikor használod a kártya képességét, vá-
lasztanod kell:
1) Egy város paklijából a legfelső normál
    kártyát visszarakod a dobozba. A kártyáról
    az összes befolyáskocka a limbóra kerül. 
    Nem távolíthatsz el blokk-korongos lapot.
    Az eltávolítás után fel kell csapni a pakli
    következő lapját.
2) Egy felcsapott hatáskártyát visszaraksz a dobozba. Ehelyett nem
    csaptok fel újabb hatáskártyát.
3) A kezedből egy kártyát visszaraksz a dobozba - képpel lefelé, 
    hogy a többiek ne lássák, mi az. Ha Necronomicont távolítasz 
    így el, a játék végén elveszíted az érte kapott győzelmi pontjai-
    dat. Városkártyát nem távolíthatsz el így. Ha ügynökkártyát
    távolítasz így el, az ügynök lapkája marad a játéktlábán.

 

SHOGGOTH (Shoggoth)
Elpusztítasz egy másik játékos irányította ügy-
nököt. Ez hasonlatos az ügynök meggyilkolá-
sához, de nem szükséges, hogy legyen ott ügy-
nököd és bombákra sincs szükséged - egysze-
rűen leveszed a halott ügynök lapkáját a játék-
tábláról. Csak olyan ügynököt pusztíthatsz el,
aki amúgy meggyilkolható. Az elpusztított
ügynök lapkáját (rajta a koronggal) megka-
pod, mivel a játék végén győzelmi pontot
kaphatsz érte.

 

AZ ÉJSZAKA BORZALMAI (Terrors of 
the Night)
Válaszd ki egy játékostársadat, aki kénytelen
lesz húzni egy épelméjűség-lapkát.

 

VLAGYIMIR BURCEV (Vlagyimir Burtsev)
Nézd meg egy játékostársad identitáskártyáját 
- a többiek ne lássák, mi az. Ha akarod, el-
mondhatod a többieknek, mi volt ez a kártya,
de persze nem vagy köteles igazat mondani.
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ZOMBIK (Zombies)
E kártya képessége két lépésből áll, ezeket
sorban kell végrehajtanod:
1) Végezhetsz egy-egy ügynökkel minden
    olyan városban, ahol van legalább egy zom-
    bid (a képesség első aktiválásakor erre per-
    sze még nem lesz lehetőséged).  Te döntöd
    el, milyen sorrendben végzel az ügynökök-
    kel. A zombiknak nincs szükségük bom-
    bákra ahhoz, hogy öljenek. Főügynökre
    csak akkor támadhatsz, ha az adott játékosnak nincs másik ügy-
    nöke a játéktáblán. Csak olyan ügynököket támadhatsz, akiknek
    az irányítója már ismertté vált a hatóságok előtt.
2) Lerakhatsz legfeljebb három zombit a játéktáblára (ha még van
    legalább ennyi zombibábu a készletben). Olyan városra, ahol
    van ügynököd vagy zombi, egy zombit rakhatsz le; olyan vá-
    rosra is lerakhatsz egy zombit, amely szomszédos egy olyan vá-
    rossal, ahol van legalább egy zombi. A lerakott zombi többé
    nem mozoghat el a városból. Bismarck- vagy Cthulhukártyás
    városra nem rakhatsz zombit.

Bárki végezhet zombival, aki uralkodó és/vagy ügynök meggyilko-
lására feljogosító ügynökkártyát vagy felbérelt orgyilkos kártyáját
játssza ki, vagy pedig vámpírrá lett ügynök kártyáját. Az adott
ügynöknek, illetve felbérelt ügynöknél a játékos egy ügynökének
abban a városban kell lennie, ahol a megtámadandó zombi van.
A játékos minden esetben a dobott lapokhoz rakja a kijátszott kár-
tyát. Bombákat nem kell kijátszania, ahogy épelméjűség-lapkát sem
húz. Az egyedüli költség az eldobott kártya és az elhasznált akció. A 
megölt zombi visszakerül a készletbe, ahonnét utóbb újra felkerülhet
a játéktáblára.

Ha mind a nyolc zombi fent van a játéktáblán, és te kijátszod a
zombikártyát, a játék azonnal véget ér. Ha lojalista vagy, a nyolc
zombiért 8 győzelmi pontot kapsz. Ha a játék úgy ér véget, 
hogy nincs mind a nyolc zombi a játéktáblán, nem kapsz értük
egy győzelmi pontot sem, legyél bár lojalista vagy restitútor.

A HATÁSKÁRTYÁK
Tizenkét hatáskártya tartozik a játékhoz. A játék elején ezeket meg-
keverve, képpel lefelé lerakjátok a játéktábla mellé, majd kettőt fel-
csaptok - a felcsapott hatáskártyák megszerezhetők. Ráadásul min-
dig, amikor kifogy egy város paklija, egy újabb hatáskártyát fel kell
csapnotok.

Hatáskártyát pont úgy szerezhetsz, mint normál kártyát vagy város-
kártyát. Amikor megszerzel egy hatáskártyát, azt képpel felfelé lera-
kod magad elé (Cthulhu kivételt jelent ez alól), és utóbb kihasznál-
hatod a kártya hatását. Hacsak külön nincs feltüntetve, a hatást 
már abban a körödben is kihasználhatod, amikor megszerezted 
magát a kártyát.

CTHULHU (Cthulhu)
Amikor megszerzed ezt a kártyát, választanod
kell egy várost - ez a város megsemmisül. A
város dobozáról és az ott lévő pakliról az ösz-
szes befolyáskocka visszakerül a közös készlet-
be, a városdobozról az ügynökök pedig végleg
kikerülnek a játékból - lapkáikat a kártyáikkal
együtt vissza kell rakni a dobozba. Ezután,
kezdve veled és az óramutató járása szerint
haladva, mindenki ingyen átmozgathatja egy
szomszédos városba főügynökét, ha az a megsemmisülő városban
tartózkodott. A várost eleddig irányító játékos visszakapja korong-
ját és elveszíti a városért kapott győzelmi pontjait; a város kártyáját
is vissza kell rakni a dobozba. A város pakliját is le kell venni - ami
azzal jár, hogy a háborúkorong feljebb mozog két mezőnyit, vala-
mint fel kell csapnotok egy új hatáskártyát. 

Ezután a Cthulhukártyát rakd a város dobozára, így jelölve, hogy
a város teljesen és véglegesen megsemmisült. Az összes többi já-
tékosnak húznia kell egy épelméjűség-lapkát. Tenmagad is húzol
egyet, te a kártyán látható Ősi Jel miatt - és még ha meg is őrülsz
emiatt és a játék véget ér, a kártya hatása még aktiválódik. 

Ebben a városba többé se ki, se be nem lehet mozogni, senki sem
vonhatja az irányítása alá, és még zombi sem rakható ide.

 

ÖRDÖGSZIGET (Devil’s Island)
Pluszakcióként kijátszhatsz a kezedből egy
városkártyát, hogy abból a városból eltávolítsd
egy játékos összes befolyáskockáját. A befolyás-
kockák a limbóba kerülnek. Előfordulhat, 
hogy körödben ezt a hatást többször is ki tudod
váltani.

AZ ÁLCÁK MESTERE (Master of Disguise)
Ha valaki megpróbálja meggyilkolni, elpusz-
títani vagy vámpírrá változtatni egy ügynökö-
det, az ügynököd elmenekülhet, amennyiben
a kártyája ott van a kezedben. Ehhez el kell
dobnod azt a kártyát, húzva helyette egy má-
sikat. Ezután az adott ügynöködet ingyen át-
mozgatod egy szomszédos városba. 

Ha a főügynöködet próbálják megölni, akkor
tudsz elmenekülni, ha ama város kártyáját el tudod dobni a kezed-
ből, ahol a gyilkossági kísérlet történik (vagyis ahol főügynököd
éppen tartózkodik). Ez azt jelenti, hogy főügynököd csak olyan
városban érezheti magát félig-meddig biztonságban, amely a te
irányításod alatt áll. Ilyenkor főügynöködet ingyen átmozgatod 
egy szomszédos városba.

A lap hatását akkor is aktiválhatod, amikor épp Cthulhu semmisít
meg egy várost.

ÁTÁLLÁS (Change of Heart)
Átállsz a másik oldalra. Ez amint megszerzed
ezt a kártyát, megtörténik. Az átálláskártyát
rakd rá az identitáskártyádra.

 

KULTISTÁK (Cultists)
Ha egy város doboza alatt van korongod, az
mind a városdoboz, mind a várospakli tekin-
tetében két befolyáskockának tekintendő.
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A LEOPOLD-TÁRSASÁG (Society of 
Leopold)
Amikor megszerzed ezt a kártyát, a játéktáblá-
ról le kell vennetek az összes vámpírt és zom-
bit; a továbbiakban a vámpír- és a zombikár-
tya képessége nem működik, azok a lapok 
már nem jók semmire. Ha valaki e hatás
következtében elveszíti főügynökét, fel kell
fednie identitását. Ha restitútor volt, a játék
azonnal véget ér, mintha csak meggyilkolták
volna főügynökét. Ha viszont lojalista, főügynökét visszarakja a
játéktáblára, arra a városdobozra, ahonnét lekerült, csak éppen 
már újra emberoldalával lesz a lapka felfelé.

SEBASTIAN MORAN (Sebastian Moran)
Amikor bombák kellenek neked, e lap miatt
miatt mindig plusz 1 bombával számolhatsz.
Mostantól minden általad irányított ügynök
rendelkezik a másik ügynök meggyilkolásá-
nak képességével - tekintsd úgy, mintha ez
a képesség olvasható lenne minden általad
irányított ügynök kártyáján.

 

MI-GÓ (Mi-go)
Pluszakcióként a kezedből lerakhatsz egy ügy-
nökkártyát erre a lapra; ezután a játéktábláról
az ügynök lapkáját is rakd erre a lapra. Amíg
az ügynök kártyája és lapkája ezen a lapon
van, az ügynök nem gyilkolható meg, sem
nem pusztítható el (hiszen az agya éppen a
Plutón van). Egy későbbi körödben az ügy-
nök lapkáját visszarakhatod a játéktáblára,
megint csak pluszakcióként, egy tetszőleges
város dobozára. Ekkor az ügynök kártyáját visszaveszed a kezedbe
(nem gond, ha így öt lapnál több lesz a kezedben). A Mi-gó kár-
tyáján egyszerre legfeljebb két ügynök lapkája és kártyája lehet. 
Ezek az ügynökök is számítanak, ha arról van szó, lehet-e támad-
ni a főügynöködet vagy sem (vagyis a védelem él). Főügynöködet
nem rakhatod a Mi-gó kártyájára.

 

SIGMUND FREUD (Sigmund Freud)
Mostantól nem akkor kell felfedned identi-
tásodat (és restitútorként ennek következé-
ben meghalnod), amikor felhúzod a harmadik 
őrületlapkát, hanem csak akkor, amikor felhú-
zod az ötödiket. Ha megszerezted ezt a kár-
tyát, a hatása mindenképp érvényesül, vagyis
nem dönthetsz úgy, hogy a harmadik őrület-
lapka felhúzása után mégis meghalsz (például
mert restitútor vagy, és ha most érne véget a
játék, te nyernél).

 

DR. WATSON (Doctor Watson)
Mostantól a kézlimited hat lap - a hatás e
köröd végétől érvényesül, akkár már annyi
kártyát húzok paklidból, hogy a kezedben
hat lap legyen.

 

YOG-SOTHOTH (Yog-Sothoth)
Yog-Sothoth lelkekkel táplálkozik. 2 győzelmi
pontot kapsz minden nem-vámpír ügynök
után, akit feláldozol Yog-Sothothnak - ameny-
nyiben lojalista vagy. Csak az általad irányí-
tott ügynököket tudod feláldozni, és a főúgy-
nöködet nem áldozhatod fel. A feláldozás 
egy akciódba kerül, és ehhez ki kell játszanod
a kezedből az adott ügynök kártyáját. Ezután
az ügynök kártyáját rakd vissza a dobozba, a
lapkáját pedig rakd rá Yog-Sothoth kártyájára.

 

MRS HUDSON (Mrs Hudson)
Körönként egyszer eldobhatsz a kezedből
pluszakcióként egy kártyát, hogy húzz he-
lyette egy másikat.
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Közreműködők

A tervező megjegyzései  

A játék alapötletét valójában egy könyvből merítettem - Alex
Butterworth �e World �at Never Was című munkájából, mely
a valós történelem álmodozóiról, anarchistáiról és titkosügynöke-
iről szól, elsősorban a 19. század végi anarchistákról és forradal-
márokról. Éreztem, hogy ez a téma játékért kiált, ugyanakkor 
nem voltam biztos benne, hogy lenne kereslet egy ilyen játékra:
úgy éreztem, sokak kedvét elvenné a játéktól, ha valódi uralko-
dókat kellene benne felrobbantaniuk. De azután pont a kezem-
be került Neil Gaiman novellája, ami megoldást kínált a prob-
lémámra - az uralkodók legyenek rettenetes szörnyek, akikkel
senki sem fog együttérezni.

Nem szeretnék minden felesleges részletre kitérni, csak azokra
a pontokra, amelyek leginkább kérdéseket vethetnek fel.

Zombik. Nem, nem csak a divat miatt kerültek bele zombik.
Butterworth könyvében említ egy bizonyos Nikolaj Fodorovot,
egy anarchista orvost, aki úgy hitte, már a küszöbén áll annak,
hogy a halottakat visszahozza az életbe. A célja Kropotkin her-
ceg kiszabadítása volt - ha Kropotkin halott, a tetemét kiadják
a börtönből, és Fodorov majd feltámasztja. Visszaélve a mű-
vészi szabadsággal úgy döntöttem, Fodorov kutatásai sikerrel
jártak, és a halottak időről időre visszatérnek közénk - már-
pedig a zombik visszatérő halottak, nemde?

A vámpírok sem teljesen illenek a Cthulhu-mítoszba, ez is
igaz. H. P. Lovecraft műveiben felbukkannak vámpírok, de a
játék vámpírjai inkább Bram Stoker vérszívóira emlékeztetnek.
Most felhozhatnék különféle magyarázatokat, hivatkozhatnék
bizonyos Mérhetetlen Vénekre - az igazság azonban az, hogy
mostanában olvastam Kim Newman Anno Draculáját, és 
hirtelenjében jó ötletnek tűnt, hogy vámpírok is legyenek a 
játékban.

Tudom, sokan megkérdőjelezik majd, hogy ki van-e rendesen
egyensúlyozva a játék. Nincsen - bár azt nem igazán tudom
megmondani, melyik oldal is erősebb. Nem érdemes ezen
rágódni; dőlj inkább hátra és élvezd az utazást.

Köszönöm, hogy megvetted a játékomat.

Martin Wallace
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Kártyalista
A játék 140 kártyát tartalmaz. Itt a listájuk, ha egy hiányozna vagy
elveszne:

Öt pakli kezdőkártya, mindegyikben
tíz lappal - a kezdőpaklik tartalma
teljesen megegyezik:
•  X ügynök (kocka) 
•  X ügynök (arany)
•  X ügynök (két kocka) 
•  X ügynök (két arany)
•  X ügynök (kocka, arany)
•  X ügynök (kocka, bomba), 2 db
•  X ügynök (arany, bomba)
•   X ügynök, blokk-korong lerakása/

eltávolítása (kocka)
 

•   X ügynök, uralkodó/ügynök meggyil-
kolása (két bomba)

 

•   Unger-Sternberg báró
•   Elisée Reclus
•   Emma Goldman 
•   Enrico Malatesta
•   Evno Asef 
•   Irene Adler 
•   Johann Most  
•
•

  Leon Czolgosz  
•   Louise Michel  
•   Victor Henri Rochefort    
•   Nyikolaj Kibalcsics  
•   Pjotr Racskovszkij  
•   Kropotkin herceg  
•  Moriarty professzor  
•   Ravachol 
•  Szergej Kravcsinszkij  
•   Szergej Necsajev   
•   Sherlock Holmes  
•   Vera Figner  
•   Vlagyimir Burcev  
•   Wilhelm Stieber    
•   William Morris 

•   Otto von Bismarck  
•   A Fekete Kéz  
•   Diogenész Klub, 2 db  
•   Uzès grófnője   
•   Fenianisták  
•   Szabadkőművesek, 3 db
•   Uralkodó elrejtése, 3 db 

•   Felbérelt orgyilkos, 6 db
•   A Szent Testvériség, 2 db
•   Az ördögi masina, 2 db
•   Lestrade felügyelő    
•   Matvej Golovinszkij  
•   A Nadar, 2 db
•   A Necronomicon, 2 db 
•   Shoggoth, 2 db
•   Az Ohrana, 2 db
•   A nép nevében!, 2 db
•   Pinkerton-ügynökök  
•   Az éjszaka borzalmai 
•   A hármas ügyosztály  
•   Vámpír
•   Zombik   

•   Berlin 
•   Kairó  
•   Isztambul   
•   Hága   
•   London  
•   Madrid  
•   Párizs  
•   Róma  
•   Szentpétervár   
•   Washington  
•   Bécs   
•   Zürich  

•  Átállás     
•  Cthulhu  
•  Kultisták  
•  Ördögsziget   
•  Dr. Watson   
•  Az álcák mestere    
•  Mi-gó 
•  Mrs Hudson   
•  Sebastian Moran   
•  Sigmund Freud   
•  A Leopold-társaság    
•  Yoh-Sothoth  

•  Lojalista, 3 db identitáskártya  
•  Restitútor, 3 db identitáskártya  
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