
 17 – A megelevenedő fuvallat 

Ahogyan áthaladsz a szobán arra leszel 

figyelmes, mintha a sarokban lévő 

törmelék megmozdult volna. Odalépsz, fölé 

hajolsz, hogy jobban megvizsgáld, de ekkor 

felemelkednek a padlóról a 

törmelékdarabok, majd egyre több és több 

tárgy emelkedik a levegőbe. Nem sokkal 

később a törött tárgyak sokasága forogni 

kezd körülötted egyre gyorsabban. Egy 

őrült kacaj keveredik a fokozódó zajba, 

miközben a különböző repkedő törmelékek 

feléd veszik az irányt. 

Azonnali cselekedetek 

Készíts elő ötszögletű tárgy jelölőket, amik 

a gyertyákat jelölik majd. 

Mit tudsz a rosszfiúkról? 

Megpróbálnak megölni téged. 

Akkor nyersz ha… 

…kiűzöd a Kísértetet. 

Hogyan hajtsd végre az elűzést? 

A kiűzési szertartáshoz égő gyertyákra lesz 

szükséged. 

o Egyszer a fordulód során, ha a 

Konyhában, az Ebédlőben, a 

Kápolnában, vagy a Galérián vagy, 

tehetsz egy 3+os Gyorsaság próbát, 

hogy találj egy gyertyát ott. 

(Ugyanabban a szobában több gyertya is 

található.) Ha sikeres a próbád, akkor 

helyez a karakter kártyádra egy 

gyertyajelzőt. 

o Ha a gyertya nálad van, akkor azt 

bármelyik szobában ledobhatod, azon az 

emeleten, ahol a Szellemjárást felfedték 

és elvégezhetsz egy 5+os Tudás próbát. 

Ha sikeres, akkor helyezd el a 

gyertyajelzőt abban a szobában. Több 

Tudás próbát ebben a szobában nem 

lehet elvégezni. Ha elbukod a próbát a 

gyertya elveszik, tedd vissza a jelzőjét a 

félretett jelzők közé. Ha egy 

gyertyajelző ily módon lett elhelyezve 

egy szobában, azt már nem szedheti fel 

sem a Kísértet, sem az Áruló. Amikor 

annyi számú gyertyajelzőt helyeztél el, 

amennyi a hősök létszáma volt a 

Szellemjárás megkezdésekor, akkor a 

kísértetet sikerült elűznöd. 

o A hős, akinél a Gyertya tárgy kártya 

van, ezt is használhatja (és eldobhatja), 

egy gyertyajelző helyett, amikor egy 

Tudáspróbát hajt végre. Ha sikeres a 

próba, akkor helyezz abba a szobába 

egy gyertyajelzőt (ötszögletű). 

Speciális támadási szabályok 

o A Kísértet immunis az Erő alapú 

támadásokkal szemben és a Revolver 

sem sebzi. A dinamit azonban hatással 

van rá. (Az Áruló Könyvében leírtak 

szerint.) 

o Bármelyik hős, aki egy szobában van a 

Kísértettel megtámadhatja egy 

Gyorsaság alapú támadással. Ha 

legyőzöd, nem okozol neki sebzést, de 

ellophatsz tőle egy tárgyat. Ha neki 

sikerül a támadása, 1 kockányi Fizikai 

sérülést okoz (a normál sebzés 

szabálynál leírtak helyett). 

o Az a hős, akinél a Gyűrű, a Koponya, 

vagy a Csengő van, megtámadhatja a 

Kísértetet Józanság próbával is. Ha 

legyőzöd, csökkentsd a forduló/sebzés 

jelző értékét, annyival amennyi a 

dobások közti különbség volt. Ha az ő 

támadása volt sikeres, 1 kockányi 

Mentális sérülést szenvedsz (a normál 

sebzés szabálynál leírtak helyett). 

Ha nyertél… 

Miközben az utolsó pillanatig kábultan 

mormolod az űzés igéit, a gyertya viasza 

szétfröccsen és megégeti a kezedet. A 

kavargó törmelék és szeméthalom apró 

darabjai hatalmas robajjal repülnek szét a 

szobában minden irányba, a bútorokat 

felborítva, a falakat felhasítva. Majd 

hirtelen minden elcsöndesül. 

 

 



18 – Az egyesülés 

Biztos vagy benne, hogy egyik barátod 

fájdalmas üvöltését hallottad. De mire odaértél 

hozzá, már egy szörnyeteggé vált. A húsa 

folyamatosan áramlik és mozog a csontjai 

között, mint a megolvasztott gumi. Az ilyen 

testet normál fegyver nem képes megvágni, 

megszúrni. De a tűz, a tűz, végérvényesen 

szétolvasztja. Egy elég nagy tűz képes lenne 

átalakult barátodat megfékezni és e ház többi 

rémségét is, reméled örökre. 

Azonnali cselekedetek 

Ha a Lépcsők a pincéből, alagsori szoba 

még nem része a háznak, nézd át a szoba 

kártyák pakliját és helyezd el a pincében. 

Majd keverd meg a szobakártyákat. 

Mit tudsz a rosszfiúkról? 

Az áruló a húsodra éhezik és csak úgy 

tudod megfékezni, megölni ezt a 

szörnyeteget, ha felgyújtod a házat. 

Akkor nyersz ha… 

…a lángoló házban ragadt áruló a tűztől 

meghal. 

Hogyan gyújtsuk fel a házat? 

o Fel kell fedezned a Kazánházat, majd be 

kell lépned oda. Ha ott vagy egy 5+os 

Tudás próbát kell tenned. Ha sikerrel 

jártál, akkor a kazánt úgy állítottad be, 

hogy túlmelegedjen. 

o Annak a hősnek, aki ezt megtette, a 

következő köre végén a Kazánház 

felrobban. Fordítsuk meg a 

szobalapkáját úgy, hogy a hátoldalát 

lássuk. Bármelyik felfedező (beleértve 

az Árulót is), aki a szobában tartózkodik 

ekkor meghal. 

o Innentől kezdve, minden felfedező 

(ideértve az Árulót is) körének végén, 

egy új szoba kap lángra és megöl 

minden benne tartózkodót. (Fordítsátok 

meg azt a szobalapkát.) Egy szoba 

addig nem kaphat lángra, amíg nem 

szomszédos egy olyan szobával, ami 

már ég. A szomszédos szobáknak ebben 

az esetben nem kell közös átjáróval/ 

ajtóval rendelkezniük. A halott hősök 

játékosai nem irányíthatják a tűz 

terjedését, de az Árulónak mindig így 

kell cselekednie. 

o Amikor a tűz eléri a Lépcsők a pincéből 

szobát, akkor a következő felfedező 

dönthet úgy, hogy az Előcsarnokot 

pusztítja el következőként. S akkor a tűz 

innen az Előszobába és/vagy a Nagy 

lépcsőre terjedhet majd tovább. 

(Jelöljük meg ezeket a szobákat egy 

ötszögletű jelölővel, hogy tudjuk ezek 

már lángolnak.) A tűz képes a Pince 

lejáróból a Széncsúszdába terjedni, úgy 

ahogy az adott pince szobából a 

Beomlott szobába. 

o Ha a tűz átterjedt az Előcsarnokba, az 

Előszobába és a Nagy lépcsőre is, akkor 

a ház összeomlik, és megöl mindenkit, 

aki benne maradt. 

Hogy meneküljünk el a házból? 

o Megpróbálkozhatsz egy Tudás dobással 

(feltörni a zárat), vagy egy Erő próbával 

(betörni az ajtót), 4+-os eredménnyel az 

Előszobában. Amennyiben sikeres 

kinyitottad az ajtót. Nem kell mást 

tenned, mint húzni még egy esemény 

kártyát és utána befejeződik a köröd. A 

következő fordulók során minden 

felfedezőnek 1 egységnyit kell még 

lépnie az Előszobából, hogy kilépjen a 

bejárati ajtón és megmeneküljön. 

Az Áruló kezdetben még nem tud átmenni 

a bejárati ajtón – a kimenekült hősök 

eltorlaszolták maguk mögött.  

Ha nyertél… 
…a ház lángoló pokolként omlik össze 

mögötted. Átsuhan a gondolat a fejeden, ez 

megfelelő vég egy ehhez hasonló elkárhozott 

helyhez és a szörnyű lényhez, amivé a barátod 

vált. Visszanézel, és belebámulsz a forró, vörös 

lángnyelvek közé, nem segíthetsz már rajta, de 

tisztelettel adózol a tűznek, ami elnyelte a 

titkait. Körbenézvén a túlélőkön konstatálod 

egy bólintás kíséretében: végül is, erősebbek 

vagyunk, ha egyesítjük erőinket.   



 

19 – Az időtlenség portréja
Régi, gyerekkori történetekből felrémlik, hogy 

ezt a házat egyfajta ősi gonosz erő hatja át. 

Galériájában sorban állnak az antik 

festmények, melyeknek egykor gyönyörű 

keretei már csak porfogóként szolgálnak. 

Ahogy a különböző művészek munkáit nézed 

sorjában, egyszer csak a szemed megakad az 

egyiken, ami különösen ismerősnek tűnik. 

Meglátod az egyik társad arcát, azok közül, 

akikkel a házba jöttél. Azonban ezen az arcon 

meghagyta nyomait a kor és az egykor 

halálosnak tűnő sebesülések hegei. A festmény 

alatt kis, poros réztáblán ez áll:”Az időtlenség 

portréja – Még maga a halál sem talál rád, 

míg ez a talizmán létezik.” 

Azonnali cselekedetek 

o Készíts elő tárgyjelzőket (ötszögletű), 

amelyek a festékes dobozokat jelölik majd. 

Számuk megegyezik a hősök számával +2. 
o Készíts elő még a hősök számával 

megegyező számú Tudás próba jelzőt 

(háromszögű). 

o Helyezd el a festékjelzőket a következő 

szobákban: Padlás, Elhagyatott szoba, 

Beomlott szoba, Tornác, Szobrok folyosója, 

Raktárszoba, Boros pince. Minden szobába 

egy jelzőt tégy. Ha több szoba van játékban, 

mint amennyi jelzőnk van, akkor úgy 

helyezd el őket, hogy a lehető legmesszebb 

legyenek a felfedezőktől. Ha több 

festékjelződ van, mint amennyi felfedezett 

szoba a fentiek közül, akkor a fennmaradó 

jelzőket tedd félre. Amikor valamelyik 

szobát felfedezitek, tegyetek bele egy 

festékjelzőt. 

Mit tudsz a rosszfiúkról? 
Az árulót egy titokzatos portré védelmezi, ami 

minden betegséget, sebesülést magába gyűjt, 

ami gazdáját érné. Ezért az áruló mindenáron 

védelmezni fogja a festményét. 

Akkor nyersz ha… 
…megtöröd a festmény varázsát úgy, hogy 

újrafested, vagy ha az áruló halott. 

 

 

Hogyan fessük át a portrét? 

o A festékjelzők felszedhetőek, eldobhatóak, 

lehet velük kereskedni és ellophatóak, úgy 

mint a normális tárgyak. Azonban a kutya 

nem szedheti fel és nem szállíthatja őket. 

Minden egyes felfedező egyszerre csak egy 

festékjelzőt vihet magával. 
o Ha a Galérián vagy és van nálad 

festékjelző, megpróbálhatsz egy 4+os 

Tudás dobást, hogy átfesd a festményt. Ha a 

dobás sikeres, dobd el a festékjelzőt és 

helyez a szobába 1 Tudás próba jelzőt 

(háromszögű). Egy hős ezt körönként csak 

egyszer teheti meg. 

o Ha annyi Tudás próba jelzőt helyeztetek el 

a Galérián, amennyi a hősök létszáma volt a 

Szellemjárás kezdetekor, akkor megtörtétek 

a varázst. 

Speciális támadási szabályok 

Az árulót nem lehet megsebezni normál 

módon. Ha legyőzöd az árulót fizikai 

küzdelemben, 2-vel vagy többel dobsz az ő 

dobott értékénél nagyobbat, akkor ellophatod 

egy tárgyát. (Különleges támadások, 

Szabálykönyv 13. oldal.) 

Kivétel: Ha a hős a Korok amulettjét hordja és 

legyőzi az árulót harcban, akkor az áruló 

tulajdonságai normál módon sebződnek. 

Ha nyertél… 

Miután az utolsó ecsetvonást is meghúzod, 

érzed, hogy a festmény engedett az ecseted 

mozgásának és elszivárog a benne rejlő 

titokzatos erő. Látod, ahogy hitszegő társad 

ide-oda billeg, haja hirtelen növésnek indul, 

majd megőszül, arca megráncosodik, nem 

sokkal később bőre a csontjaira feszül, majd 

pedig lassan lemállik róla. Végül a csontjai 

szanaszét hullanak a padlón. S végül nem 

marad más belől, mint egy halomnyi szürke 

por. 

De amikor fölnézel és meglátsz egy másik 

előtted lógó képet, ismét elgondolkozol… Hol 

láttad már ezt az arcot korábban? 

 



31 – A lebegő ház 
Megszédülsz egy fülsüketítő rikoltástól, ami 

kívülről jött. Majd mikor magadhoz térsz, azt 

veszed észre, hogy a ház recseg-ropog 

körülötted, s rázkódva a magasba emelkedik. 

De ez őrültség. 

Odarohansz az ablakhoz és meglátod, hogy 

ez az őrület valóban a valóság. Vagy mégsem? 

Egy 747-es utasszállító méretű madár viszi a 

karmai közé szorítva a házat, valószínűleg, 

hogy megetesse a szörnyű ivadékait. Alattad a 

talaj egyre messzebbre és messzebbre 

távolodik. Ha élni akarsz, akkor valahogy el 

kell hagynod a házat minél hamarabb – de meg 

kell előbb találnod a módot, hogy hogyan 

élheted túl az esést. 

Bevillan az agyadba, mintha valamelyik 

társad azt mondta volna, hogy valahol a 

házban találtak pár régi ejtőernyőt. Egyet 

mindenképp találnod kell. Lehet, hogy nem 

mindenkinek jut majd használható ernyő, de 

biztosra veszed, a többiek egyet értenek majd 

abban, hogy neked mindenképp jár egy. 

Azonnali cselekedetek 

o Készíts elő a játékosok számának felével 

egyenlő számú tárgy jelölőt (ötszögletű), 

lefelé kerekítve. Ezek jelképezik majd a 

használható ejtőernyőket. 

o Távolíts el minden alagsori szoba lapkát. 

Ha bármelyik felfedező a pincében volt, 

tedd be őket a Misztikus liftbe és tedd ezt a 

lapkát bármelyik földszinti szoba ajtajához. 

Nézd át a szobalapkákat, hogy megtaláld a 

Misztikus liftet, ha esetleg még nincs 

játékban, majd helyezd el a földszinten, 

vagy az emeleten. Majd keverd meg a szoba 

lapkák húzó pakliját. 

Mit tudsz a rosszfiúkról? 
Ebben a Szellemjárásban nincs áruló – csak 

hősök. Még akkor is, ha közületek csak 

néhányan fogják ezt túlélni. 

Akkor nyersz ha… 
…kiugrassz a házból egy ejtőernyővel. A 

hősök, akik nem találtak ejtőernyőt meghalnak.  

Az ejtőernyők megtalálása? 

o A hősök továbbiakban is felderíthetik a 

házat, új szobákat felfedezve. 

Természetesen a pincébe nem léphetnek be. 

(Ha a következőleg húzott szoba csak a 

pincébe rakható, akkor tedd az eldobott 

szobalapkák közé, és húzz addig, amíg el 

tudsz helyezni egyet.) 
o Sok ejtőernyő van elrejtve a házban. 

Megtalálásukhoz egy Tudás vagy 

Gyorsaság próbát kell tenned, 4+ost, egy 

olyan szobában, ami ómen szimbólummal 

rendelkezik. Ha sikerrel jársz, akkor vegyél 

el egy ejtőernyő jelzőt és tedd a 

karakterkártyádra. Egy adott szobában csak 

egy ejtőernyő található. 

o Nem mozoghatsz tovább abban a 

fordulóban, amikor megtaláltad vagy 

elloptad az ejtőernyőt. Csak egy ernyőt 

vihetsz egyszerre. 

Speciális támadási szabályok 

o Ellophatsz egy ernyőt egy másik hőstől, ha 

megtámadod erővel (erő dobással áll ellen, 

ahogy szokásosan tenné), vagy kicselezed, 

és tudás próbát teszel (tudás dobással áll 

ellen). A lopásra vonatkozó általános 

szabályokkal ellentétben, itt elveheted az 

ejtőernyőt, ha 1-gyel vagy annál többel 

nyertél a küzdelemben. A vesztes nem 

sebződik. A támadó köre befejeződik, 

független attól, hogy sikeres vagy sikertelen 

volt a támadása. 

o Megtámadhatod a többi hőst, hogy 

megsebesítsd őket, az ernyő ellopása 

helyett, a normál szabályok szerint. Ha egy 

hős meghal, akkor az általa vitt ejtőernyőt 

elejti, és így bármelyik másik hős fölveheti. 

o A hősök lassítják egymást, mintha szörnyek 

lennének 

A ház elhagyása 
Ha szereztél egy ejtőernyőt, akkor elhagyhatod 

a házat. Ehhez menj az Előszobába, a 

Balkonra, a Toronyba, a Széncsúszdához, vagy 

a Beomlott szobába és költs el 1 egységnyi 

mozgást. Aztán tegyél egy Tudás próbát (hogy 

megbizonyosodj róla, hogyan is működik az 

ernyőd), vagy egy Józanság próbát (hogy 

lelkileg felkészülj az ugrásra). 4+os eredmény 

sikeresnek számít, s így biztonságosan 

elhagytad a házat. 

 

 

 

[Folyt. köv. oldal =>] 



Ha nyertél… 

A körülötted suhanó levegő olyan erővel süvít 

el melletted, mint egy hurrikán. Nagy 

megkönnyebbüléssel nyugtázod, hogy fölötted 

a koros ernyő kinyílik, s zuhanásod lelassul. 

De nem sokkal később csapkodó hangot 

hallasz fentről. Felnézel, s látod, hogy az 

ejtőernyő anyagán szakadások éktelenkednek. 

Néhány zsinór is összegabalyodott. Talán a 

harc közben sérülhetett meg az ernyő, vagy 

kora miatt nem bírta már úgy a megterhelést, 

mindenesetre egyelőre használhatónak tűnik. A 

szakadások pereme nem szélesedik, még nem…  

Ha vesztettél… 

Az úgynevezett barátaid itt hagytak, hogy te 

légy a démoni madár fiókáinak eledele. 

Másrészről, ha a ház kicsit közelebb kerül a 

földhöz, talán egy másik test tompíthatná az 

esésed, s úgy talán te is túlélheted ezt a 

kalandot. Az a barátod, ott egészen puhának 

tűnik… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 – A Sötétség istenének megidézése  

A könyv kinyitása óta a barátod őrülten 

vihog és egy kapuról, valamint a csillagok 

közti térről motyog neked valamit. Nagyon 

úgy tűnik, hogy begolyózott – az egyetlen 

módja, hogy visszahozd őt az őrületből, az 

hogy elpusztítod ezt a gonosz irományt. 

Azonnali cselekedetek 

Ha a Kápolna vagy a Pentagramma szoba 

még nincs játékban, akkor a Szellemjárás 

felfedezőjétől balra ülő játékos kikeresi 

valamelyiket, a szobalapkák közül, majd a 

megfelelő szintre helyezi a házon belül. 

(Próbáld meg olyan messze tenni az 

árulótól, amennyire lehetséges.) Majd 

keverd meg a szobák húzó pakliját. 

Mit tudsz a rosszfiúkról? 
Az áruló a Könyvet használja arra, hogy 

megidézzen egy rettenetes, ősi istenséget, aki 

uralma alá akarja hajtani a világot, veletek 

kezdve. 

Akkor nyersz ha… 
…elpusztítod a Könyvet. Akkor is nyersz, ha 

megölöd az árulót, mielőtt befejezné az idéző 

szertartást. 

Hogyan pusztítsuk el a könyvet? 

o Mielőtt még az ősi istenség megidéződik, 

ellophatod a Könyvet az árulótól. 

(Különleges támadások, Szabálykönyv - 13. 

oldal.) 
o A megidézés után, a Könyv abban a 

szobában fog heverni, ahol a rituálét az 

áruló végrehajtotta. Ezt normális szabályok 

szerint felveheted. 
o Vidd a Könyvet a Kazánházba vagy a 

Szakadékhoz. Költs el egy mozgáspontot, 

hogy be- vagy ledobhasd a Könyvet. Így az 

megsemmisül és így elűződ az ősi 

istenséget. 

Ha nyertél… 

Abból kiindulva, amin ma este itt átmentél, 

nem vagy egészen biztos benne, hogy valaha is 

teljesen felépülsz. Van néhány dolog a 

világban, amit jobb ha ez emberiség nem 

feszeget, nem bolygat, és ez bizonyosan egy 

volt közülük. Talán képes vagy magadat 

meggyőzni, hogy ezt az egészet csak 

álmodtad… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 – Fejvesztve  
Szédülés vesz erőt rajtad. Fokozatosan 

elveszted az eszméleted. 

Felébredsz. Milyen régóta is lehetsz 

eszméletlen? Amikor nagy nehezen talpra állsz, 

hirtelen egy felvett beszéd hangjai csapják meg 

füledet. 

„Helló! Ti minden bizonnyal nem ismertek 

engem, én viszont ismerlek titeket. Szeretnék 

egyet játszani. A ház bejárati ajtaja egy órán 

belül kinyílik, de egyikőtök sem fogja addig 

túlélni, hacsak nem vagytok jók bizonyos 

dolgok megtalálásában.” 

„Minden bizonnyal már észrevettétek, hogy 

mindegyikőtök nyakára egy acélötvözetből 

készült gyűrű lett erősítve. Ez a fémkarika egy 

vágómechanizmust tartalmaz, amit egy erős 

rugó tart a helyén. Amikor bármelyik szerkezet 

időzítője lejár, akkor annak tulajdonosa abban 

a pillanatban jelentős mértékben 

megrövidül…” 

„A gallérokhoz tartozó kulcsokat elrejtettem 

a házban. Két kulcs kell minden gyűrű 

kinyitásához. Ha sikerült őket kinyitni, akkor 

szabadok vagytok. Természetesen néhány kulcs 

szinte elérhetetlen helyen van.” 

„Kezdődjék a játék!” 

Amit az áruló hall 
„Az összes ember ebben a házban szemtanú 

volt édesanyád közlekedési baleseténél. Az 

autója kigyulladt, de ők túlságosan féltek, hogy 

kihúzzák az eszméletlen testet a roncsok közül, 

mielőtt az üzemanyagtartály felrobban. Most 

eljött a pillanat a bosszúra. A te acélgallérod 

nem működik, de ezt a többiek nem tudják. 

Vajon megvan most már a bátorságuk hozzá, 

hogy neked segítsenek, hogyha akkoriban 

anyádon sem tudtak segíteni?” 

Azonnali cselekedetek 

o Készíts elő tárgy jelzőket (ötszögletű), ezek 

jelölik majd a kulcsokat, s helyezd őket a 

következő szobákba most, vagy mikor 

felfedezitek őket: Padlás, Katakomba, 

Szakadék, Beomlott szoba, Kripta, 

Kazánház, Galéria, Lomos szoba, Műtő 

labor, Pentagramma szoba, Torony és 

Páncélterem. 

o Vegyetek ki annyi darab Szörnyjelzőt, 

ahány játékos van, és a számozásukra is 

figyeljetek, mely 1-től a játékosok 

számáig tart. Fordítsuk le a jelölőket, 

(úgy hogy az ”S”-es felük látszódjon) 

keverjük meg őket és mindenki 

válasszon, vagy osszuk szét őket. Aki az 

1-es Szörnyjelzőt választotta, kapta, az 

lesz az áruló. 

o Készítsetek elő (ötszögletű) tárgy 

jelzőket, melyek ugyancsak 1-től a 

játékosok számáig vannak 

megszámozva. A játékosok ezeket a 

jelzőket úgy helyezik el a 

karakterlapjukon, hogy annak száma 

látszódjon. 

o Készítsétek elő a Forduló/sebzés 

jelzősávot egy műanyag csíptetővel. 

Állítsátok 0-ra ha 4 vagy kevesebb 

játékos játszik, vagy 1-re ha 5 vagy 6 

játékos játszik. Ezen az idő múlását 

fogjátok nyomon követni. 

Mit tudsz a rosszfiúkról? 
Ez a Szellemjárása a Rejtett áruló szabályát 

használja, amit a Szabálykönyv 17. oldalán, 

vagy az Áruló könyvében ennél a 

Szellemjárásnál találtok. 

Valaki a nyakadra csatolt egy fémpántot, amin 

egy ketyegő időzítő is van, ami úgy néz ki 

hamarosan le fog téged fejezni. Ha ez még 

nem lenne elég rossz, akkor mellé azt is 

elárulták, hogy az egyik a társaid közül 

szívesebben látna téged fej nélkül. 

Áruló: Az árulónak fel kell fednie kilétét, ha 

felfedezőjét fémgyűrű öli meg. Ennek 

bekövetkezése előtt, ő is gyűjthet kulcsokat és 

kereskedhet velük, a többi játékossal, hogy így 

elnyerje azok bizalmát. 

Akkor nyersz ha… 
A hősök akkor nyernek, ha eltávolították az 

összes fémgallért és legalább a hősök fele 

(felfelé kerekítve) még életben van. Ha a hősök 

több mint fele halott, akkor az áruló nyer. 

A fémpánt, akkor tekinthető eltávolítottnak, ha 

kinyitották vagy ha működésbe lépett. A 

fémgallér, akkor is eltávolítottnak minősül, ha 

viselője bármilyen más hatástól meghal, vagy 

ha az egy felfedett vagy halott árulón van. 

 

[Folyt. köv. oldal =>] 



A fémgallér eltávolítása 

o Elvehetsz egy Kulcsjelzőt egy adott 

szobából, miután húztál és minden ehhez 

kapcsolódó akciót végrehajtottál, amit az 

adott szoba megkívánt. A Kulcs felvétele 

nem kötelező. Az alábbi keretben lévő 

leírások pontosítják a szobák hatásainak 

időzítését. 
o Nem mozoghatsz tovább miután megtaláltál 

egy Kulcsot, de megpróbálhatod használni 

vagy átadhatod egy másik felfedezőnek. 

Minden Kulcs csak egyszer használható egy 

fémpánt kinyitásához, dobd el ezután ezt a 

jelzőt. 
o Ha legalább két Kulcsjelző van nálad, akkor 

bármikor a saját köröd alatt bejelentheted, 

hogy a saját, vagy bárki más fémgallérját, 

aki veled egy szobában tartózkodik, 

kinyitod. (Ne feledd el, hogy egy felfedező 

ugyanabban a körben, nem cserélhet, nem 

szerezhet kulcsot egy másik felfedezőtől és 

használhatja azt, hogy kinyissa a saját 

fémgallérját.) 
o A kulcsok nem használhatóak arra, hogy 

egy lefejezett felfedező nyakpántját 

kinyissuk. 

Ezt kell tenned… 

…a Szellemjárás felfedőjének minden köre 

végén. Haladj előre a Forduló/sebzés jelzőn 1-

et. Ezután minden felfedező, akinek a tárgy 

jelzőjén szereplő szám egyenlő vagy 

alacsonyabb, az aktuális forduló számánál, dob 

3 kockával. Ha az eredmény kevesebb, mint az 

aktuális forduló szám, akkor az a felfedező 

azonnal meghal. 

Példa: Egy négy játékos által játszott játékban, 

ha Longfellow professzor-nak és Zoe 

Ingstrom-nak van az 1-es és 2-es számú 

tárgyjelzője, és a második körben járunk, 

mindkettejüknek 3 kockával kell dobni. 0-s 

vagy 1-es eredmény esetén a felfedező meghal. 

Ha a hősök nyernek… 

Ahogy az utolsó fémgallér is kinyílik, a ház 

ajtóin a zárak is kattannak egyet, majd egy 

mechanika automatikusan kinyitja őket és 

érzed, hogy hűvös szellő fúj végig a szobán, 

ahol állsz. De ki tette ezt és legfőképp miért? 

Mondjuk, ha elég ember élvezi a 

hátborzongató kínzásokat, akkor ezt talán 

valahogyan folytatni is tudják… Gyorsan, el 

innen! 

 

 
Ha az áruló nyer… 

Ahogy nézed azoknak az embereknek a fej 

nélkül szanaszét heverő testeit, akik hagyták 

édesanyád meghalni, úgy érzed, mintha 

tanultál volna valami értékeset az életről. 

Bárki lehetett is az, aki ezt tette, csakis valaki 

olyan lehetett, aki valami mély erkölcsi tanítást 

kívánt megmutatni számodra. S mélyen érzed, 

hogy követned kell őt, s a nyomdokaiba kell 

lépned. Mindenesetre, annyi bizonyos, hogy 

mindketten megőrültetek. Ki ennek a 

megmondhatója? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kripta, Kazánház: Miután a szoba által okozott 

sebzést elszenvedted, vedd el a kulcsot. 

Galéria: Le kell ugranod a Bálterembe (aminek a 

házban kell lennie), hogy megszerezd a Kulcsot. 

Beomlott szoba: Először dobj a szoba-hatásra, hogy 

elkerülted-e a lezuhanást. Ha sikerül, akkor megszerzed 

a Kulcsot. Ha nem sikerül, akkor lezuhansz a pincébe 

nélküle. 

Páncélterem: Az első felfedező, aki a fordulóját 

ebben a szobában fejezi be, miután a Páncélterem 

kinyílt, kapja meg a Kulcsot. 

Katakomba, Szakadék, Torony: A szobán való 

átkeléshez szükséges próbának először sikeresnek kell 

lennie, s csak ezután tudod felszedni innen a kulcsot. 

Ha nem sikerül újrapróbálkozhatsz a következő körben. 

Ha sikerül, akkor a másik oldalán landolsz a szobának 

és még egy próbát kell tenned, ha arra akarsz 

továbbmenni, ahonnan jöttél. 

Padlás, Lomos szoba, Pentagramma szoba: 
Hogy megszerezd a kulcsot, meg kell kísérelj egy 

próbát, amit az adott szoba követel, úgy mintha 

elhagynád a szobát. Ha elrontod ezt a próbát, akkor 

sebződsz az ott leírtak szerint és nem találod meg a 

Kulcsot. Akár sikerült megtalálni a Kulcsot, akár nem, 

ha a szobából ki akarsz jutni egy újabb próbát kell 

tenned. 

Műtő labor: A röntgenfelvételen azt látod, hogy a 

kulcs benned van! Minden tulajdonságodra kell egy 

3+os próbát tenned és 2 pontnyi Fizikai sebzést 

szenvedsz el, hogy megszerezd a Kulcsot. Ha 

bármelyik próbát elrontod, nem szerzed meg a Kulcsot, 

de továbbra is sebződsz. 

(Hobbi: Orvoslás; +1 két dobás értékedhez, ha másnak 

segítesz, akkor az adott felfedezővel egy szobában kell 

tartózkodnod és akkor +1 három dobás értékéhez.) Ha 

más karakter áll a felfedezővel egy szobában, akkor 

rajta kívül társanként egy kockát újra dobhat, egy 

választott próbánál. Ha a felfedett áruló kerül a 

szobába, akkor a kockákból egyet elvehet, a próba 

dobása előtt, s a négyből csak egy próbánál teheti ezt 

meg. 



43 – Az idegen kór  
A dárda mellett találsz egy kis írást, amin az 

áll: „Mióta megtapintottam, azt a meteoritot, 

érzem a változást magamban. Sokat 

tanulmányoztam, még mikroszkopikus 

vizsgálatoknak is alávetettem és találtam 

benne egy olyan DNS láncot, ami nem 

származhat erről a világról. De ami még 

rosszabb, hogy elkezdtem hallani a lényeket, 

amik már valószínűleg a véremben voltak. 

Beszéltek hozzám. S elmondták, hogy ők 

mennyivel tökéletesebbre tudnák formálni a 

testemet a jelenlegi formájánál.” 

 „Elkezdtem kutatni egy ellenszérum után, de 

kifutottam az időből, s hamarosan átveszik a 

testem felett az uralmat, ezek az apró 

mikrobák. Mielőtt ez megtörténne, remélem 

leszek oly bátor, hogy a dárdámba dőljek, mint 

az ősi időkben a rómaiak, s remélhetőleg ezzel 

egyszer és mindenkorra megsemmisítem a 

bennem élő idegen kórságot.” 

„Ha nem járok sikerrel, akkor talán ez a pár 

sor segít annak, aki megtalálja őket. Azért még 

imádkozom, hogy ez a kórság, velem száll a 

sírba.” 

„Három fázisa van, innen lehet felismerni. 

Először olyan tünetek jelentkeznek, mint egy 

szokványos vírusos megbetegedésnél. Láz, 

ahogy a szervezeted felveszi ellene a harcot…” 

Uuu.. most érzed csak igazán, hogy valamibe 

rendesen belesétáltál. 

„A második fázisban a spórák átveszik az 

uralmat az alany elméje fölött.” 

Megbízhatsz vajon az összes társadban? 

„S végül a harmadik fázis… maga a horror.” 

Azonnali cselekedetek 

o Készítsetek elő annyi darab egyszínű 

Szörnyjelzőt, amennyi a felfedezők 

kétszerese, és a számozásukra is figyeljetek, 

mely 1-től a felfedezők számának duplájáig 

tart. Fordítsuk le a jelölőket, (úgy hogy az 

”S”-es felük látszódjon) keverjük meg őket 

és mindenki válasszon belőlük kettőt, vagy 

osszuk szét őket hasonló módon. Az 

eredményt megnézhetjük, de ne mutassuk 

meg a többieknek. Aki az 1-es Szörnyjelzőt 

választotta, kapta, az lesz az áruló. Ahogy a 

Szellemjárás előrehalad több áruló is 

felbukkanhat. Áruló maradsz akkor is, ha az 

1-es szörnyjelzőt, valahogy a későbbiekben 

elvesztenéd. 

o Ha a Kutató laboratórium nincs a házban, a 

Szellemjárás felfedője kikeresi a 

Szobalapkák közül és egy megfelelő 

helyre/emeletre teszi. Majd megkeveri a 

Szobapaklit. 

o Készítsétek elő a Forduló/sebzés jelzősávot 

egy műanyag csíptetővel és állítsátok az 1-

re. Ezt az idő múlásának követésére 

fogjátok használni. 

o Készítsetek elő Tudás jelzőket 

(háromszögletű) és egy ötszögletű 

tárgyjelzőt, mely a szérumot fogja jelölni. 

Mit tudsz a rosszfiúkról? 
Ez a Szellemjárása a Rejtett áruló szabályát 

használja, amit a Szabálykönyv 17. oldalán, 

vagy az Áruló könyvében ennél a 

Szellemjárásnál találtok. Mindannyian ezt a 

könyvet olvassátok, a fenti szabályt kivéve. De 

ne felejtsétek el, valaki közületek áruló. 

Az árulót megfertőzte egy földönkívüli vírus, 

és már csak annak keresi a módját, hogy 

hogyan változtathat titeket is ezzé a 

földönkívüli létformává. 

Aki az áruló szörnyjelzőjét birtokolja, nem 

fedheti fel kilétét bármikor. 

Akkor nyersz ha… 

A hősök nyernek ha megalkották az 

ellenszérumot és az összes még élő felfedezőt 

beoltották vele. 

Ha az összes felfedező meghalt, vagy árulóvá, 

Idegenné változott, akkor az áruló vagy árulók 

nyernek. Ha az árulók nyernek, akkor az a 

személy, aki legutoljára vált árulóvá, nyerés 

helyett veszít. 

Ezt kell tenned a fordulód alatt 
Minden fordulóban, amikor először lépsz egy 

olyan szobába, ahol egy másik felfedező is áll, 

akkor egymásnak át kell adjatok egy lefordított 

szörnyjelzőt a készletetekből, véletlenszerűen. 

Ha egyszerre több felfedező van a szobában, 

akkor csak eggyel cserélj. Ez a felfedező nem 

lehet olyan, akivel már korábban cseréltél, 

amennyiben ez lehetséges. Csak egy cserét 

hajthatsz végre a fordulóid során. 

Ha az 1-es jelző hozzád kerül, ezen cserék 

során, akkor innentől kezdve te is árulóvá válsz 

véglegesen, még akkor is ha a későbbiekben 

tovább adod a jelződ. [Folyt. köv. oldal =>]            

                             



A Szellemjárás felfedőjének cselekedetei 
Minden fordulója végén a Forduló/sebzés jelző 

sávon 1 egységnyit előre halad. Majd annyi 

kockával dob, amennyi az aktuális 

fordulószám. Ez egy Fizikai támadás, az Erőt 

használva, minden felfedező ellen a házban. 

Minden felfedező Erő tulajdonság dobással 

állhat ellen ennek a hatásnak, mint egy 

normális támadásnál. Az árulók sem 

immunisak ez ellen a támadás ellen – az idegen 

kórság mindenki immunrendszerét próbára 

teszi. 

Nincs felső határa a dobható kockák számának 

ennél a támadásnál. 

Az Ellenszérum elkészítése 
o Egyszer fordulónként, ha a Kutató 

laboratóriumban vagy tehetsz egy 5+os Tudás 

próbát. Adj egy kockát a dobáshoz, rajtad kívül, 

minden egyes felfedező után, aki ebben a 

szobában áll és még egy bónusz kockát, ha a 

Könyv is veled van. (Hobbi: Orvoslás; +1 a 

dobás végeredményéhez, ha jelen van a 

szobában.) Ha a dobás sikeres, akkor tegyél egy 

Tudáspróba jelzőt a szobába. 

o A felfedezők ugyanakkor gyógynövények után 

is kutathatnak, hogy ebből nyerjék ki a 

szérumot, az Üvegházban vagy a Kertben, ha 

ezeket a szobákat már felfedezték. Minden 

fordulód végén bármelyik fent említett szobában 

tehetsz egy 3+os Tudáspróbát. Ha a próbád 

sikeres, akkor vegyél el egy Tudáspróba jelzőt 

és tedd a karakterlapodra (ez jelöli a megfelelő 

gyógynövényt). Úgy kezeld ezt a jelzőt most, 

mint egy tárgyat, eldobható, átadható, ellopható. 

Minden fordulóban kereshetsz 

gyógynövényeket és egyszerre több ilyen jelzőt 

is magaddal vihetsz. 

o Most lehetőség nyílik több Tudáspróba jelző 

gyűjtésére, mint amennyi játékos van. 

o A Ellenszérum megalkotásához, annyi 

Tudáspróba jelzőt kell összegyűjteni a Kutató 

laborban, amennyi felfedező van. Ezek közül 

legalább egyet a Laborban kell felfedezni, és 

legalább egynek a begyűjtött növényekből kell 

származnia. Aki az utolsó jelzőt megalkotja, 

vagy a szobába hozza, az lesz, aki az 

Ellenszérumot birtokolni fogja. 

o Ha te viszed a Szérumot, akkor beadhatod 

magadnak vagy bármelyik veled egy szobában 

tartózkodó felfedező társadnak, aki ebbe 

beleegyezik, úgy hogy elköltesz 1 egységnyi 

mozgást. Ha egyszer beadtad valakinek, aki nem 

az áruló, akkor innentől kezdve ez a felfedező 

nem cserél szörnyjelzőket a többi felfedezővel, 

és így őt nem támadhatja meg a földönkívüli kór 

sem. Ha bármelyik felfedezőnek, aki megkapja 

a szérumot, a tulajdonságai a kezdőértékei alatt 

vannak, akkor ezeket állítsuk vissza azok 

kezdőértékére. 

Speciális támadási szabályok 
Ebben a Szellemjárásban, minden felfedező 

megtámadhatja egymást. 

Ha az áruló nem az Ellenszérum beadása miatt 

hal meg, hanem bármi más okból, akkor be 

kell jelentenie, hogy ő volt az áruló és ekkor az 

átalakulás harmadik fázisa veszi kezdetét. Az 

átalakuló áruló következő körét kihagyja. Az 

ezt követő fordulóban Földönkívülivé válik. 

Eldobja minden tárgyát (Beleérte a Tudáspróba 

jelzőket is). 

Földönkívüliek/Idegenek 
Gyorsaság 4  Erő 6   Józanság 4 

o A Földönkívüliekre nincs hatással a 

betegség, és így nem tudnak tárgyakkal, s 

jelzőkkel kereskedni. 

o Az Idegenek szörnyekként viselkednek 

mozgásukat és sebződésüket tekintve. 

o Ha nálad van az Ellenszérum, 

befecskendezheted egy olyan felfedezőbe, 

vagy Földönkívülibe is, aki ezt nem akarja, 

ha egy szobában álltok és Fizikai 

küzdelemben legyőzöd a Gyorsaságodat 

használva. Ha sikerrel jársz, akkor az az 

árulót és az Idegeneket is megöli. Ha az 

árulót ily módon beoltják, azonnal meghal 

és nem alakul át Földönkívülivé. 

o Ha nálad van az Ellenszérum, és az épp 

átalakuló árulóval vagy egy szobában, 

akkor 1 egységnyi mozgást elköltve 

beolthatod az árulót. Ez ugyancsak 

végérvényesen megöli az árulót. 

Ha a hősök nyernek… 

A megfertőződött barátaid, egészen 

hasonlítottak saját magukra, de mégis a maga 

furcsa módján valahogy… mégis mások voltak. 

Ahogy a házból kilépsz a nagyvilágba, tudod, 

hogy mostantól mindenkire gondosan figyelned 

kell, akivel találkozol – a jeleket keresve… 

Ha az áruló nyer… 

Úgy hallottad több milliárd ezekhez hasonló 

létforma lelhető fel még ezen a bolygón! Ideje 

egy nagyobb népességű központot találni és 

komolyan elkezdeni a szaporodást.   

 



50 - Kincs Vadászat 

Mindig is hallottál történeteket régről, 

hogy ebben a házban az itt lakók vagyonát 

valahol elrejtették. Most egy pentagramma 

közepén egy bekeretezett okiratot találsz, 

amin a következő sorok állnak: 

„Én, Josiah Enders, felelősségem teljes 

tudatában kijelentem, hogy minden 

vagyonomat arra hagyom, aki elég okos 

hozzá, hogy megtalálja azt. A nyomokat 

szétszórtam a házban. Sok szerencsét és 

legyetek óvatosak!” 

Mindent megteszel, hogy tiéd legyen a 

kincs. Mindent. 

 

Azonnali cselekedetek 

Ebben a szellemjárásban nincs áruló – 

csak felfedező. Mindannyian remélitek, 

hogy megtaláljátok az elrejtett kincset, de 

csak egy győztes lehet. 

 

A szellemjárás felfedezője (a felfedező, 

aki ezt a szellemjárást felfedezte) magához 

vesz 20 kis, piros szörny jelzőt, melyek 1-

20-ig vannak megszámozva, majd 

megfordítjuk és összekeverjük őket. Majd 

ez a felfedező elhelyez egy-egy jelzőt a ház 

összes szobájában, amelyek Ómen, Tárgy 

vagy Esemény jelzést tartalmaznak. Ezek a 

jelzők képviselik azokat a nyomokat, 

amelyek a kincshez elvezetnek. 

 

Ha több választható szoba van, mint 

jelző, akkor a szellemjárás felfedezőjének 

olyan egyenletes arányban kell elosztania a 

jelzőit a különböző emeletek között, 

amennyire az lehetséges. Ha több jelző van 

mint rendelkezésre álló szoba, akkor a 

felhasználatlan jelzőket tegyük félre. Majd 

miután felfedeztünk egy új, szimbólummal 

rendelkező szobát és az adott Esemény, 

Tárgy vagy Ómen kártyák hatása 

érvényesült, elhelyezünk rajta egyet a fel 

nem használt jelzők közül lefordítva. 

 

Akkor nyersz, ha… 

…te találod meg a kincset. Csak egy 

felfedező/hős nyerhet. 

A kincs keresése 

o Bármelyik szobában keresheted a 

kincset, amelyikben egy lefele fordított 

nyomjelző van. Ennek végrehajtásához 

áldozz föl 1 egység mozgást és végezz el 

egy Tudás dobást az adott szobában. 

Aztán add hozzá a dobásodhoz, a 

birtokodban lévő nyomjelzők számát, a 

különleges bónuszokat biztosító 

nyomjelzőkön felül. A csapdákat (jelzők 

17-20) ne add hozzá a dobásodhoz. Majd 

a keresésed eredményét az alábbi 

táblázatban találod meg. 

o Több szobában is kutathatsz, vagy egy 

szobában több alkalommal ugyanabban a 

körben. 

 

 Dobás        Kutatás eredménye 

      0  Auu! Megbotlottál, 2 kockányi 

fizikai sérülést szenvedsz el. 

   1-3 Semmi nem történik. Próbálkozz 

újra. 

 4-12 Vedd el a Nyomjelzőt és fordítsd 

fel, keresd ki a következő oldalon 

található táblázatból a hatását. 

13-15 A ház elkezd összeomlani! Ha ez 

az első alkalom, amikor ezt az 

eredményt kapjuk, akkor fordíts 

le egy szabad szoba kártyát a 

felső szinten, úgy hogy a 

hátoldalát lássuk. Máskülönben 

fordíts le egy szomszédos szoba 

kártyát, egy már beomlott kártya 

mellett. A szomszédos szobának 

ebben az esetben nem kell ajtóval 

csatlakoznia a már beomlott 

szobához. Ha egy felfedezők által 

elfoglalt szoba omlik össze, s 

annak nyílik ajtaja egy 

szomszédos szobába, akkor 5+os 

sikeres Gyorsaság dobással 

átugorhat a felfedező a másik 

szobába. Akinek a próba nem 

sikerül az az összeomló szobában 

meghal. Ha a teljes felső szint 

összeomlott, akkor a földszint 

kezd el összeomlani a Nagy 



Lépcsővel kezdve. Használj 

ötszögletű Tárgyjelzőt a Nagy 

Lépcső, az Előcsarnok és az 

Előszoba összeomlásának 

jelöléséhez. Ha a teljes földszint 

összeomlik mindenki, aki a 

pincében tartózkodik meghal. 

(Ha a Misztikus lift elvinne 

minket egy olyan emeletre, ahol 

még állnak ép szobák azonban 

bejárat nélkül, akkor nem 

mozdul.) 

 16+ Megtaláltad a kincset! 

 

Nyomok 
o A legtöbb nyomnál utalásokat találunk, 

hogy merre keressünk tovább a 

különböző szobákban. Bármikor, amikor 

egy Nyomjelzőt megszerzünk, nézzük 

meg a másik oldalon található 

táblázatban, hogy a megtalált nyom 

biztosít-e nekünk bónuszokat a további 

kereséshez. Néhány nyom kockázatos és 

akár még meg is ölhet, ha elbukod a 

Tudás próbád. Néhány közülük 

valójában csapda – ezek nem adnak 

bónuszokat, de még inkább ártalmas 

hatásúak. 

o A kincset akkor is elkezdheted keresni 

az adott szobában, ha az ott fellelhető 

nyomot már megtalálták. 

o A felfedezők kereskedhetnek a 

Nyomjelzőkkel, úgy ahogyan azt más 

tárgyakkal tehetik. 

o Ha elvesztesz egy Nyomjelzőt, akár 

kereskedés vagy elrablásból kifolyólag, 

akkor a bónuszait nem használhatod 

tovább, csak ha visszaszerzed. 

 

Speciális támadási szabályok 

o A felfedezők megtámadhatják egymást 

és ellophatják egymástól a 

Nyomjelzőket. (Lásd a ”különleges 

támadások” alatt a Szabálykönyvben.) 

o A harcban szerzett sebzések egyetlen 

tulajdonságot sem csökkenthetnek a 

koponya szimbólumig. (Ugyanakkor 

más forrásból származó sebzések, pl. 

csapdákból, még mindig megölhetnek.) 

 

Ha nyertél… 

A Bahamákon lustálkodsz, kortyolgatod 

a daiquiri koktélodat, a rum átjárja a 

testedet és azon mélázol épp, hogy néha egy 

kicsit rosszul érzed magad azok miatt a 

dolgok miatt amiket megtettél azért, hogy 

most itt lehess. De a karibi naplemente 

látványa és a lágy zeneszó ráébreszt arra, 

hogy ezeket a borzongató pillanatokat 

hamarosan képes leszel teljesen 

elfelejteni… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


