
17 – A megelevenedő fuvallat 

A ház megremeg és egy elkínzott 

kacagás visszhangzik a falak között. Ebből 

arra következtetsz, hogy társaid 

megzavarták öreg barátodnak, a ház 

kísértetének nyugalmát. Érzéketlenségük 

megdöbbentő. Nem képesek csak 

egyszerűen békén hagyni, mindazon 

szenvedés után amit átélt? Nos, nem 

tehetsz mást, véget kell vetned a hirtelen 

támadt zavarnak… 

Azonnali cselekedetek 

o A felfedeződ még játékban van, de 

árulóvá vált. 

o Helyezz egy kis lila Szörny jelzőt (a 

kísértet megjelölésére) abba a szobába, 

ahol felfedték a szellemjárást. 

o Készítsd elő a forduló/sérülés jelzősávot 

és a műanyag csiptetőt rakd a 4-es 

mezőre. 

Mit tudsz a hősökről? 

Arra törekednek, hogy kiűzzék a kísértetet. 

Akkor nyersz ha… 

…az összes hős meghal. 

A kísértet segítése 

Úgy tudod segíteni a kísértetet, ha 

megtámadod a felfedezőtársaidat, illetve 

úgy, hogy ha tárgyakat találsz vagy lopsz 

el mástól az ő számára. 

A kísértet: 
Gyorsaság 3 | Erő X | Józanság 4 

Az átlagos szörnyektől eltérően, a kísértet 

felvehet, ellophat, kereskedhet és eldobhat 

bármilyen mennyiségű tárgyat, csak úgy 

mint egy felfedező. De nincsenek rá 

hatással az általa viselt tárgyak, úgy 

ahogyan azt egy felfedezőnél tennék. 

o A kísértet 4-es Erővel kezd. Minden 

alkalommal, amikor felszed egy tárgyat, 

a forduló/sérülés jelzőn haladjunk 1 

egységnyit előre. Minden szörny 

forduló végén, ha a kísértet a Lomos 

szobában, a raktárszobában, a padláson, 

a könyvtárban, a boros pincében, vagy a 

műtő laborban van, akkor húzz neki egy 

tárgy kártyát és haladj 1 egységnyit 

előre a forduló/sérülés jelzőn. 

o Minden alkalommal, amikor a kísértet 

elveszít egy tárgyat csökkentsd a 

forduló/sérülés jelző értékét 1-gyel. 

Speciális támadási szabályok 
o A kísértet tehet külön egy Erő alapú 

támadást az összes olyan hős ellen, aki a 

hatótávolságán belül van, s ezt minden 

körben ismételheti. (De egy hőst nem 

támadhat így meg többször 

egymásután.) Támadásnál a kísértet 

Ereje megegyezik a forduló/sérülés 

jelző aktuális állásával (max.8). Ha 2-t 

vagy annál többet sebez választhatja azt, 

hogy ellop egy tárgyat (és hozzad az 

Erejéhez a fent említett módon 1-et.) A 

kíséret nem sérül meg ha a hős nyeri 

meg a küzdelmet. 

o A kísértet immunis az Erő alapú 

támadásokra és nem sebezhető a 

Revolverrel. Ha Dinamit robban abban 

a szobában, ahol a kísértet tartózkodik, 

akkor eldobja az összes tárgyát, ami 

nála volt és eltávolítjuk a játékból. De 

újra tud formálódni a következő 

körében (lásd. alább). 

A kísértet újraformálódása 

Minden szörny kör kezdetén, a kísértet 

újraformálódhat bármely ómen jelzésű 

szobában. Ha megteszi, akkor bármilyen 

tárgyat viselt, azt eldobja és állítsd a 

forduló/sebzés jelzőt 3-ra. Ezután a kísértet 

megjelenik az általad választott szobában, 

majd onnan folytathatja a körét. Ha a 

lomos szobában formálódik újra, akkor a 

forduló/sebzésjelzőt állítsd 4-re. 

Ha nyertél… 

…A lebegő tárgyak vidáman pördülnek 

egyet, miután az utolsó behatoló is a földre 

esik. Végre ismét minden békés, és le tudsz 

ülni egy csendes eszmecserére az öreg 

barátoddal… 

 

 



 

18 – Az egyesülés 

Először is gyötrő, kínzó fájdalmat érzel, 

de nem sokkal utána minden világossá 

válik és érthetővé. A test gyenge… de úgy 

formázható, mint a viasz. Minél jobban 

alakíthatóvá válik a viasz, annál erősebbé 

válsz. A húsod folyamatosan áramlik, 

alakul. Amire szükséged van még, az csak 

még több test, sokkal több test… 

Azonnali cselekedetek 

o A felfedeződ még játékban van, de 

árulóvá vált. 

o Készítsd elő a forduló/sebzés jelzőt és 

két műanyag csiptetőt. Tegyél egyet a 

tetejére és állítsd az 5-ös értékhez, ez 

lesz az új Erő értéked. A másikat az 

alján állítsd ahhoz az értékhez, ahány 

felfedező/játékos van, +1. Ez lesz az új 

Gyorsaság értéked. A mentális 

tulajdonságaid nem változnak. 

Mit tudsz a hősökről? 

Meg akarnak ölni, mégpedig úgy, hogy 

megolvasztják a csodás testedet. 

Ugyanakkor a bejárati ajtón keresztül el 

akarnak menekülni. De te vissza tudod 

rántani őket az emberfeletti erőddel. 

Akkor nyersz ha… 

…megölsz legalább két hőst és elemészted 

őket, hogy tovább erősödj, s azután a 

bejárati ajtón elmenekülsz. Akkor is 

nyersz, ha egy kivételével az összes hős 

meghalt. (Senki se fog hinni neki, ha 

elmeséli ezt a vad történetet.) 

Különleges mozgás szabály 

Dobj annyi kockával, amennyi a 

Gyorsaságod, hogy megállapítsd mennyit 

léphetsz az adott fordulóban, a normális 

mozgásra vonatkozó szabályok helyett. 

Mindenképp mozoghatsz min. 1 egységet, 

attól függetlenül, hogy mit dobtál. 

 

 

 

 

Speciális támadási szabályok 
o A Fizikai jellegű támadásoktól nem 

sebződsz, elég erős a tested. 

o A hős, akin a Gyűrű van, megtámadhat 

Józanság próbával. Ha a hős legyőz 

téged, akkor bármilyen irányba 

mozgathat, olyan távolságra, amennyi a 

dobások közti különbség volt, ahelyett, 

hogy megsebezne. Ha a Dinamit robban 

a szobádban, akkor megbénulsz 1 körre. 

o Ha bármelyik hős elmenekül a házból 

megpróbálhatod őket visszahúzni. Az 

Előszobában kell lenned, vagy egy 

szobában, aminek külvilágra néző 

ablaka van (Nagy lépcső, Nagy 

hálószoba, Hálószoba, Kápolna, 

Ebédlő), vagy egy szobában, ami a 

külvilágra nyílik (Üvegház, Előszoba, 

Kert, Temető, Tornác, Torony, Balkon). 

Tégy egy Erő dobást a kint álló 

legerősebb hős Erő értékével szemben. 

Ez a hős +1-et adhat a dobásához, 

minden rajta kívül kint álló hős után. Ha 

nagyobbat dobsz, akkor kiválaszthatsz 

egy hőst, akit visszarántasz a házba és 

utána normális módon megtámadhatod. 

(Helyezd a hőst a szobádba.) Ezt a 

cselekedetet többször is elvégezheted 

egy kör alatt, egészen addig amíg el 

nem rontasz egy támadás dobást. 

o Ha megölsz egy hőst, akkor felemészted 

őt és a tested részévé válik. Növeld az 

Erődet 1-gyel és csökkentsd a 

Gyorsaságod 1-gyel. 

Ha nyertél… 

…Hús, hús, lenyűgöző hús! Bugyog, 

áramlik és belülről feszíti minden izmod, 

majd szétárad s nagyobb és tömörebb lesz, 

egyre több és több áldozatot tud magába 

fogadni! Vége lesz ennek valaha? Meg 

tudod állítani? Nem tudod, de már nem is 

nagyon törődsz vele többé. Már csak a 

tested, ami számít.  

 

 



19 – Az időtlenség portréja
Közel három évszázaddal ezelőtt lehetett, mikor 

a rólad készült festményt egy nagyon kedves 

barátodnak adományoztad. Amikor elkészítették 

azt mondták róla, hogy belekerülnek a leendő 

betegségeid, a gyengeségeid, az eljövendő éveid, 

és minden sérülésed, ahelyett, hogy rajtad, 

benned jelennének meg. De arról nem szóltak, 

hogy ezzel együtt az évek során az 

erkölcsösséged is el fogod veszíteni. S hogy 

mostanra igazán gonosszá válsz. Ez volt a 

védelmed minden ártó szándékkal szemben és 

ezzel az erővel mindig is meg volt az az örömteli 

lehetőséged, hogy másokat bánts a 

környezetedben, ha éppen úgy tartotta kedved. 

De többé nem vagy biztonságban. Biztos vagy 

benne, hogy akik most veled vannak, a kép után 

kutakodnak. S a hatalmát maguknak akarják. 

Meg kell védened a portréd… bármi áron! 

Azonnali cselekedetek 

o A felfedeződ még játékban van, de 

árulóvá vált. 

o Ha bármelyik tulajdonságod a kezdőérték 

alá süllyedt, akkor állítsd őket vissza a 

kezdőértékükre. 

o Aztán tedd meg a következőt, annyiszor, 

ahány hős van játékban: Keresd meg 

melyik tulajdonságod van a legkevésbé a 

kezdőérték felett. (Bármely tulajdonság, 

amely magasabb a kezdő értéknél. Ha 

ilyen nincs, akkor a kezdőértékek is 

számítanak.) Ha több megegyező 

tulajdonság van, akkor te választhatsz 

közülük. Növeld meg ezt a tulajdonságot 

1-gyel. 

Mit tudsz a hősökről? 

Megpróbálnak az életedre törni, úgy hogy 

átfestik a portréd. 

Akkor nyersz ha… 

…ha elpusztítasz legalább 3 Festék jelzőt, 

vagy ha az összes hős halott. 

Festék jelzők elpusztítása 
o A hősök Festék jelzőket fognak 

elhelyezni a házban megfelelő 

időközönként. Ezeket fel lehet szedni, el 

lehet dobni, kereskedni lehet velük és el 

is lophatják őket, mint a normális 

tárgyakat. A Kutya nem képes szállítani 

őket. Egy felfedező egyszerre csak egy 

Festék jelzőt tud vinni. 

o Ha nálad van egy festék jelző a saját 

körödben, elpusztíthatod, ahelyett, hogy 

támadást végeznél. 

Ezt tudod még tenni… 

…miután befejezted a mozgást a saját 

körödben. Mivel ez a te házad, ezért 

átnézheted a Szoba lapok pakliját, s 

kiválaszthatsz közülük egyet, amit a házon 

belül egy általad meghatározott, megfelelő 

helyre helyezhetsz. Utána keverd meg újra a 

szoba lapkákat. 

A portréd 

Nem szabad a portrédra nézned. Bármikor, 

amikor belépsz a Galériába vagy ott kezded 

körödet egy Józanság dobást kell tenned 4+  

-os eredménnyel. Ha elvéted a próbát, akkor 

1 kockányi Mentális sérülést szenvedsz el. 

(Ez a sebzés figyelmen kívül hagyja az 

általános sebzés immunitásodat, lásd alább.) 

Speciális támadási szabályok 
o Normál értelemben nem tudsz 

megsérülni, megsebesülni. A 

tulajdonságaidat nem csökkenthetik 

események, a szobák tulajdonságai, vagy 

sebzés. Kivéve ott, ahol a Szellemjárás 

szabályai érvényesek rád. 

Megsebződhetsz továbbra is, ha belépsz a 

Galériára, ahogy ezt fentebb említettük. 
o Ha megszerzel vagy elvesztesz egy 

tárgyat, akkor a tulajdonságaidat normál 

módon növeld vagy csökkentsd a kártyán 

leírt módon. (Kivétel: Nem sebződsz ha a 

Vér tőrt ellopják tőled.) 
o Egy ellenfél képes tőled ellopni egy 

tárgyat Fizikai küzdelem során. (Lásd a 

szabálykönyv ”Speciális támadások” 

részénél.) 

Ha nyertél… 
Az utolsó közülük elszántan küzd, de tudod, hogy 

nem tud ártani neked. A képed még mindig 

megvéd, amit sikeresen sikerült megvédened. 

Végül mind elbuktak a végtelen életerőddel 

szemben. Úgy látszik, most már élni fogsz… 

örökké. 



31 – A lebegő ház 

Ebben a szellemjárásban nincs áruló – csak 

hősök. Mindannyian el akartok menekülni a 

házból. További leírást a Túlélés Titkai 

kézikönyvben találsz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 – A Sötétség istenének megidézése  

Már mindent előkészítettél a rituáléhoz, ami 

megidézi a sötétség istenét, akinek förtelmes 

uralma alá kerül majd a Föld a következő 

ezer évben! Kezdetben elutasítottad a 

tanokat, de minél többet olvastad a könyvet, 

annál kevésbé tudtál ellenállni a mágiájának. 

Így el kell menned a megfelelő helyre és meg 

kell nyitnod a kaput, amin keresztül az ősi 

istenség e világ földjére léphet. 

Azonnali cselekedetek 

o A felfedeződ még játékban van, de 

árulóvá vált. 

o Készíts elő egy nagy Démon úr jelzőt, ami 

az ősi istenséget képviseli majd a 

játékban. 

o Készíts elő 5 háromszög alakú Tudás 

jelzőt. 

o Ha bármelyik tulajdonságod a kezdőérték 

alá süllyedt volna, akkor állítsd vissza az 

eredeti értékére. Ezután minden 

tulajdonságra külön dobj 2 kockával és 

növeld meg az adott tulajdonságot a 

kapott értékkel. 

o Miután a szellemjárást felfedtük, azonnal 

kapsz egy extra fordulót, amiben 

cselekedhetsz. A játék ezután a tőled balra 

ülő játékossal folytatódik, az óramutató 

járásával megegyezően haladva, úgy 

ahogyan egyébként is kezdenénk. 

Mit tudsz a hősökről? 

Megpróbálják megsemmisíteni a Könyvet, 

hogy megakadályozzák az idéző szertartást 

vagy, hogy elűzzék az Sötétség istenét. 

Akkor nyersz ha… 

…minden Hős halott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan idézzük meg a Sötétség 
istenét? 

o Vidd a Könyvet a Kápolnába vagy a 

Pentagramma terembe. 

o Miután elvitted a Könyvet az egyik 

szobába, utána Tudás dobásokat kell 

végezned, 5+-os eredménnyel. Minden 

próbálkozás 1 egységnyi mozgásba kerül. 

o Megpróbálkozhatsz a Tudás próbákkal, 

akkor is ha a Könyvet ellopták tőled 

(szerencsére jó memóriád van). De ehhez 

a Kápolnában vagy a Pentagramma 

teremben kell tartózkodnod. 

o Amikor a dobásod sikerül, vegyél el egy 

Tudás jelzőt. Abban a pillanatban, amikor 

az 5. jelzőt begyűjtöd, egy túlvilági kapu 

nyílik a szobádban és a rettenetes ősi 

istenség átlép e világba. 

o A rossz hír, hogy a Sötétség istene 

azonnal megöl. Távolítsd el a felfedeződ 

figuráját a játéktérről. Dobj el minden 

tárgyat, amit viseltél, s azok abban a 

szobában maradnak. 

o A jó hír, hogy a következő körödben te 

irányítod az ősi istenséget és elkezdheted 

levadászni a szerencsétlenül járt egykori 

barátaidat. 

 

A Sötétség istene: 
Gyorsaság X | Erő 12 | Józanság 7 

Az ősi istenség Gyorsasága megegyezik a 

játékosok számával, amit a szellemjárás 

felfedésekor állapítunk meg. 

Ha nyertél… 

…Semmi sem állíthat meg! Hah-ha-haa! 

Eljött az emberiség korszakának vége! 

 

 

 

 

 

 



34 – Fejvesztve  

Ezt a Szellemjárást az összes játékos a 

Túlélés Titkai kézikönyvből olvassa. Itt a 

Rejtett áruló szabályát használjuk. 

 

Rejtett áruló szabályok 

Néhány Szellemjárásban Rejtett árulóval 

találkozhatunk, akinek a személye titkos 

marad a többi játékos előtt. Amikor 

ilyennel találkozunk, számoljunk ki az 

egyik fajta Szörnyjelzőből annyi darabot, 

ahány játékos van. Számozásukra is 

figyeljünk, 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. A játék az 

óramutató járásával megegyező irányban 

halad, a Szellemjárás felfedezőjétől balra 

ülő emberrel kezdve. 

Az ilyen jellegű Szellemjárások nincsenek 

leírva az Áruló könyvében. De az áruló 

céljai és képességei a Túlélés Titkai 

kézikönyvben szerepelnek, amit így 

mindenki elolvashat. 

Addig, míg a Szellemjárás másképp nem 

fogalmaz, a Rejtett áruló bármikor 

felfedheti kilétét a többiek előtt, úgy hogy 

a számozott Szörnyjelzőjét felfordítja. 

(Például az áruló így reagálhat, akkor ha a 

házban csapdába vagy veszélyes helyzetbe 

fut bele, s a hatást vagy a sebzést el akarja 

kerülni a normál áruló játékszabályai 

alapján.) 

Amikor egy felfedező meghal, akkor az a 

játékos felfordítja a jelzőjét, hogy felfedje 

kilétét. Egyetlen egy játékos sem fedheti 

föl önszántából, a játék folyamán, hogy ki 

is ő valójában, kivétel ez alól az áruló. 

Mondhatod, hogy nem te vagy az áruló, de 

a többi játékossal szemben csak a 

szavahihetőséged áll. 

Amíg a Szellemjárás másképp nem 

fogalmaz, bármelyik felfedező 

megtámadhatja a másikat, bármikor. 

Megalapozott vagy vélt gyanú alapján, 

hogy a másik az áruló. (Természetesen, az 

áruló javára válik, ha a gyanakvás és 

bizalmatlanság magvait hinti el a saját 

felfedező társai között.) 

Amíg a Szellemjárás másképp nem 

fogalmaz, mindenkinek ott kell az 

asztal/játéktér körül megbeszélnie mindent, 

úgy hogy a többiek is hallhassák őket. 

Nem hagyhatja el ezt a helyet senki, hogy 

mellékbeszélgetéseket folytasson valakivel 

vagy valakikkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

43 – Az idegen kór  

Ezt a Szellemjárást az összes játékos a 

Túlélés Titkai kézikönyvből olvassa. Itt a 

Rejtett áruló szabályát használjuk. 

 

Rejtett áruló szabályok 

Néhány Szellemjárásban Rejtett árulóval 

találkozhatunk, akinek a személye titkos 

marad a többi játékos előtt. Amikor 

ilyennel találkozunk, számoljunk ki az 

egyik fajta Szörnyjelzőből annyi darabot, 

ahány játékos van. Számozásukra is 

figyeljünk, 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. A játék az 

óramutató járásával megegyező irányban 

halad, a Szellemjárás felfedezőjétől balra 

ülő emberrel kezdve. 

Az ilyen jellegű Szellemjárások nincsenek 

leírva az Áruló könyvében. De az áruló 

céljai és képességei a Túlélés Titkai 

kézikönyvben szerepelnek, amit így 

mindenki elolvashat. 

Addig, míg a Szellemjárás másképp nem 

fogalmaz, a Rejtett áruló bármikor 

felfedheti kilétét a többiek előtt, úgy hogy 

a számozott Szörnyjelzőjét felfordítja. 

(Például az áruló így reagálhat, akkor ha a 

házban csapdába vagy veszélyes helyzetbe 

fut bele, s a hatást vagy a sebzést el akarja 

kerülni a normál áruló játékszabályai 

alapján.) 

Amikor egy felfedező meghal, akkor az a 

játékos felfordítja a jelzőjét, hogy felfedje 

kilétét. Egyetlen egy játékos sem fedheti 

föl önszántából, a játék folyamán, hogy ki 

is ő valójában, kivétel ez alól az áruló. 

Mondhatod, hogy nem te vagy az áruló, de 

a többi játékossal szemben csak a 

szavahihetőséged áll. 

Amíg a Szellemjárás másképp nem 

fogalmaz, bármelyik felfedező 

megtámadhatja a másikat, bármikor. 

Megalapozott vagy vélt gyanú alapján, 

hogy a másik az áruló. (Természetesen, az 

áruló javára válik, ha a gyanakvás és 

bizalmatlanság magvait hinti el a saját 

felfedező társai között.) 

Amíg a Szellemjárás másképp nem 

fogalmaz, mindenkinek ott kell az 

asztal/játéktér körül megbeszélnie mindent, 

úgy hogy a többiek is hallhassák őket. 

Nem hagyhatja el ezt a helyet senki, hogy 

mellékbeszélgetéseket folytasson valakivel 

vagy valakikkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 - Kincs Vadászat 

 

Ebben a szellemjárásban nincs áruló – 

csak felfedező. Az összes felfedező 

versenyezni fog egymással, hogy 

megtalálják az elrejtett kincset. A 

szellemjárásra vonatkozó összes többi 

szabályt megtalálod a Túlélés titkai 

kézikönyvben. 

 

 


