
1 / 8

DRACULA segédlet

Körönkénti fázisok
A. Időmozgatási fázis – Mozgatni kell a Day/Night jelzőt az óramutató irányának

megfelelően egy mezőt előre.
B. Mozgási fázis – Mozoghatsz egy úton vagy tengeri mezőn vagy használod az egyik

speciális erő kártyádat.
C. Akció fázis – A következő három lehetőség közül választhatsz

1. Harc vagy csapda elhelyezése – Ha egy olyan városban fejezed be a mozgást,
ahol hős vagy hősök vannak, akkor harcolnod kell ellenük, ellenkező esetben
elhelyezhetsz egy csapda kártyát az adott helyszínre.

2. Lejáró csapdák – Ha egy helyszín kártya leesik a tábláról, akkor a rajta lévő
csapda kártya, lejáró (Mature) eseménye végrehajtódik.

3. A kezedben tartott csapdák számának újratöltése – Feltöltés a maximális
számra (normál esetben 5)
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Speciális erő kártyák

Dark Call (-2 vércsepp a költsége)
Egy helyszín kártya helyett játszhatód ki, azaz nem mozogsz abban a körödben. Megidézed a
sötét erőket, húzhatsz 10 csapda kártyát és utána eldobsz annyit, hogy a kezedben lévő
maximális számot ne haladja meg a csapda kártyák száma.

Double Back
Kivehetsz egy helyszín kártyát a táblára felhelyezettek közül, vagy a katakombákból. Felteszed
ezt a helyszín kártyát a táblára, a kezdő pozícióba és alá elhelyezed a Double Back kártyát. Így
keresztezni tudod a nemrég bejárt útvonaladat.

Feed (csak éjszaka játszható ki, gyógyúlsz 1 vércseppet)
Egy helyszín kártya helyett játszhatód ki, azaz nem mozogsz abban a körödben. Gyógyulsz 1
vércseppet, de a maximális 15-öt nem haladhatód meg.

Hide
Egy helyszín kártya helyett játszhatód ki, képpel lefelé kell kirakni. A hősök ebben az esetben
nem látják, hogy tulajdonképpen nem mozogsz. Erre a kártyára is kijátszhatsz egy csapda
kártyát, így az adott helyszínen már kettő is érvényesülhet, ha a hős odalép.

Wolf Form (csak éjszaka játzsható ki, -1 vércsepp a költsége)
2 városnyit haladhatsz (betartva az eredeti szabályokat, azaz lezárt városon most sem haladhatsz
át). Amelyik városon csak áthaladsz, ott a hősök nem vesznek észre. Az új helyszín kártya alá fel
kell helyezni a táblára.

Csata közben használt módosítok és jelölések
+1 Ha a hős kegyenc és a csata kelet Európában történik
+1 Ha a csata a Dracula kastélyában történik
+1 Ha az ellenfélen van harapás jelző (kivéve Mina Harker)

Az ellenfél a körben található számnak megfelelő sebzést kap.

Folytatódik a csata, semmi nem történt. Felkerül egy ilyen jelző a táblára. Ha egymás
után három ilyen jelző is felkerül a táblára, akkor a csatának azonnal vége.

Dracula a következő körben csak Dodge vagy Escape (Bat, Man vagy Mist) kártyákat
játszhat ki.

A hős elszenved egy harapást. Felkerül a karakterlapra egy ilyen jelző.

Ha a hős szenvedi el, akkor meghal. Ha a Dracula, akkor a következő piros értékig lemegy a
vércseppjeinek a száma.

A csatának azonnal vége.



3 / 8

Tárgyak

Kegyencek által használható

Dodge
Nem lehet a csata első körében választani. Ha ezzel a kártyával nyersz egy harci kört, akkor a
következő körben +1 hozzáadódik a dobás eredményéhez.

Knife
Ha megnyered a csatát ezzel a kártyával, akkor a hősnek el kell dobnia egy általa választott
esemény kártyát.

Pistol
Kapsz egy +1 értéket a dobásodhoz ebben a körben.

Dracula által használható

Dodge
Nem lehet a csata első körében választani. Ha ezzel a kártyával nyersz egy harci kört, akkor a
következő körben +1 hozzáadódik a dobás eredményéhez.

Escape (Bat)
Ha megnyered ezzel a kártyával a csatát, akkor 1 vagy 2 várossal arrébb elmenekülhetsz csak az
utat használva. Nem mehetsz át lezárt városon, de viszont másik hőssel azonos helyre léphetsz.

Fangs
Nem játszhatod ki, ha ez előző körben sebzést kaptál. Ha sikerül megharapnod az ellenfelet, a a
csatának azonnal vége és ugyanúgy menekülsz el mintha az Escapes (Bat) kártyán le van írva.

Mesmerize
Nem játszhatod ki, ha ez előző körben sebzést kaptál. Ha sikerül megharapnod az ellenfelet, az
ellenfél eldobja az összes tárgy kártyáját és a csatának azonnal vége.

Strength
Nem játszhatod ki, ha ez előző körben sebzést kaptál.
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Kártyák

Ally

Dracula’s Brides
Amikor ez a szövetséges játékban van, a kezedben lévő csapdák maximális száma 7. Ha ez a
szövetséges kikerül a játékból, akkor azonnal el kell dobnod annyi csapdát a kezedből, hogy az
eredeti 5 maximális számnak megfeleljél.

Immanuel Hildesheim
Amíg ez a szövetséges játékban van, a kezedben tartható esemény kártyák maximális száma 6-ra
növekszik. Ha ez a szövetséges kikerül a játékból, azonnal el kell dobnod annyi kártyát, hogy az
eredeti maximális 4 esemény kártya szabálynak megfeleljél.

Quincey P. Morris
Amíg ez a szövetséges játékban van, választhatsz egy hőst minden köröd elején. A választott hős
veszít egy életet, hacsak nem tud bemutatni egy Heavenly Host vagy egy Crucifix kártyát.

Keep

Control Storms
Egy hősre, vagy csoportra játszhatod ki, akik a tengeren tartózkodnak a mozgási fázisuk elején.
Az irányításukat azonnal átveszed és 3 tengeri mozgást hajthatsz végre. Ennek a kártyának a
segítségével visszafelé is mozgathatód őket a tengeren.

Custom Search
Akkor játszhatód ki, amikor egy hős a mozgási fázisa végét egy kikötőben fejezi be és a mozgása
közben átlépte a kelet-nyugat Európa határt. A hősnek el kell dobnia az összes tárgy kártyáját, a
körének azonnal vége. Nem játszhatód ki ezt a kártyát ha a hős egy olyan kikötőben fejezte be a
lépését, ahol már egy csapda várja.

Devilish Power
Egy éppen ellened kijátszott esemény kártyát tudsz semlegesíteni vele, vagy egy Heavenly Host
jelzőt tudsz vele leszedni a tábláról, vagy a hősök éppen aktuális segítőjét tudod eldobatni.

False Tip-Off
Akkor játszható ki, amikor egy hős éppen dobni készül a vonat utazásra. A hős nem dobhat a
kockával, helyette úgy kell venni mintha ’X’-et dobott volna, azaz nem mozdulhat ebben a
körben mert nincsenek rendben a papírjai. A hős ezt a kártyát Chartered Carriage kártyával
semlegesítheti.

Rage
Egy olyan csata elején játszhatód ki, ahol a Dracula az egyik résztvevő. Megnézheted az egyik
hős tárgy kártyáit és abból egy általad kiválasztottat eldobathatsz vele. Ezután a csata a normál
módon folytatódik, kivéve annyit, hogy nem játszhatsz ki Escape kártyát 3 körig.

Relentless Minion
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Akkor játszhatod ki, amikor egy hős legyőzött kegyenc csapdát vagy elmenekült előle. A hősnek
újból meg kell küzdenie egy hasonló kegyenccel.

Roadblock
A köröd elején játszhatók ki ezt a kártyát. Elhelyezheted az útlezárás jelzőt bármelyik út vagy
vonat útvonalra a térképen. A hősök nem használhatják ezt az útvonalat, amíg ez a jelző rajta
van. Ha az útlezárás jelző már a térképen volt a kártya kijátszása előtt, akkor te ezt áthelyezheted
bárhova.

Seduction
Akkor játszhatód ki, amikor egy hős egy csapdába lép az éjszaka folyamán. Ahelyett, hogy a
csapda létrejönne, a hős vagy bárki a csapatából kap egy harapásjelzőt. A csapda visszakerül a
hozzád, de a kezedben lévő csapdák száma most sem lehet több a maximumnál, a felesleget el
kell dobnod.

Sensational Press
Akkor játszhatód ki, amikor egy esemény kártya hatására felfedődne helyszín vagy katakomba
kártya. Egyet kiválaszthatsz ezek közül és azt nem kell bemutatnod.

Time Runs Short
A köröd elején játszhatód ki ezt a kártyát. Elmozdíthatod a Day/Night jelölőt egy értékkel előre.
Nem játszhatód ki ezt a kártyát, ha a jelölő a Small Hours értéken áll.

Trap
A csata kezdetén játszhatod ki. Minden dobásodhoz +1 eredményt ad hozzá a csata folyamán.

Unearthly Swiftness
A köröd elején játszhatok ki ezt a kártyát. A mozgási fázisodban +1 mozgást végrehajthatsz az
eredeti szabályok betartásával.

Wild Horses
Akkor játszhatod ki, amikor egy hős megtámadja a Drakulát. Te elmozgathatód a hőst egy
szomszédos városba, és a csatának azonnal vége szakad. A hősnek a fázisa ezután még
folytatodhat.

Play Immediately

Evasion
Azonnal végrehajthatsz egy speciális mozgást. Bármelyik városba elmehetsz a táblán (tengeri
zóna nem választható) ahol nem tartózkodik hős. Miután felhelyezted az új helyszín kártyát a
táblára, egy csapdát is felrakhatsz rá.

Night Visit
Egy olyan hősre játszhatód ki, akin van legalább egy harapásjelző. A hős azonnal elveszít két
életet.

Vampiric Influence
Egy olyan hősre játszhatod ki, akin már van legalább egy harapásjelző. Megnézheted a hős
esemény és tárgy kártyáit és a hősnek el kell mondania a következő lépését.
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Csapda jelzők

Lesben állás (3)
Felfordul: Húzhatsz egy új csapda jelzőt, utána el kell dobni annyit a kezedből, hogy az aktuális
maximális limit alá kerüljél.
Leesik: Kijátszhatsz egy csapda jelzőt a kezedből egy olyan hős ellen aki éppen nem tengeri
zónán vagy a kórházban tartózkodik. A hősre azonnal végrehajtódik, úgy mintha belelépett
volna. Ezután az asztalon lévő helyszínek száma 3-ra csökken.

Merénylő (1)
Felfordul: A hősnek meg kell küzdenie egy ügynökkel, aki mind az 5 ügynök tárgy kártyát
használhatja. Ha a hősnek sikerül elmenekülnie ebből a küzdelemből, azonnal vége a körének
(nem jön létre több csapda, Draculát is beleértve)
Leesik: Nem történik semmi

Denevérek (3)
Felfordul: A hős körének azonnal vége (nem jön létre több csapda, Draculát is beleértve) és ezt a
jelzőt maga elé kell vennie. A következő körében ez a jelző visszakerül a Draculához, aki a hős
mozgási fázisát ebben a körben átveszi (csak úton mozgathatja), ezután a jelző eldobódik.
Leesik: Nem történik semmi

Meggyalázott föld (3)
Felfordul: Húzhatsz egy esemény kártyát. Ha ez a hősöknek szól, azonnal eldobod. Ha neked,
akkor azonnal a kezedbe veheted.
Leesik: Addig húzhatsz esemény kártyát, amíg kettő olyan nem jön, ami neked szól. Az
időközben felhúzott hős esemény kártyákat megnézheted, aztán eldobod. Ezután az asztalon lévő
helyszínek száma 3-ra csökken.

Köd (4)
Felfordul: A hős körének azonnal vége (nem jön létre több csapda, Draculát is beleértve) és ezt a
jelzőt maga elé kell vennie. Amíg a hős előtt van ez a jelző, addig a többi hős nem mehet be és
mehet ki ebből a városból, de téged nem gátol a mozgásban. A vadászok a ködben ettől
függetlenül végrehajthatják az akció fázisukat (de abban a körben nem amikor ez a jelző
felfordult). A hős következő körében ez a jelző eldobodik.
Leesik: Nem történik semmi



7 / 8

Kegyencek (3 késes,2 késes és pisztolyos, 2 késes és puskás)
Felfordul: A hősnek meg kell küzdenie az ügynökkel aki rendelkezik a Fist, Dodge és azokkal a
tárgyakkal amik rajzolva vannak a jelzőn. Ha kelet-európában történik a csata, az ügynökök +1
értéket kapnak a dobásaikhoz.
Leesik: Nem történik semmi

Tréfa (2)
Felfordul: Ha Nyugat-európában fordul fel, akkor a hősnek azonnal el kell dobnia az összes
esemény kártyáját a kezéből. Ha kelet-európában fordul fel, akkor a hős egy általa választott
esemény kártyát eldob a kezéből.
Leesik: Nem történik semmi

Villámcsapás (2)
Felfordul: Ha a hős betud mutatni egy Crucifix vagy egy Heavenly Host kártyát, ez a csapda
eldobódik, nem fejti ki hatását. Ellenkező esetben a hős elveszít 2 életet és eldob egy általa
választott tárgyat.
Leesik: Nem történik semmi

Parasztok (2)
Felfordul: Ha nyugat-európában fordul fel, a hősnek el kell dobnia egy általa választott tárgy
kártyát a kezéből, és helyette húz egy újat. Ha kelet-európában fordul fel, a hősnek el kell dobnia
az összes tárgy kártyát, és helyette húz ugyanannyit a.
Leesik: Nem történik semmi

Pestis (1)
Felfordul: A hős elveszít 2 életet.
Leesik: Nem történik semmi

Patkányok (2)
Felfordul: Ha a hős rendelkezik Dogs (felfordított) kártyával, akkor ez a csapda eldobódik, nem
fejti ki hatását. Ellenkező esetben a hős dob 4 kockával és elveszít minden 4-6 értékű dobásért
egy életet.
Leesik: Nem történik semmi



8 / 8

Szabotőr (2)
Felfordul: Ha a hős rendelkezik Dogs (felfordított) kártyával, akkor ez a csapda eldobódik, nem
fejti ki hatását. Ellenkező esetben a hős körének azonnal vége (nem jön létre több csapda,
Draculát is beleértve) és eldob egy általa választott tárgy vagy esemény kártyát a kezéből.
Leesik: Nem történik semmi

Kém (2)
Felfordul: Megnézheted a hős összes tárgy és esemény kártyáját és elmondatod vele a következő
lépését.
Leesik: Nem történik semmi

Tolvaj (2)
Felfordul: Ha a hős rendelkezik Dogs (felfordított) kártyával, akkor ez a csapda eldobódik, nem
fejti ki hatását. Ellenkező esetben húzhatsz egy tárgy vagy esemény kártyát a hős kezéből.
Megnézheted és utána eldobod.
Leesik: Nem történik semmi

Új vámpír (6)
Felfordul: Ha nappal történik, akkor a hős azonnal megöli a vámpírt és a jelző eldobódik. Ha
este történik, akkor a hősnek dobnia kell egy kockával. 1-3 a hősre egy harapás jelző kerül,
kivéve ha betud mutatni egy Cruxifix vagy egy Heavenly Host kártyát. 4-6 a vámpír elszökik és a
hősnek el kell dobnia egy knife vagy egy Stake kártyát a kezéből. Ha nem tud megszökni a
vámpír, akkor a jelző eldobódik (kivéve ha a hőst legyőzi). Ha a vámpír megszökik, a jelző ott
marad a helyszín kártyán és a hős körének azonnal vége (nem jön létre több csapda, Draculát is
beleértve). A következő körben a hős újra megpróbálhat megküzdeni a vámpírral.
Leesik: Gyözelmi pontjaid száma kettővel növekszik, ezután az asztalon lévő helyszínek száma
1-re csökken.

Farkasok (3)
Felfordul: A hős elveszít 2 életet. A hős csak egy életet veszít, ha be tud mutatni egy Pistol vagy
egy Rifle kártyát. Nem veszít életet, ha be tud mutatni egy Pistol és egy Rifle kártyát.
Leesik: Nem történik semmi
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