
A VADON SZAVA | CALL OF THE WIDE 
Mansions of Madness kiegészítő 

 
ÁTTEKINTÉS 

Üdv e kiegészítőben, mely még sötétebb helyekre visz a vadon még nem megszelídített sarkaiba. E kiegészítő 
5 új történetet tartalmaz. Minden történet ijesztően egyedi megtapasztalás: nyomozás egy isten háta mögötti 
faluban történő gyilkosságtól, meglepő szerepcsere, vagy épp felfedezések és rejtélyek megoldása. 
A kiegészítő tartalmaz új szörnyeket, nyomozókat és bőséges új kártyát a Mansions of Madnesshez. 
 
A kiegészítő használata 
A kiegészítő 5 történetet tartalmaz, mind egyedi, önállóan játszható. A játékosok használhatják az új 
nyomozókat, trauma kártyákat és harci kártyákat BÁRMELY történetben – még ha az nem is ebben a 
kiegészítőben található. Minden más tartozékot azonban csak akkor használjatok, ha ezt a kiegészítőt is 
használjátok. A nyomozók és az őrző játékos füzetében minden történetnél megtalálható, pontosan mely 
tartozékokra lesz szükségetek. 
Az első játék előtt minden szörnyet rakjatok rá a talpára, néhány esetben jól jöhet egy kis ragasztó is. A 
szörnyek talpába illesszétek be a megfelelő szörnylapokat is (a Dunwich Horror és az egyedi szörnyek kapcsán 
irány a 10. oldal). 
 
Őrző kézikönyv 
Vannak olyan új őrző akciókártyák, rituális kirakók, melyek a játékszabályban nem, de az Őrző kézikönyvben 
megtalálhatóak – ezeket a megfelelő történetnél találja majd az őrző játékos. 
 

TARTALOM 
Szabályfüzet, Őrző kézikönyv, 105 nagy kártya, 190 kis kártya, 82 jelölő, 11 térképelem, 6 kirakódarab, 4 
nyomozófigura, 11 szörnyfigura. 
 
Tartozékok 
Az alábbi rész csak az új tartozékokat írja le, az alapjátékban már megismert tartozékokat nem. 
Káprázat kártyák (Delusion): Negatív, instabil mentális állapotot jeleznek egy társ-karakteren. Csak az 1. 
történet speciális szabályai kapcsán kerülnek játékba.  
Útvonal kártyák (Trail): Rejtett helyeket, veszélyeket jelölő kártyák. Csak a 3. történet speciális szabályai 
kapcsán kerülnek játékba.  
Mánia kártyák (Mania): Mély, traumatikus mentális károsodást jelöl. Csak az 5. történet speciális szabályai 
kapcsán kerülnek játékba.  
Társ történetkártyák (Ally Story): Pletykák, információk, melyek a nyomozók előtt akkor kerülnek felfedésre, 
ha beszélgetnek a társakkal. 
Társ karakterkártyák (Ally Character): Minden társ kezdő állapotát jelölik: egészség, épelméjűség és 
képességek. A kártyák hátlapján a társ előtörténete olvasható. 
Horror jelölők: Ugyanolyanok, mint az alapjátékban, de egy ilyen jelölő 5 horror jelölőnek fele meg. 
Társjelölők: Arra használjuk, hogy látszódjon, melyik mezőn tartózkodik a társ.  
Átok jelölők: Természetfeletti balszerencse, misztikus hatások jelölője. Különböző játékhatások esetén 
kapcsolnak be. Az őrző velük arra kényszerítheti a játékosokat, hogy újradobják próbáikat. 
Rituális nyomok: A nyomozók ezekkel titkosan kiválaszthatják az őrző célját. Csak a 4. történet speciális 
szabályai kapcsán kerülnek játékba.  
Rituális előkészületi lapka és kirakódarabkái: Az őrző használja majd rituáléhoz. Az őrző kézikönyve írja le 
pontos használatukat. 
Lyuk és csónak jelölő: Előbbin a nyomozók leeshetnek, utóbbin a nyomozók különleges terepen utazhatnak.  
Speciális történetválasztás jelölő: Az őrző jelölheti meg vele a történet mely részeit választotta. Részletes 
leírásuk az őrző kézikönyvében olvasható. 
KIEGÉSZÍTŐK IKONJA: Félhold. Minden kártyán ez az ikon található, mely e kiegészítővel került játékba. 
  



SZABÁLYOK 
Amennyiben e kiegészítő történetét játsszátok, ezeket a szabályokat is figyelembe kell vennetek. 
 
Két játékos 
Ezek a történetek 2-4 nyomozóval a legjobbak. Ha összesen ketten játszotok (egy nyomozó és egy őrző), azt 
tanácsoljuk, a nyomozó játékos két karaktert is irányítson.  
 
Térkép elemek 
A térkép elemek ugyanúgy működnek, mint eddig. De némelyikre új szabályok is vonatkoznak. 
Külterületek: e kiegészítő legtöbb térképe nagy, külső terület, de ezek is SZOBÁNAK minősülnek. Néhány 
kártya használja az OUTDOOR ROOM (kültéri szoba) megjelölést. Az a szoba számít ilyennek, amelynek a 
szélén maximum 1 barna szegély (fal) található. A barna szegély továbbra is falként működik két szomszédos 
terület között. 
Átjárhatatlan határok: Némely mezők szaggatott vonallal vannak elválasztva. Ezen normál módon átlépni 
nem lehet sem nyomozóknak, sem szörnyeknek. Ettől függetlenül a rálátást nem akadályozzák. 
Elsüllyedt területek: Két területen, A halastó (The Pond) és Az ingovány (The Marsh) mezők közepén található 
egy-egy kék ikon, mely elsüllyedt területet jelöl. Ha egy figura köre kezdetén egy ilyen mezőn áll csónak 
nélkül, 2 sebzést szenved el és egy átjárhatatlan határon keresztül egy szomszédos, tetszése szerinti mezőre 
mozog. A repülő szörnyek (5. oldal) immunisak erre a hatásra. Ha egy hatásnak köszönhetően egy figura 
átmozoghat egy átjárhatatlan területen, akkor mindez szintén hatástalan. A mező hatása csak akkor kapcsol 
be, ha a figura saját köre kezdetén áll ezen a mezőn. Ha egy hatás arra utasítja a játékost, hogy bármely 
mezőre mozoghat, ő akkor sem mozgathatja figuráját elsüllyedt területre.  
Szobahatárok: A nagy területeknek több szobájuk is lehet, amit sárga határvonal választ el egymástól. Ezek 
ugyanúgy működnek, mint a fehér vonalak, csak külön szobának minősülnek. Ez szobahatásoknál és 
felfedezésnél különösen fontos. Így mostantól a SZOBA új definíciója: Egy térképlap önálló névvel, barna, 
falakkal, ajtókkal, sárga határokkal, vagy a játéktér szélével határolva. 
Megjegyzés: A mezőkre rajzolt egyéb grafikát továbbra se vegyétek figyelembe. Pl. hiába van tábortűz az 
egyik mezőn, ott csak akkor kell ezt figyelembe venni, ha azon a mezőn van egy tábortűz lapka is! 
 
Repülő szörnyek 
Ezek könnyedén átmozoghatnak akadályokon is. Minden szörny, melyen szerepel egy szárny ikon, repülő 
szörny. Továbbá az alapjáték Mi-Go szörnyei is repülő szörnynek számítanak innentől kezdve! A rájuk 
vonatkozó szabályok: átmozoghatnak átjárhatatlan határokon; immunisak a lyuk jelölőre; elsüllyedt 
területekre is immunisak; a Fedett híd (Covered Bridge) alatt is átmozoghatnak, a csónakra vonatkozó 
szabályok betartásával (6. oldal).  
 
Jelölők 
Egy új állapot (átok) és két új területi (csónak, lyuk) jelölő van a kiegészítőben. Minden más jelölő az alapjáték 
szabályai szerint működnek. 
Átok: Nyomozók és társak is megkaphatják. Ha átkot kap egy játékhatástól, tegyél mellé egy átokjelzőt. Az 
őrző egy ilyen átokjelző eldobásával arra kényszerítheti a játékost, hogy újradobja próbáját. Egy próbánál ez 
maximum egyszer tehető meg. A társakra másként hatnak (lásd 10. oldal). Több átokjelölő is lehet egy társon, 
vagy karakteren. 
Átok+Képességpont (Skill): Ha az eredeti dobáshoz a karakter használta képességpontját, az átok által történő 
újradobásnál is figyelembe kell azt venni. Ha az eredeti dobáshoz a karakter nem használta képességpontját 
és újradobásnak kell következnie, a dobás előtt a karakter még felhasználhatja egy képességpontját. 
Lyuk: Ez egy mély, alattomos lyuk a földben, mely rejtett, nehéz kikerülni. A játék kezdetén az őrző 
összekeveri ezeket a jelzőket, úgy, hogy a sebzéssel jelzett hátoldaluk ne látszódjon. A játék során amint egy 
lyukkal jelzett mezőre mozog egy nyomozó, társ, vagy szörny, az alábbi lépéseket kell végrehajtani. 
1. Mozgás leállítása. A kör további részében már nem mozoghat innen el. 
2. Sebzés elszenvedése. A jelző megfordítását követően a sebzéssel egyenlő sérülést szenved el. 
3. Csere/Eldobás. Ha a sebzés mellett sárga keret látszódik, a lyuk helyére tegyünk képpel felfelé egy másik 
ilyen jelzőt. (Ha épp minden jelölő használatban van, nem kell újat feltenni.) Máskülönben nem kell új jelölőt 
ide tenni, a régit pedig bele kell keverni a játékon kívüli lyuk jelölőkbe. 



Ha egy figura mezőjére kerül egy lyuk, az hatástalan, mindaddig, amíg egy figura oda nem mozog. Ha 
egyszerre mozognak lyukra figurák (pl. csónak), mindegyik elszenvedi a sebzést. Területenként maximum 1 
lyuk lehet. 
Csónak: Ez egy motorcsónak, amit a nyomozók használhatnak folyón (river), áramlaton (stream), tavon (leak) 
és mocsáron (swamp). Használatához rendelkezni kell a csónak kulcsával (Boat Key). E kártyával rendelkező 
nyomozó saját mezőjén a csónakkal, használhatja azt, hogy vele együtt átmozogjon egy szomszédos mezőre, 
átjárhatatlan határon. A Fedett híd (Covered Bridge) két oldala egymással szomszédosnak tekintendő 
csónakkal utazók és repülő szörnyek számára. Futás akciónál és levitáció varázslatnál is használható a 
csónakkal történő mozgás, a fent leírt módon. 
Minden alkalommal, amikor ilyen mozgás történik, a csónak mezőjén tartózkodó minden karakter együtt 
mozoghat a csónak új helyére. Mindettől függetlenül az elkerülés és akaraterő próbát minden karakternek 
meg kell dobnia résztvevő szörnyek esetén. Ha a csónak kulcsával rendelkező játékost mozgatja az őrző, 
megteheti, hogy csónakkal együtt mozgatja, de ez esetben a többi játékost nem mozgathatja vele. 
Fontos: a csónaknak mindig olyan mezőn kell tartózkodnia, melynek van átjárhatatlan határa. 
 
Társak 
A társak történetspecifikus karakterek, melyek sem szörnynek, sem nyomozónak nem számítanak. Egyik 
játékos sem irányítja őket, viszont különböző módokon kapcsolatba lehet lépni velük. A társak csak a 
kiegészítő 1., 3., és 4. történetében használatosak, ahogyan az az adott játék előkészületeinél olvasható is. 
Mindegyiket egy jelölő jelképez, amely a társ aktuális helyét is jelzi. Tartozik hozzájuk karakterlap (tegyétek 
a tábla mellé) és egy történetkártya pakli (keverjétek meg és tegyétek a karakterlapja mellé). Fontos: A társak 
NEM szörnyek és NEM nyomozók, így az ilyen hatások rájuk nem hatnak. Például az „All alone” traumakártya 
esetén a nyomozónak nem kell tesztet dobnia, ha belép egy olyan szobába, melyben egy társ tartózkodik. 
Társ fázis: Az őrző körének 1. és 2. fázisa közé ékelődik ez az új fázis, azaz a nyomozók tárgycseréjét követi a 
társakhoz kapcsolódó fázis, mely az alábbi lépésekből áll: 

1. Társ akció: Minden társ végrehajthat egyet az alábbi akciók közül, amiről az a nyomozó dönt, aki 
legközelebb tartózkodik hozzá. a) Támadás. b) Nyomozóval beszélgetés azonos helyszínen. c) Passz. 

2. Társ állapot: Minden tűzben lévő társ elszenved 2 sebzést. Lekerül róluk egy kábultság (stun).  
Ha a társ megőrült, akkor is végrehajthat akciót. Az őrző ugyanúgy mozgathat és támadhat társsal, mintha 
szörnyet irányítana.  
Nyomozóval beszélgetés: A társ fázisban minden társ beszélhet egy nyomozóval, mellyel egy helységben 
tartózkodik (nem egy mezőn!). Ekkor a nyomozó felhúzza a társ paklijának felső lapját és végrehajtja azt. Ha 
a kártya máshogy nem határoz, a most felfedett lapot saját nyomozólapjához helyezi és megtartja. Ha 
ugyanazon a helyszínen több nyomozó is tartózkodik, dönteniük kell, melyikük beszél a társsal. 
FONTOS: Amíg egy társhoz tartozik nem teljesített feladat, nem lehet vele beszélgetni! 
A társkártyáknak 3 típusa van: 

- Szóbeszéd: Csak színesítő szövegből állnak. Nincs játékbeli hatásuk, de fontos utalásokat tehetnek. 
- Esemény: Azonnali, vagy tartós hatásuk van. A kártya szövegétől függ, meddig marad játékban. 
- Feladat: A nyomozóhoz kerül. Teljesítésével a nyomozó jutalmat kap – ezt követően a kártya 

eldobandó. Általában több körig tart teljesítése. Amíg egy társ feladata nem teljesült, nem lehet vele újra beszélgetni! 
Csak az a nyomozó teljesítheti, akinél van. A csere fázisban ez is átadható a szokásos szabályokkal. 

Támadás társsal: Bejelentését követően az őrző felfordítja a megfelelő harci pakli felső lapját és a kártya felső 
felét nézi, ahogyan teszi azt a nyomozók támadásainál. Az a játékos hajtja végre a támadást, aki kiválasztotta 
a társ számára ezt az akciót. Döntési helyzetben is ő mondhatja meg, mi történjen a társsal. A társak 
megtámadhatják egymást, nyomozókat és szörnyeket is. Előbbi kettő esetén a kék harci paklit kell használnia. 
Kábult állapotban lévő társak nem támadhatnak. FONTOS: A társak SOSEM dobnak tesztre. A teszt 
eredménye a társ karakterlapjáról olvasandó le (lásd lentebb). Azok a hatások, melynek nyomán az őrző egy 
nyomozóval másik nyomozót támadhat meg, lehetővé teszi, hogy társsal tegye mindezt. 
Társak tesztjei: A teszteknél a társak nem dobnak kockával, hanem megvizsgálják képességeiket, amit a 
karakterlapjukról olvasunk le. Ezt szakértelemnek nevezzük (Expertise). Ha az adott teszt szerepel a 
karakterlapon, a teszt automatikusan sikerül. Ha nem szerepel rajta, az azt jelzi: a tesztet a társ elbukta. 
Például egy szörny megtámadja a társat, akinek ügyességgel (dexterity) kell védekeznie. Mivel a társ lapján 
olvasható ez a szakértelem, a próbát teljesíti, így a támadás ennek megfelelő szövege hajtódik végre. 



FONTOS: A társaknak is kell elkerülés- és ijedtség (horror) próbát tenniük a szörnyek után, ahogyan a 
nyomozóknak is. Azonban a társak ezeket a teszteket automatikusan ELBUKJÁK, függetlenül szakértelmüktől. 
Ha egy társnak olyan tesztet kellene végrehajtani, melyre nem képes (pl. annyival kell tesztelnie, ahány 
épelméjűsége van még), akkor azt automatikusan elbukja. Ha egy támadás során tulajdonságalapú lenne a 
sebzéskiosztás (pl. annyi sebet kapna, amennyi az ereje), akkor a társ 1 sebet kap. 
Társak mozgása: A társak csak különleges hatások esetén képesek mozogni. Mozgásuk során azokat a 
szabályokat követik, amik a nyomozókra vonatkoznak. Lakatolt ajtón NEM képesek átmozogni. Elbújni SEM 
tudnak. Kábult állapotban nem képesek mozgásra. 
Csere a társakkal: A nyomozók tudnak egymás között cserélni a csere fázisban. Ekkor dönthetnek úgy, hogy 
a társakkal is cserélnek. Ehhez a társsal egy mezőn kell állniuk. Az átadni kívánt tárgyukat a társ karakterlapja 
mellé helyezik. Viszont NEM vehetnek el kezdő tárgyat, vagy felfedezéskártyát társtól, hacsak egy különleges 
hatás ezt lehetővé nem teszi. 
A társak nem képesek kezdő tárgyakat vagy felfedezéskártyákat használni, kivéve harcban a fegyvereket 
(weapon), vagy olyan tárgyakat, melyekre egyértelmű, különleges utasítás vonatkozik. A cserefázisban 
bármennyi szabályos csere végrehajtható egymás után akár társ és nyomozó között is.  
Társak megtámadása: A szörnyek megtámadhatják a szokásos szabályokkal a társakat is, de a támadás során 
a társak nem dobnak kockával. A nyomozók is támadhatják a társakat úgy, mintha azok humanoid (kék) 
szörnyek lennének. Minden olyan hatás, mely azt írja „figura” (figures) és nem nevezi meg, hogy nyomozó, 
vagy szörny, a társakra is érvényes. A Támadás (Attack) kulcsszóval rendelkező kártyák (pl.: Shriveling) 
használhatóak társak ellen is. 
Társak sérülése és épelméjűsége: A társak szenvedhetnek el sérülést és épelméjűség veszteséget. Ezeket a 
karakterlapjukhoz kell tenni. Trauma- és Mítoszkártyát viszont NEM kaphatnak.  
Társ megölése: Ha legalább annyi sérülést kap egy társ, mint az életereje, meghal. Eltávolítjuk jelölőjét a 
tábláról. Minden kezdőtárgyát és felfedezéslapját a halála helyszínére teszünk (lásd: nyomozó halála). 
Társ megőrülése: Ha legalább annyi épelméjűséget kap egy társ, mint épelméjűség értéke, megőrül. A 
nyomozók velük ugyanúgy cselekedhetnek, azonban van két hatás, ami hat rájuk: 

- Őrző akciók: Az őrző akciókörében az őrült társak is szörnyekként viselkednek. Így pl. mozgathatja 
őket a Command Minion kártyával. 

- Őrző támadásai: Az őrző támadás fázisában támadhat velük is. 
Társak gyógyítása: A nyomozókra hatással bíró gyógyításokkal a társakat is gyógyíthatjuk, de ehhez a 
képesség minden feltételét teljesíteni kell. Más típusú kártyahatások azonban továbbra sem hatnak rájuk. 
Állapotok a társakon: Apróbb eltérésekkel működnek az állapotok a társakon. Ezek az alábbiak: 

- Kábultság (stun): nem mozoghat, nem támadhat, de beszélhet. Minden társ fázis végén minden 
kábult társról 1-1 ilyen jelölőt végy le. 

- Átok (curse): Az őrző bármikor eldobhat a társról egy ilyen jelölőt, hogy a társ aktuális tesztje 
automatikusan sikertelen legyen (függetlenül a szakértelemtől). Harcban megvárhatja, hogy a 
harckártyát teljesen végigolvassa. 

- Tűz (fire): A társ fázis végén 2 sebzést kap, ha tűz ikonnal jelzett szobában tartózkodik. Más hatást 
nem vált ki (nem hat a társ mozgására, nem kell horror próbát vagy egyéb hatást kiváltani a társra). 

- Sötétség (darkness): Sötétségben lévő társ nem hajthat végre akciót. 
Társak és térképjelölők: Az alábbiak szerint kerülnek kapcsolatba a társak a térképelemekkel: 

- Létra: A nyomozókhoz hasonlóan képesek őket mozgáskor használni. 
- Lyuk: A szokásos szabályok érvényesek rájuk is. 
- Szellőző: A társak NEM mozoghatnak át rajtuk. 
- Búvóhely: A társak NEM mozoghatnak búvóhelyre. (Hasonlóan ahhoz, hogy nyomozók nem 

támadhatnak búvóhelyen lévő másik nyomozót.) 
  



Általános jellegű pontosítások 
Néhány apróbb, az alapjátékban megismert szabály módosításáról, pontosításáról van szó. 
Térképelemek: 

- Akadály (barrier): A nyomozók és társak is átmozoghatnak ajtónál lévő akadályon. Ehhez tolják félre 
az akadályt és hagyják úgy, majd hajtsák végre a mozgást. Maximum 1 akadály lehet egy ajtón. 

- Búvóhely (hiding): Egy elbújt nyomozót nem támadhat meg sem másik nyomozó, sem társ. 
A Támadás (Attack) jellemző: Némely tárgyon és varázslaton (pl. Handcuffs) szerepel ez a kulcsszó. EZ két 
dolgot jelent: 

1) A nyomozónak nem kell elkerüléspróbát (evade) tennie a tárgy használatához. 
2) Ezekkel a kártyákkal a nyomozók megtámadhatják egymást, vagy társakat, a történet szabályaitól 

függően. 
Automatikus bukás: Ha bármilyen hatás automatikus bukást ír elő, akkor semmivel nem lehet sikeressé tenni, 
és ez felülírja még az automatikus sikert is. 
Egyedi szörnyek: E kiegészítőben némely szörnyből csak 1 figura található. Ezek a szörnyek megölhetőek, de 
nem kerülnek ki a játékból. Az egyedi szörnyek csak akkor számítanak megnevezett szörnynek, ha a történet 
ezt előírja. A Dunwich Horror egy különleges szörny, mivel 3 szörnyjelölője van. A játék előtt az őrző választja 
ki, melyiket csúsztatja a szörnytalpba. A szörny speciális támadásával ezek a szörnyjelzők kicserélhetőek, 
melyeket az őrző bármikor megtekinthet. 
Automatikus ölés: Ha egy történet által megnevezett (named monster) szörny ellen automatikus ölés 
történne, e helyett 5 sebzést kell okozni a szörnynek. Ha hasonló képesség hatna egy társra vagy nyomozóra, 
azonnal meghalnak.  Ha egy célkártya előírása, hogy meg kell ölni egy nem megnevezett szörnyet akkor az a 
szörny is megnevezettnek számít, annak minden szabályával! Ez az alapszabályokat is átírja, mely az 
alapszabály történetei során is érvényesek! 
Varázslatok: Ugyanabból a varázslatból minden nyomozónak csak egyetlen példánya lehet egyszerre. A Rá 
hangja akciótípusra hivatkozik. 7 akciótípus van: támadás, futás, felderítés, eldobás, kártyaképesség, 
térképjelölő akció, történetspecifikus akció. A „támadás” (attack) kulcsszót használó kártyák támadás 
akciónak, nem kártyaképességnek minősülnek. Így például a késnek lehet támadás akciója, vagy 
kártyaképesség akciója is. Ha egy játékos köre egy hatás miatt befejeződik, már nem használhatja a Rá 
hangját. A Levitáció varázslat használata során nem hat a mozgásra a lyuk jelölő.  
Eseménykártyák elfogyása: Ha az esemény pakli elfogy, de a játék még nem ért véget, az őrző innentől 
egyszerűen csak átugorja az esemény fázisát.  
Mozgás más által: Ha egy másik társat vagy nyomozót mozgatna egy nyomozó egy hatás miatt, a mozgatott 
bábunak ugyanúgy kell elkerülés tesztet dobnia, mint normál szabály szerint.  Ha egy társat vagy nyomozót 
az őrző mozgatna, akkor elkerülés próbát nem, de horror próbát dobnia kell a mozgatott karakternek. 
 
 
NE FELEDD! 

- A Vadon szava akciókártyákat REJTVE kell tartania az őrzőnek a nyomozók elől az első használatukig. 
- Elöntött területen lévő, nem-repülő figurával a saját köre kezdetén egyből el kell mozogni és 2 

sebzést is elszenved. 
- Repülő figurák és csónakban lévő figurák átmehetnek a híd alatt. 

 
 
Jó játékot! 
 
 
 
 
 
A fordításról 
A fordítást Csibu készítette (www.csibu.space és www.huzopakli.blog.hu). A fordítás lektorálatlan, és nem teljes 
egészében szóról szóra történt. Az elsődleges cél a kiegészítő gyors megértése volt, így az esetleges pontatlanságokért 
elnézést kérek. Az alapjáték ismerete és annak magyar fordítása ismeretében történt e magyarítás, mellyel remélem 
sok Lovecraft rajongónak örömet okozok! Kalandra fel! 

http://www.csibu.space/
http://www.huzopakli.blog.hu/

