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• Kísértetérték:   
A kísértetérték 1 és 14 között 
lehet; az 1 a legkisebb, a 14 
a legnagyobb.

• Képesség:  
A kísértet képessége kihat a
játék menetére
• Fajta:    
A kísértetek négy fajtába tar-
toznak, ezt a kártya színe 
jelöli:
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Kísértetkártya

Mind egy-egy kísértetjártya kastély 
büszke tulajdonosai vagytok, és azon 
igyekeztek, hogy hajnalig elűzzétek 
kísérteteiteket. Hogy hogyan lehet 
egy kísértetet elűzni? Hát még 
félelmetesebb kísértettel! Az veszít, 
akinek utolsóként marad kísértet 
a kastélyában.

        A játék célja
Igyekeztek megszabadulni a 
kezetekben és a kastélyotok-
ban lévő kísértetektől, és 
főként arra vigyáztok, ne 
nektek maradjon utolsóként 
kísértetetek.

Tartalom 
• szabályfüzet  
• a játék doboza, egyben

játéktábla
 

 
• 62 kísrétetkártya

(a kísértetek)

• 9 húú-korong  
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az 1. játékos keze

az 1. játékos
kastélya

a 2. játékos 
     keze

a 2. játékos
 kastélya

a 3. játé-
kos keze

a 3. játékos
   kastélya

kripta  temető
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 Pokol

A doboz   kihajtott fedele a temető, 
ahová kijátsszátok a kísérteteket.
A kastélyok       a saját húzópaklijaitok.
A saját paklitokat sem nézhetitek meg. 
Az a célotok, hogy előbb a kastélyotok-
ból, majd a kezetekből is kifogyjanak a 
kísértetek.

A kripta   a közös húzópakli, ide rakjátok
az előkészületek végén megmaradt kísértet-
kártyákat.

  

az a hely, ahová a játékból 
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A Pokol
végleg kikerült kísértetek kerülnek.



Elökészületek 
• A dobozt az előző oldalon látható 

kép szerint rakjátok ki az asztalra.
• Keverjétek meg a kísértetkártyákat, 

és képpel lefelé mindenkinek ossza-
tok 4 lapot. A saját lapjaitokat 
vegyétek a kezetekbe.

• Mindenkinek osszatok képpel lefelé 
4-12 lapot aszerint, hányan játszo-
tok, ezeket rakjátok le magatok elé 
húzópaklitokként (ez a kastélyotok).

        játékosszám    kastély

 2 játékos  12 kártya
 3 játékos  10 kártya
 4 játékos  8 kártya
 5 játékos  6 kártya
 6 játékos  4 kártya

Még a saját kastélyotokban lévő lapokat 
sem nézhetitek meg!
• A megmaradt kísértetkártyákat 

képpel lefelé rakjátok vissza a 
dobozba húzópakliként - ez 
lesz a kripta.

A játék menete
Az előző játék vesztese kezd; az első 
játéknál az, aki utoljára megijedt 
közületek.

Az óramutató járása szerint követitek
egymást.

Akin épp a sor van, vagy lerak képpel 
felfelé egy kísértetet a temetőre, vagy 
begyűjti onnét az összes kísértetet.

Fontos: Csak erős kísértet játszható ki, 
vagyis amelynek a kísértetértéke annyi 
vagy több, mint a temetőben a legfelül 
lévő kísérteté.

Például 5-ös kijátszható 4-esre vagy 
5-ösre, de 7-esre nem.

Ha a temető üres (akkor is az, ha Kitty ott 
van mellette), a kísértetérték 0-nak tekin-
tendő, így oda bármelyik kísértet lerak-
 ható (kivéve Miss Copy önma-
 gában).
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A megmaradt kísértetkártyákat 
képpel lefelé rakjátok vissza a 
dobozba húzópakliként - ez 

tendő, így oda bármelyik kísértet lerak-
 ható (kivéve 
 gában).

Elökészületek
•• A dobozt az előző oldalon látható 

kép szerint rakjátok ki az asztalra.
•• Keverjétek meg a kísértetkártyákat, 



A játék két nagy részből áll:

Éjfél elött
Éjfél előtt a kastélyotokban lévő lapokat 
még nem használhatjátok.
Ha épp te vagy soron van, az alábbi le-
hetőségek közül hajtasz végre egyet:
•  A kezedből kijátszol a temetőre egy 
vagy több ugyanolyan kísértetet; a 
kijátszott kísértet(ek egyedi) értékének 
legalább annyinak kell lennie, mint a 
temetőben legfelül lévő kísértet értéke.

• Próbára teszed szerencsédet és fel-
csapod a kripta legfelső lapját a teme-
tőre. Ha ez a kísértet elég erős, az ak-
ciód befejeződött, a következő játékos 
jön; ha a kísértet nem elég erős, a te-
metőről a kezébe veszed az összes lapot.

•A temetőről az összes lapot a kezedbe 
veszed.

Megjegyzés: Attól még, hogy van elég 
erős kísértet a kezedben, azt nem vagy 
köteles kijátszani; néha jobban megéri 
későbbre tartalékolni a legjobb kísér-
teteket, még azon az áron is, hogy így 
most kísérteteket kell begyűjtened.

Az akciód után a következő játékos jön, 
kivéve ha különleges kísértetet vagy kom-
binációt játszottál ki.
Bármelyik akciót is hajtottad végre, ha a 
kezedben négynél kevesebb kártya van, 
most annyi lapot húzol a kriptából, 
hogy a kezedben négy lap legyen.
Amint felhúzzátok a kriptából az utolsó 
lapot, az óra éjfélt ült.

Éjfél után
Vagyis a kripta már üres.

Ha épp te vagy soron, az alábbi lehető-
ségek közül kötelezően végrehajtasz 
egyet:
• A kezedből kijátszol a temetőre egy 

vagy több ugyanolyan kísértetet 
(ugyanolyan feltételekkel, mint éjfél
előtt).

•  A temetőről az összes lapot a kezed-
be veszed.
Megjegyzés: Ha a kezedben van kísér-
tet, de nem elég erős, így kell tenned.

• Ha a kezedben nincs egy kísértet sem, 
választhatod azt, hogy felcsapod a te-
metőre a kastélyodról a legfelső 
lapot. Ha ez a kísértet elég erős, az4



akciód befejeződött, a következő játékos 
jön; ha a kísértet nem elég erős, a teme-
tőről a kezedbe veszed az összes lapot.

Az akciód után a következő játékos jön, 
kivéve ha a különleges kísértetet vagy 
kombinációt játszottál ki.

Kombinációk
• Kísértetduó (2 ugyanolyan kísértet) vagy

kísértettrió (3 ugyanolyan kísértet): Ha
a kezedből két vagy három ugyanolyan
kísértetet játszol ki, utána megint te jössz.

Megjegyzés: Ha kombináció vagy más 
hatás miatt újra te jössz, és még éjfél 
előtt vagytok, valamint a kezedben 
négynél kevesebb kísértet van, az új 
akciód előtt húznod kell a kriptából.

• Kísértetkvartett (4 ugyanolyan kísértet):
Négy ugyanolyan kísértetet bármikor 
kijátszhatsz, mert bármi is az értékük, 
mindig erősnek számítanak. Azt is meg-
teheted, hogy a temetőben legfelül lévő 
egy vagy több ugyanolyan kísértetet 
egészíted ki a kezedből kvartetté. 

 Ha kísértetkvartettet játszol vagy egészítesz 
ki, a temetőből az összes kísértet (beleértve 
az általad éppen kijátszottakat is) a Pokol-
ba kerülnek. Utána újra te jössz.

 

Példák: 
A temetőben legfelül 10-es kísértet van, és Ildi-
kónak van három 10-e. Ha mindhármat 
kijátssza, kísértetkvartettet hoz létre, és a 
temetőből az összes kísértet a Pokolba kerül. 
Megint ő jön.

A temetőben legfelül 13-as kísértet van, és 
Andreának nincs 12-esnél erősebb lapja, 
viszont van négy 5-öse. Kijátszhatja a négy 
5-öst, és a temetőből az összes kísértet a 
Pokolba kerül. Megint ő jön.
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Különleges kísértetek
• A rettenthetetlen kísértetek (sárga 
háttér) mindig kijátszhatók, még akkor 
is, ha nem elég erősek, sőt még a félel-
metes kísértetekre is.

 

Scooty (1): Mindig kijátszható.

Kitty: Kittynek nincs kísértetértéke. 
Nem a temetőre, hanem a temető 
mellé kell kijátszani, viszont amikor a 
temetőből begyűjtitek vagy onnét el-
dobjátok az összes kísértetet, akkor ő 
is ott van.

Ha kijátszod Kittyt, a következő
játékos egy körre kimarad a 
játékból.

Két Kittyt nem játszhatsz ki egyszerre, és 
Kitty nem játszható ki Miss Copyval.

• A félelmetes kísértetek (vörös 
háttér) kijátszására nincs spe-

ciális szabály, viszont rájuk csak rettent-
hetetlen kísértet, félelmetes kísértet 
vagy kísértetkvartett játszható ki.

Cerberus (3) és Igor (12) is félelmetes 
kísértet, de a 3-as nem játszható ki a 12-
esre.

 

• A speciális kísértetek (kék háttér) 
kijátszására nincs speciális szabály, 
viszont ennek van valamiféle hatása:

Miss Copy (x): Csak egy vagy több 
másik kísértettel együtt játszható ki, 
és az értéke ugyanaz, mint a vele kiját-
szott kísértet(ek) értéke. Ilyesformán 
mindig kombináció (duó, trió, kvar-
tett) része. Miss Copy magányosan 
nem játszható ki.

Twist (8): Kijátszása után 
megfordul a játék iránya.

Skeletum (11): Kijátszása után 
a temetőből az összes kísértet 
(így Skeletum is) a Pokolba 
kerül. Utána megint te jössz.

Megjegyzés: Skeletum csak akkor játszható 
ki, ha elég erős (vagyis nem játszható ki 
12-es, 13 vagy 14-es kísértetre, illetve a 
3-as félelmetes kísértetre sem).

Cerberus

Igor

Miss Copy

�����

Skeletum

Scooty
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A Pokol (a dobott lapok)
A kísértetkvartett vagy Skeletum miatt eldobott lapok végleg kikerülnek a játékból

A kísértetképességek összefoglalása
 1 Scooty Mindig kijátszható.  

 3 Cerberus Félelmetes. (Rá csak 3-as, 12-es, 1-es, kísértetkvartett vagy Kitty játszható 
ki.)  

 8 Twist Megváltozik a játék iránya (óramutató járása szerint/azzal ellentétesen). 

 11 Skeletum     A temetőből az összes kísértetet a Pokolra küldi. (Megjegyzés: Csak 
akkor játszható ki, ha elég erős.) Utána újra ez a játékos jön.

 
 

 12 Igor Félelmetes. (Rá csak 12-es, 1-es, kísértetkvartett vagy Kitty játszható ki.)
 

 X Miss
Copy

 Lemásol egy vele együtt kijátszott kísértetet. Nem játszható ki egyedül, 
sem Kittyvel, sem másik Miss Copyval. Így ha csak Miss Copy van a kezed-
ben, kénytelen vagy a temetőről begyűjteni a kísérteteteket - akár üres 
temetőről -, illetve éjfél előtt még próbára teheted a szerencsédet. 

 

 

 Kitty A temető mellé kell kijátszani (nem változik, hogy melyik kísértet van ott 
egfelül). Amikor a temetőből valaki begyűjti vagy eldobja az összes kísér-
tetet, Kitty is a temetőben lévőnek számít. Kijátszása után a következő 
játékos kimarad egy körből.

 

7



    A játék vége
Ha már kifogyott a kastélyod, és a kezed-
ben sincs már lap, győztél; ekkor a követ-
kező játékos jön, akkor is, ha amúgy 
(kombináció, Skeletum miatt) te jöttél 
volna újra.
Ha már csak egyvalaki maradt a játékban, 
ő veszített, és neki valamiféle rettentő 
kísértethangot kell hallatnia.

• Ha háromnál többen vagytok, több
leosztást is játszhattok. Aki egy leosztás 
során utolsóként bennmarad, kap egy 
húú-korongot, a többiek pedig pontokat:

    

1 pont mindenkinek, aki kiment
+1 pont annak, aki elsőként ment ki
+2 pont annak, aki utoljára ment ki

 
 
 

Példa: Négy játékos esetén aki elsőnek megy ki, 
2 pontot kap, aki másodiknak, az 1-et, aki 
harmadiknak, az 3-at, az utolsó pedig csak egy 
húú-korongot.
A játék akkor ér véget, amikor valaki kap egy 
második húú-korongot; ekkor az győz, akinek 
a legtöbb pontja van. Egyenlőségnél újabb 
leosztást kell játszanotok.
Sosem győzhet az, aki az utolsó leosztásnál 
utolsóként bennmaradt (de lehet, hogy a 
döntetlen miatti újabb leosztás után már ő 
lesz a győztes).
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