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A könyv az ���� ����	
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A tárgyak el�készítése

A kártyák szétosztása

A történet kiválasztása

Az �������téka

A könyv használata



A táblázat utolsó oszlopában mindig a különleges utasítások 
vannak. Gyakran ���$������ hogy a nem használt kutatás 
kártyákat meg kell kev���� és �	������
���(�� elhelyezni 
#������ egyet-egyet azokra a ����
	������ ahol nincs semmi-
lyen kártya. Az ezután megmaradt kártyákat tegye vissza a 
��#��#����	������������e��	��	��ket.

Fontos: Az ������� nagyon kell $igyelnie a ������
7��
akadály- és zárkártyák ��������	
	�	�� ha hibázik a kártyák 
elhelyezésekor� a történet megkavarodik (és az ���� büntetést 
��"����������
��#�����nyv 15.oldalán olvashatsz).
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Amikor minden játékos #�$������ az ����	
������k��� az �����
$����vassa a bev������ a nyomozóknak. A bev����� a nyomo-
zók kézikönyvében található történet $�������
�� és pontos 
nyomokat ad a nyomozás elkezdéséhez.

A bev����� legalább egy ponton tartalmaz egy titkos nyomot 
a választott történet alapján. Az ���� csak a választott 
történethez tartozó részt olv�

��$���

A háziúr hálószobája

1. Az ���� össze��(�� minden kellék��� majd szétválo-
gatja a �����#��� kártyákat. Az ��
� ����#�� a háziúr 
hálószobájára vonatkozik.
2. Az ���� nézze meg a 3 ����	���������� és jegyezze 
me����������?*�verziót választotta.
3. Nézze meg a 3A 
���� és az ott 
����"�� kártyákat kell 
a szobára helyeznie. %��
��� a "Varázsige" kutatás 
kártyát helyezze el.

- 3B: Semmi érdek�
��B	�
����#��n���	���
���������+������)8.��C��	��
��#�

4. Erre a 2B nyom kártya kerüljön (mert az �����	� van 
��1+�����	���������.�
5. Azután a "Titkos doboz" akadálykártya kerül a pakli-
����)*�8����������������������������������van szó.)
6. J	���� a "Zárt ajtó" zár kártya kerül a pakli tetejére. 
A 3B sor utasításait nem kell köv���� mivel az nem 
$�������e��������
����������	������������
7. Helyezd a kártyákat $����� ��$��	 a háziúr hálószobájá-
ra. Tovább léphetsz a követk����
��#����

A kutatás-, akadály- és zárkártyák elhelyezése

- 3A: V����
����1�n���� Titk�
���#���)8.��L���
          ajtó



1. Történet: A Lynch ház bukása

Amíg a nyomozók a történetet olvassák, és ����	
���� a táblát, 
&
������	����������������	"	
�����

Történetválasztás

P��Q������R��&��������	����������6

*��Miközben egy spiritiszta szeánszon a halott fiával kísérelt 
meg beszélgetni valami borzalmas dolog átszivárgott a 
�'�������!����
��
	�����
�����	����
�������

+�� Walter a $�	#����
	 felfedezett egy �����!� ami egy ���
világba �
�
�
��� A világ felfedezése közben az ott ��� lények 
��	�$���������
��������������	
��
���
��
��
�����

,��A vírus mely megölte a fiát, &
�����
 meg az 
������� Ez a 
�(����"������!���$�����������
""
�*���
��"���	�����

1��Q������R��&��$���
	�	�������������6

*��a pinceszint

+��a kert

?��Q������R��&��������&������������6

*���"���'�"��!�������

+��a vendégszoba

���������
����������


1. Nyomkártyák: v��� el a választott ����	������ 
���
	��
�
n��������������

2. Kutatáskártyák: v��� el a követk��� ���������6 %��
��
���&
� U��
��� R��"�
� Megnev���������� �����
���� W�����-
tó, �
 ���� X�
��� B	�
��� #��nyíték, Y(������	
���	���
V���
���� Q�
ky��C����	���kes x8

3. Akadálykártyák (?): v��� el a követk��� ���������6 Áram-

�������+������ T�k�
���#��

4. Zárkártyák: v��� el a követk��� ���������6  +�
������ ������
R��������� ����� R�"�&
	���� ����� !����
 zár, Sötét szoba, 
L��������

5. A mítoszkártya pakli: készíts egy "���� a követk����

��#���������������������
��������#��6

6. Vedd el az ���� akciókártyáit: ��(��
� össze a Bérencek 
"����&
����� a Gonosz ������	�� a !�����
 ������
� a Vegyél 
szöv�������\�	
����%�����������������	
����	
�����������

7. Vedd el a küldetés kártyát: v��� el a választott ����	������
��
��������	����"�

�������������

8. K�������
��� és fenyegetéspontok: Húzz egy mítoszkár-
�����	
���"
��e���$�nye���	
�������



LES CARTES 

Placez les cartes suivantes dans les salles indiquées : 

Rien d'Intéressant, Porte Scellée a 

de la 

2A : Indice 1, Verrou Magique a 
2B : Porte Coincée a 

Chambre d'Ami 

3A : Rien d'Intéressant, Preuve Flagrante, Salle 

Obscure a 
3B : Phrase Magique, Indice 2, Porte Fermée a 

3A : Signe des Anciens, Porte Cadenassée a 
3B : Fusil, Porte Cadenassée a 

3A: Phrase Magique, Indice 2, Boîte à 

Puzzle(?), Porte Fermée a 
3B: Rien d'Intéressant, Preuve Flagrante, 

Valise (?), Salle Obscure a 

Cuisine 

3A : Clé en Argent, Indice 3 

3B : Rien d'Intéressant, Extincteur 

Glacière 

3A : Fusil, Valise (?) 

3B : Signe des Anciens, Boîte à Puzzle (?) 

Salle d'Opération 

3A : Rien d'Intéres sant, Extincteu r, Coupure de 
Courant(?) 

3B : Clé en Argent, Indice 3, Coupure de Courant(?) 

Jardin 

2A : Hache, Porte Coincée a 
2B : Indice 1, Verrou Magique a 

Cartes Explora ti on Restantes : 

Placez aléatoirement 1 carte dans chaque salle vide. 

A kártyák szétosztása

Tedd a követk
�������������e�&
�
���������a:

Rituálészoba

Pince

Vendégszoba

Rakodókamra

A háziúr hálószobája

Kert

����

���������

Konyha

Semmi érdekes, Lepecsételt ajtó

1. nyomkártya, Mágikus zár

Lámpás, Beszorult ajtó

Semmi érdek�
��B	�
����#��nyíték, Sötét 

��#�

Varázsige, 2. nyomkártya, Zárt ajtó

�
������R��������������

Puska, Lelakatolt ajtó

Varázsige, 2. nyomkártya, Titk�
���#���)8.��L����
ajtó

Semmi érdek�
��B	�
����#��n���	���+������)8.��
C��	��
��#�

Ezüstkulcs, 3. nyomkártya

Semmi érdekes, Y(������	
���	�

X�
����+������)8.

�
����� Titk�
���#���)8.

Semmi érdekes, Y(������	
���	���_���7

������)8.

Ezüstkulcs, 3. n�����������_���
������)8.

Fejsze, Beszorult ajtó

1. nyomkártya, Mágikus zár
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Amikor minden játékos #�$������ az ����	
������ket, 
olv�
��$���������
��veget:

F�	�� 
�� $
��
�
�� az a�#������� ��k�� ���������� az 
���!�!� a ������ �
������	��� +�� "������� !��	 épület 
��� ��� ��������
	 ����	�� #�
	��
 ���k��!���� K�$�����
az ���!	� de 	
� ��kezik ������� -�"�	� pillanattal 
������� az ���! 	��k���gva ��	�(��� �� �
��$�
� a �
	�/-
����
������e�

3A) Ah��� �
��$�
� az ü�
� "����� ��������
	 ����gett 
��
���a��������
��������
�&
�
��
��
����$#���	�������4

3B) A "���	 ��� ������� a ���� ���$��g� de �
��
�
	
#��	�
�� Mintha �����������	� a lélegzetét ������ h���
������ ��������� ����g �����	�
	� A #��	�
� e�� ���&�-
������! ������� ����(��� �eg� ��� e��
	
�
	 a �����ató-
���� ���	���!� ��	� A "�� �eg�
�eg� ��	�"� föld�
	���
���	���������&
����	�
��

�	
��&�����!��

Megmaradt kutatás kártyák:

Helyezz �	������
���(�� minden üres helyiségre egy 
kártyát.



2. Történet: A �
������
�����

Amíg a nyomozók a történetet olvassák, és ����	
���� a táblát, 
&
���� �	�� a ��������� lépéseket. Válaszolj a �	��	
������
	
�������������������
������������	����������
����
	�	����

������
����������

P��*�
������������	
�6

A. Új tagokat szerezni.

B. Segíteni egy chthon-férget átlépni a mi világunkba.

C. Feláldozni a nyomozókat.

1���!����������������$����6

A. rituálészoba
B. kripta

?��*��	������������6

A. raktár a pincében

B. szakadék

4. *�����
��������������������$��	�

A. titkos átjáró

B. pince

���������
����������


1. Nyom kártyák: v��� el a választott történethez szükséges 
nyom kártyákat.

2. Kutatás kártyák: v��� el a követk��� ���������6 A Dhol 
éneke, De V���
 !�
���
� Fáklya, Fejsze, Feszület,   
Jelszó, Kés, Nyugtató, Rézkulcs, B	�
��� #��nyíték, 
V����
��� Vörösbor, C��� 	���kes x7. )0�
����� a K���
-
taköpeny kutatáskártyát ehhez a történethez, �� ne ���� a 
��#����������	������	�����������k����#���.

3. Akadály kártyák (?): v��� el a követk��� ���������6�
��
����
��������X��&	�
����	ny, T�k�
���#����B���������

4. Zár kártyák: v��� el a követk��� ���������6  !����
 zár, 
B	�
������������B4������������������L����������

5. A mítosz kártya pakli: készíts egy "���� a követk����

��#���������������������
��������#��6

6. Vedd el az ���� akciókártyáit: ��(��
� össze a Könyör-
gés, a Bérencek parancsnoka, a K���
��� hívása és a Sötét 
rítus kártyákat.

7. Vedd el a küldetés kártyát: v��� el a választott ����	������
��
��������	����"�

�������������

8. K�������
��� és fenyegetéspontok: 04�� k���� mítosz-
kártyát és kapsz e���$�nye���	
�������



LES CARTES 

Placez les cartes suivantes dans les salles indiquées : 

2A : Indice 1, Entrée Barrée a 
2B : De Vermis Mysteriis, Porte Runique a 

de la 

4A: Rien d'Intéressant, Preuve Flagrante, 
Court Circuit (?) 

4B : Clé en Laiton, Indice 4, Boîte à Puzzle (?) 

de la 

3A: Mot de Passe, Indice 2, Verrou Magique a 
JB : Rien d'Intéressant, Sédatif, Passage a 

Salle de Bains 

4A : Rien d'Intéressant,  (?) 
4B : Phrase Magique, Indice 3, Placard Verrouillé (?) 

4A : Clé en Laiton, Indice 4, Boîte à Puzzle (?) 
4B : Rien d'Intéressant, Chants de Dhol, 

 

Étude 

4A : Phrase Magique, Indice 3, Placard Verrouillé 
(?) 

4B : Rien d'Intéressant, Preuve Flagrante, Court 
Circuit(?) 

 

3A : Rien d'Intéressant, Sédatif, Passage a 
3B : Mot de Passe, Indice 2, Verrou Magique a 

Crypte 

2A : Rien d'Intéressant, De Vermis Mysteriis, Porte 
Runique a 

2B : Couteau, Indice 1, Entrée Barrée a 

Cartes Exploration Restantes : 
Placez aléatoirement 1 carte dans chaque salle vide. 

A kártyák szétosztása

Tedd a követk
�������������e�&
�
���������a:

Rituálészoba

2A: 1. nyom, Zárt átjáró

2B: De Vermis Mysteriis, Rúnákkal zárt ajtó

Pince

Raktár a pincében

���!���"��

4A: Semmi érdek�
��B	�
����#��nyíték, 
Rövidzárlat (?)

4B: Rézkulcs, 4. nyom, Titk�
���#���)8.

3A: Jelszó, 2. nyom, Mágikus zár

3B: Semmi érdek�
��W���������B	�
����������

4A: Semmi érdekes, Feszület, Ékszeres ládika (?)

4B: Varázsige, 3. nyom, Páncélszekrény (?)

Titkos átjáró

4A: Rézkulcs, 4. nyom, Titk�
���#���)8.

4B: Semmi érdekes, A Dhol éneke, Ékszeres 
ládika (?)

Tanulószoba

Szakadék

Kripta

4A: Varázsige, 3. nyom, Páncélszekrény (?)

4B:  Semmi érdek�
��B	�
����#��nyíték, 
Rövidzárlat (?)

3A: Semmi érdek�
��W���������B	�
����������

3B: Jelszó, 2. nyom, Mágikus zár

2A: Semmi érdekes, De Vermis Mysteriis, Rúnák-
kal zárt ajtó

2B: Kés, 1. nyom, Zárt átjáró

Megmaradt kutatás kártyák:

Helyezz �	������
���(�� minden üres helyiségre egy 
kártyát.

	
�
�
��

Amikor minden játékos #�$������ az ����	
������ket, 
olv�
��$���������
��veget:

A &�� ���������!� ��������� ���������� a k���������
������� a ������"���� "���� ��!�	�� a &
�������e. Megle-
$����� ��k�� 	
� ����� �
���&��
 ����get. 6����
�e������ 	�"�	� fekete ��$
	�
� alak��� akik �$$
	 a 
��$��	� 	a�� �����������	 ��$	
� �e. 6����� e�� $����	�-
���������
���
��ket.

4A) +����	��� a ��������� ������� �� a gazda��	
�(��(�
�� ��$�	� 6����	���
� a ����(�
k
	� az ��e�����-
k�k�	 �� a &��!� ������� $������k�	� Ma����� �agad a 
���	�
�
�� 7��	��$������a������"������	��!�����-
���
�
�����!"�	����	�
#��$!����

4B) 8������	 �
����� a &
�
� az ���!	� �� �e������ a 
��$
	�
� alak����� ���	� �����	 a $�	#
 &
�� �
	
�
�-
	
�� V�����&����� a ���egzeted �� �
��$�� a ��$��	����
"����	�
"'��������!��a������������



3. Történet: Vérvonal

Amíg a nyomozók a történetet olvassák, és ����	
���� a táblát, 
&
���� �	�� a ��������� lépéseket. Válaszolj a �	��	
������
	
�������������������
������������	����������
����
	�	����

Történetválasztás

1. A különös események oka:

A. az elhunyt rokon a halhatatlanság módszerét kereste.

B. �"����
�������
����
�
���
&����$(�
�����

C.  egy &
��
	� egy borzalmas alkut ������� (�� elátkozta a 
�
��������������

1���!������������������6

A. ���$��

B. barlang 1

3. A szertartás tár���������������6

A. ����kert

B. ����$���$�	#


4. *�$�	"��������&
��������������6

A. szakadék

B. kert

5. A barlang bejárata ez alatt van:

A. terasz

B. 
��kert

A kártyák szétosztása

T
������
�k
�������������e�&
�
��������ra:

Télikert

Q�����ey naplója, Rúnákkal zárt ajtó
38-as colt, Lelakatolt ajtó

Rakodókamra

Kert

Szélfogó

#���
��

C����	���kes, Y(������	
���	�����
����
�������)8.�
V����
����?��nyom, Páncélszekrén��)8.

C����	���k�
���	
��B	�
����������
U�
����vas, 5. nyom, Rúnákkal zárt ajtó

C����	���k�
���
����� T�k�
���#���)8.

B	����&
�����nyom, *���$����"�)8.

%��
����&
��1��n�����!����
����

C����	���kes, Feszület, Elektromos zár

U�
����vas, 5. nyom, Lelakatolt ajtó
C����	���k�
���	
��B	�
����������

B	����&
�����nyom, *���$����"�)8.

C����	���k�
���
����� T�k�
���#���)8.

C����	���kes, Feszület, Elektromos zár

%��
����&
��1��n�����!����
����

Fészer

Terasz

Krumplisince



Kazánház

Semmi érdekes, Lepecsételt ajtó

Szertartás koponya, 1. nyom, Zárt ajtó
Fáklya, Beszorult ajtó

Varázsige, 3. nyom, Páncélszekrény (?)
Semmi érdekes, Y(������	
���	�����
����
�������)8.

Fáklya, Beszorult ajtó
Szertartás koponya, 1. nyom, Zárt ajtó

Kripta

Szakadék

Barlang 1

Megmaradt kutatás kártyák:

Helyezz �	������
���(�� minden ���
 helyiségre egy 
kártyát.

���������
����������


1. Nyom kártyák: vedd el a választott történethez 
���
	��
�
nyom kártyákat.

2. Kutatás kártyák: vedd el a követk�������������6�
Rézkulcs, Szertartás koponya, 38-as colt, U�
����vas, U�
��-
let, �
 jel, Y(������	
���	�� Kés, varázsige, %��
����&
��
Fáklya, Whateley naplója, Whisky, Semmi érdekes 9x.

3. Akadály kártyák (?): vedd el a követk��� ���������6�
��
����
��������X��&	�
����	ny, Aknafedlap, Titkos doboz.

4. Zár kártyák: vedd el a követk��� ���������6 B	�
����
átjáró, Elektromos zár, Beszorult ajtó, Zárt ajtó, Mágikus zár, 
Lelakatolt ajtó, Rúnákkal zárt ajtó, Lepecsételt ajtó.

5. Vedd el az ���� akciókártyáit: ��(��
� össze a Az éjsza-
ka teremtményei, Gonosz jelenlét, Pirománia, Felélednek a 
holtak és a Vegyél szövetmintát! kártyákat.

6. A mítosz kártya pakli: készíts egy paklit a követk����

��#���������������������
��������#��6

7. Vedd el a küldetés kártyát: vedd el a választott történeted 
��
��������	����"�

�������������

8. K�������
��� és fenyegetéspontok: Húzz k���� mítosz-
kártyát, egy traumakártyát és kapsz két fenye���	
�������

	
�
�
��

Amikor minden játékos befejezte az ����	
������ket, 
olvasd fel ezt a szöve���6

5A) Ahogy a bejárati ajtó felé pillantasz, feláll a ���� a 
nyakadon. Lassan megfordulsz, és egy még ismeretlen 
épületet veszel észre. A kicsi, ósdi �$��
���� kiráz a hideg, 
de egy elrejtett kincs megtalálásának �
"
����ge felélén-
kít.

5B) Elalszol a �/� mellett, a gazdagság és a luxus álmai 
teljesen kitöltik az elméd. Felpattansz, amikor egy 
���������������&
���reszt. Eltart egy pár pillanatig, míg 
betájolod magad. A kiáltás úgy �/	�� nem a ���
���� jött. 
Talán északkelet &
��� hallatszott. Összeszeded a bátor-
ságod és elindulsz megnézni, mi történt.



4. Történet: Az elátkozott intézet

Amíg a nyomozók a történetet olvassák, és ����	
���� a táblát, 
&
���� �	�� a ��������� lépéseket. Válaszolj a �	��	
������
	
�������������������
������������	����������
����
	�	����

Történetválasztás

P��*�������	�����!&+����Y��������
�	"����#���"��#�	-
�����������������������

���������$(�	

���	
�����������	-
kekkel:

A. A mí-gók elkezdték használni az épület tudományos beren-
dezéseit, és a kísérleteikhez a tartalékokat fosztogatják. Ha 
&
�&
�
�����
����	�
	����
���	
������
����"
�	
�!����

+��Két tanuló valójában fiatal boszorkány. Az épület felszere-
lését használják az okkult tudományok elsajátításához, ezek 
furcsa hatásai kezdtek el megmutatkozni.

C. Egy boszorkány r
������ a diákok ������� és a tudományos 
felszerelést használja, hogy kapcsolatot létesítsen egy mí-gó-
val egy másik világból.

2. *�L������������������&
����&
�����van:

A. toronyszoba

+���	�����

3. *���kok e��k�������������e�����kos jegyzetet:

A. gardrób

+��für�������

4. A n������������	���������������6

A. 7����		
��/������

+��7"/��	
��/������

A kártyák szétosztása

T
������
�k
�������������e�&
�
��������ra:

Toronyszoba

1. n�����!����
����

Padlástároló

Könyvtár

Tanulószoba

Kazánház

���!���"��

Laboratórium

Folyosó 3

Folyosó 1

Padlásszoba

V����
����L��������

Q�����e����"������B����������)8.
De V���
�!�
���
��B����������)8.

V����
����L��������
1. n�����!����
����

De V���
�!�
���
��_���
������)8.
Q�����e����"������_���
������)8.

B	����&
��?��n�����+�
�����������
C����	���k�
��U�
����v�
��+�
�����������

Lámpás

Fejsze

C����	���kes, Szertartás kopon����+������)8.
%��
����&
��1��nyom, Páncélszekrén��)8.

Y(������	
���	�
Lámpás

Fejsze
Y(������	
���	�

A  B��������#����
B  W�������



���������
����������


1. Nyom kártyák: vedd el a választott történethez szükséges 
nyom kártyákat.

2. Kutatás kártyák: vedd el a követk��� kártyákat: Fejsze, 
Rézkulcs, Szertartás koponya, U�
����vas, De Vermiis Mysteri-
is, Y(������	
���	�� Lámpás, Varázsige, R'lyeh rubintja, Nyug-
����� Pisztoly, Ezüstkulcs, Pörölykalapács, Whateley ��"������
Semmi érdekes 6x. 

3. Akadálykártyák (?): vedd el a követk��� kártyákat: Páncél-
szekrény��_���
�������B�����������+������

4. Zár kártyák: vedd el a követk��� kártyákat: Sötét szoba, 
Beszorult ����� Zárt ����� Mágikus zár. (Vedd el a Lelakatolt �����
kártyát, de ne rakd a táblára a játék alatt, tartsd magadnál).

5. A mítosz kártya pakli: készíts egy paklit a követk����

��#���������������������
��������#��6

6. Vedd el az ���� akciókártyáit: ��(��
� össze a Az éjszaka 
teremtményei, Gonosz jelenlét, Sötétség, Ellenállhatatlan 
késztetés és a Vegyél szövetmintát! kártyákat.

7. Vedd el a küldetés kártyát: vedd el a választott történeted 
��
��������	����"�

�������������

8. K�������
��� és fenyegetéspontok: Húzz egy mítoszkár-
tyát, és kapsz egy fenye���	
�������

����

W�������

���������

Gardrób

R'lyeh rubintja

Ezüstkulcs, 2. nyom, Páncélszekrény (?)
Semmi érdekes, Szertartás kopon����+������)8.

Semmi érdek�
��U�
����vas, 
Sötét szoba
Rézkulcs, 3. nyom, Sötét szoba

�
�����!���$�������������%

Helyezz �	������
���(�� minden üres helyiségre egy 
kártyát.

	
�
�
��

Amikor minden játékos befejezte az ����	
������ket, 
olvasd fel ezt a szöveget:

Helena Detaigne professzor a fagyos iskolaudvaron 
kísér át, az új tudományos épület felé. A vadonatúj fa 
építmények ��/�/���
 magasodó ódon �� torony hosszú 
árnyat vet a tájra.

Detaigne azt mondja, ;7�
		���
	 szükséges, az 
épület egész délután és este a maguké. Nem tudom, 
McBride doktor mit gondol, hogy �����	����! csapat-
ként alkalmazza Önök
���

������	���e."

4A) Kinyitja egy modern stílusú folyosó ajtaját. "A 
diákok �
&��� pr�������� a hideg termekkel van. Külö-
nösen azért, mert itt van az ���� Nehéz úgy a tanulmá-
nyaikra k�	#
	����	����"�����
	��#og a foguk."
-
��'�������$��
��
	��	��eg nagyon hideg van.

4B) Amint �
��$�
� az �$��
��e, Detaigne felkapcsolja 
a lámpákat. A lámpák egy pillanatig villódznak, majd 
�evilágítják az egész termet. Borzalmas szag terjeng az 
�$��
��
	�

Detaigne magyarázkodik, "A tudományos mintáink 
megmagyarázhatatlan módon kiolvadtak, ez okozza ezt 
a ����	�/ szagot. Ki kellett ���	�	� az összes �
�������
anyagot. A diákok nemsokára megérkeznek, és nem 
fogják sokáig elviselni ezt a szagot."



5. Történet: A ���!���
�����
��
�

Amíg a nyomozók a történetet olvassák, és ����	
���� a táblát, 
&
������	����������������	"	
������

Történetválasztás

P��!�����
����"������
�������������������	���#��8

*��Meggyilkolták a szülei, és most bosszúra szomjazik.

+���������!�=�"�>������#�������������	����������	�����

,��7�
����	�����!"�����&������"����#�	�#�!��!���
	�
��

1��!������������������6

*��gyerekszoba

+������	������

?��0���van a v����
��8

*��7"���'�"��!���������	�

+��7�%�&�r���������	�

���0���v���������
����&
8

*��A titk�������!��	�

+��7$������	�

5��0���v�����$�
����v�
8

*��7?�&�����!	�

+��A labor��!������	�

���0������kolták meg a komorn�k��8

*��A gar��!���	�

+��7�������	�

�������������"������

T
������
�k
�������������e�&
�
��������ra:

Gardrób

���
�������nyom

&��
��

Kamra

'�
�
���"��

(�������

)�!�����"��

�*��"�������+

���������

/��"���+�*$�

C����	���k�
��X���������"�&


C����	���k�
��X���������"�&

���
�������nyom

B	����&
��5��n�����L����������
C����	���kes, A Dhol éneke, Rúnákkal zárt 
����

SzertartáT�kos sk�"�n����P��n�����!����
����
?�7�
�,�����R��������������

C����	���kes, A Dhol éneke, Rúnákkal zárt 
����

B	����&
��5��n�����L����������

%��
����&
��?��nyom,
*���$����"�)8.

C����	���k�
��!egnevezhetetlen kultuszok, 
_���
������)8.

C����	���k�
��!egnevezhetetlen kultuszok, 
_���
������)8.

%��
����&
��?��nyom, *���$����"�)8.

C����	���k�
��W��������"�

és               Whatele����"������
������������������B	�
�����������

C����	���k�
��W�����������
����
�������)8.
U�
����v�
�����nyom, Páncélszekrén��)8.

és               Whatele����"������B	�
�����������

���



���������
����������


1. Nyomkártyák: vedd el a választott történethez szükséges 
nyom kártyákat.

2. Kutatás kártyák: vedd el a követk��� kártyákat: De Vermi-
is Mysteriis, U�
����vas, Rézkulcs, Szertartás koponya, 38-as 
Colt, A Dhol éneke, �
 jel, Kés, Lámpás, Varázsige, Megne-
vezhetetlen kultuszok, Jelszó, R'lyeh rubintja, Vörösbor, 
Nyugtató, Ezüstkulcs, Pörölykalapács, B	�
��� bizonyíték, 
Whateley naplója, Whisky, Semmi érdekes 10x. 

3. Akadálykártyák (?): vedd el a követk��� kártyákat: 
Páncélszekrény, Aknafedlap, Ékszeres ládika, Áramszünet

4. Zár kártyák: vedd el a követk��� kártyákat: ������ átjáró, 
Sötét szoba, Zárt ajtó, Mágikus zár, B	�
��� átjáró, Nyitott 
kapu, Lelakatolt ajtó, Rúnákkal zárt ajtó. (Vedd el a Lelakatolt 
ajtó kártyát, de ne rakd a táblára a játék alatt, tartsd magadnál).

�"��"�+�0

U�
����vas, 4. nyom, Páncélszekrény (?)

	
�
�
��

Amikor minden játékos befejezte az ����	
������ket, 
olvasd fel ezt a szöveget:

Amikor bejárati ajtóhoz értek, a Nap éppen lebukik a 
horizonton. Nyeltek egy nagyot, és bekopogtok a tölgy 
ajtón. A kopogás úgy visszhangzik végig a kastélyon, 
mint a mennydörgés.

Lépteket hallotok, és egy jól öltözött úr kinyitja az ajtót. 
"Segíthetek?" kérdezi a komornyik rekedten.

"Oh... jó napot. Volt egy balesetünk, és az autóm totál 
káros lett. Használhatnám a telefont, kérem?"

"Természetesen, jöjjenek be." Szélesre tárja 
����
�
� az 
ajtót.

6A) Beléptek a hatalmas 
��#���	����� és megláttok egy 
zöld ��
�/ fiút a ��$#�� tetején. Felé intetek, mire a 
komornyik felvonja a szemöldökét. "Oh, láttuk �� néhány 
órája az úton", magyarázzátok.

A komornyik elsápad, és kinyújtja k
����/� kezét. "Elve-
hetem a kabátjukat?" Összefonja a karjait, majd egy szó 
nélkül távozik a ter
����� a fiú szorosan a nyomában. 
Egy per##
�������&��������������"��������

6B) "A #����� éppen asztalhoz ült, rám várnak, kérem 
helyezzék kényelembe magukat." Ezzel elhagyja a helyi-
séget. A bámulatos 
������
	 várakoztok. Eltelik 5 per#�
aztán 10 per#� végül fél óra, és a komornyik még mindig 
nem tért vissza. Úgy döntötök, hogy eleget vártatok, és 
elindultok megkeresni a komornyikot.

�
�����!���$�������������%

Amennyiben nem az 1B ����	�������� van nálad, aNyitott 
kapu zárkártyát tedd visssza a dobozba anélkül, hogy a 
többi játékosnak megmutatnád. Ha az 1B ����	���������
van nálad, a B	�
��� átjáró zárkártyát kell a dobozba 
visszatenned. Ezután helyezz �	������
���(�� minden 
üres helyiségre egy kártyát (kivév��������&
����kot).

Semmi érdekes, Nyugtató, Ékszeres ládika (?)

5. A mítosz kártya pakli: készíts egy paklit a követk����
szimbólummal ellátott mítoszkártyákból:

6. V�������������������
���
����(��
���

�����
Abérencek parancsnoka, Gonosz jelenlét,Ellenállhatat-
lankésztetés és a Boszorkányság kártyákat.

7. Vedd el a küldetés kártyát: vedd el a választott 
����	��������
��������	����"�

�������������

8. K�������
��������y���
�����
��� Húzz egy 
mítoszkártyát, és kapsz egy fenye���	
�������

�6��*7��6��+��"����

���!���"���8

�"�"����"��

Semmi érdekes, R'lyeh rubintja, Sötét 
szoba

Varázsige, 2. nyom, Zárt ajtó

Varázsige, 2. nyom, Zárt ajtó
Semmi érdekes, R'lyeh rubintja, Sötét 
szoba

38-as Colt, Lelakatolt ajtó
Whateley naplója, 1. nyom, Mágikus zár
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Az ���� célja a játékban a ������	
������� 
����"���
������� feltételek teljesítése, ����#�� azonban 
e��
��� 
�� tév�
����� 
��� ���� a n�����������
�������� ��	�	
	#�� �����
 ������� �������
 
����"-
hez ������� �� az 	"��������� ������ segítségével 
�egv���
���� ����� ����	�� Ve���� azt 
 f������#���
���� a n������� v��
�n�� futnak az ��vel a 
"n������ �e�������
�	��� Ha a �e�$����� ��#���
játszunk � e�� ����
�������� e�� n��������� �� e���
fontos ������
������� �
�� létfontosságú ��� n�����-
�����
�����&	�������egv���
���
����

To��##���
���
��""��6

�������
��*��"����"���

�����	�� ann� 
��n���"��#��� kell kén�
������� a 
n���������� ����n� csak �����
	��
� Ha a n��������
	"���	�(
	��� vesztenek, az csak �� lehet az ���������
��##�� ������ ��	��� ���� ekk�� ������
	�� van ������
��������������� ����
���� �� 
����	g� "	������ �����
ha csak ��	�� ���gat 
���n��ket szobákba ahol n����-
��� ������kodnak, ���� azokat 
��n���"��#��� kén�-

�����
�� Ha ezeket ���������� azonnal ����
���� ������

�������
	���	
�
�����������������

������� az a jobb ������� ha a 
���n���kel ��� 
�
�
���� be sebesülések��� %�� ����� n������ a le���##�
�
��#��������##���
��������v��������e����������

Kivárás

A játék k��� szakaszában �� ����	
 lehet, ha csak 
e��
���( ����
 ����ket hajtunk �	���� A "Gonosz 
jelenlét" ��&������� "	����� ���� ������k��	
������
áll, ���� vele ��������� húzzunk, és fen�e���	
�����ket 
��(��
�������v�����e�$������"���������

Zárszó

Az igazi horror nem arról szól, hogy megijesszük az embere-
ket. Nem arról, hogy félelmet, vagy undort váltsunk ki, és 
egészen biztos, hogy nem arról, hogy megsértsünk valakiket. 
Az igazi horror ����
�� mint a dráma. Az élet és a halál tragé-
diájáról szól. Hosszú álmatlan estékbe kergeti az embert, 
amikor saját szívdobogását hallgatva töpreng azon, hogy mi 
történne, ha hirtelen meghalna. Az igazi horror olyan mint a 
természet ereje. Lelkünk egy olyan részét érinti meg, ������
nem szívesen beszélünk, olyan vágyakat szít fel, amiket nem 
merünk érezni, és olyan iszonyatot teremt, amivel sosem 
akartunk szembenézni. Mindnyájunkra hasonló hatással van. 
Mindenki aki nem szereti horrort, valójában csak attól fél, 
hogy megkér���
�
��
�����������

Mély nyomot hagyott bennem, mikor 
������ találkoztam H. P. 
Lovecraft világával. Ez négy évvel 
�
���� történt egy másik 
játék, az 1996-os kiadású Chaosium Mítosz kártyajátéka 
kapcsán. Emlékszem rá, hogy egy cikket olvastam róla, 
amiben egy dolog felkeltette az ér�
������
�� Egy dolog, amit 
minden Lovecraft rajongó ismer: küzdelem a saját ����
��	�-
kel.

Az igazi ����
� ott bolyong minden Lovecrafti játékban amit 
ismerek, mert Lovecraft valami annyira egyedülállóan rémisz-
��� és ���!���"/� teremtett. Minden nap küzdünk e����
�/
életünkben, hogy eljussunk A-ból B-be miközben feltételezzük 
saját korlátolt ���	�
�
��	����� hogy az teljességgel veszélyte-
len. Gondolkodásunk arra alapul, hogy minden az univerzum 
egyetemes szabályainak engedelmeskedik, amiket már egészen 
gyermekkorunk óta ismerünk. Amint találkozunk valamivel, 
ami nem ���
���"
�� be ebbe a rendszerbe, a világ egycsapásra 
egy ellenséges hellyé változik. Ha az ember egyszer valami 
hasonlót átél, azt többet nem tudja elfelejteni.

Hogy kerül át az ember az otthonosból a ���������e, hétközna-
pi ��
������ egy játékba? Az 
��� feladat mindig, hogy a játékos 
belehelyezze magát a játék világába.

Hogy a játékos beleélhesse magát egy világba, a cselekmény-
nek kell a &� mozgatórugónak lennie. Gyakran mondjuk, "hogy 
beszippantott minket egy jó könyv". Akivel ez már megtörtént, 
pontosan tudja, hogy ez milyen jól leírja azt az érzést. Ilyenkor 
a valóság maga az olvasott történet lesz. Az ember már nem a 
lapokon kígyózó mondatokat látja, észre sem veszi, mikor 
kellett lapoznia. A gondolatok sokkal inkább a történet, 
mintsem a valóság körül forognak.

Ezért hívlak most egy utazásra egy olyan világba, mely a 
miénkhez hasonló, de mégis gyökeresen más. A Mansions of 
Madness nem egy játék, hanem egy érzés. Az ember akkor is 
�����
�	
� érezheti magát, ha saját karaktere végül nem 
menekül meg a haláltól.

Sok sikert kedves barátom, remélem ezen történetek végigját-
szása legalább annyi örömöt okoz majd, mint számomra a 
megírásuk.

- Corey Konieczka



Áttekintés

Ez a fejezet összefoglalja a legfontosabb szabályokat, és 
áttekintést nyújt a játékosok �������� A szabályok részletei-
nek megtalálásához lásd a Nyomozó Kézikön���//����������

Felépítés

P� Történet kiválasztása
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Miután ezek elkészültek, a nyomozók elkezdik ����	
����-
teiket, a Nyomozó Kézikönyv ///� oldala ���"���� Eközben 
��������
���k��������	
��������)��
���75�������.�

Egy nyomozó körének összefoglalása

Minden nyomozónak saját körében két mozgás-, és egy 
��&�"������v���)���
���e��
�
������#���$����
��������.�

�   Mozgás: A játékos nyomozófiguráját áthelyezheti egy 

���
�	��
���������%����	�
�����������eg e������#���

�  Akció: A játékos végrehajthat egyet az alábbi akciók 
közül:

- Futás: További e�������n��������
�

-  Szoba átkutatása: Akadály- és kutatáskártyák felfedé-

��)�����egyesév��.�

- Szörny megtámadása: Egy figurával azonos ������
álló szörny me�������
��

- Kártya képesség használata: A kártyán 
����"���
�*�&�����
��������

- Tárgyak eldobása: Eldobhat az aktuális szobában egy 
vagy több tárgyat ábrázoló kutatás-, és/vagy k����-
$��
�����	
��������

Fogalmak

Határos szobák: Két szoba akkor ��������� egymással 
határosnak, ha köztük  nincs, vagy egy ajtóval ellátott fal 
v���

Magányos nyomozó: Olyan nyomozó, akinek a szobájában 
nem tartózkodik másik n�������

Üres szoba: Olyan szoba, melyben semmilyen kutatás-, 
akadály-, v��������������
�&
���

������������
������
;"�������

P�� Nyomozók cserefázisa: Ebben a fázisban, az azonos 
����� álló nyomozók kutatás és/vagy k����$��
�����	
�
kártyákat adhatnak át egymásnak )��
� a C��#�����nyv 
P�� �������.� Ezután az elkábult nyomozók, eldobhatnak 
egy káb���
���������)��
����C��#�����n���P5���������.�

1��Feny���
��	���� fázis: Az ���� annyi fenye���	
�������
��"� ahány nyomozó részt vesz a játékban, és hozzáadja 
a k���##�����"��������������

?�� ���� akciófázisa: Az ���� fenye���	
�����ket költ el, 
�������
���������&���������

���Szörnyek harcfázisa: Az ���� minden szörnnyel megtá-
madhat, egy a szörnnyel azonos ����� álló nyomozót, 
és az elkábult szörn�����������#����egy káb���
���������

5�� Eseményfázis: Az ���� egy �������� helyez az 
esemén�"������ 0� ��� a kártyán 
����"�� számmal 
mege����� számú ����� lesz a ��"��� eldobja a �����ket, 
és a kártya azonnal játékbak�����

Gyakran elfeledett szabályok

�   A nyomozók bármely ������� átkutathatják a szobát, 
nem kell azon a ����� állniuk, ahol a szoba neve és a 
������
�������������������

�   A nyomozók nem láthatják a küldetéskártyák, ��� azt fel 
����$������������������������#���kor me��	�����

�    A nyomozók nem nézhetik meg a szörn������� hátolda-
lát, ��� a szörny sebesülést nem szenved el, vagy egy 
támadáshoz szükségessé nem válik a szörny sebzésérté-
k��

�    A nyomozó választhatják saját magukat is, ha egy kártya 
szövege azt kéri, hogy "válassz egy nyomozót a szobád-
#����

�   0� egy nyomozó nem tud megoldani egy kirakót, az 
adott ����"���#�� a helyén ������ 0� egy nyomozó 
�	
�## me�"��#��kozik ugyan azzal a kirakóval, azt 
nem kell újra $��	"����� Ott folytathatja, ahol a másik 
n��������##��������

�   Amikor az ���� mozgat egy nyomozót, annak sosem kell 
elk����	
"��#�� tennie )
��n���"��#���� azonban ha 

���
	��
�����7���
����C��#�����n���P?���������.�

�   Az ����� a nyomozó körének elején, valamint mozgása 
vagy akciója után játszhat ki rá ����
����������� Az 
�����
��������	#����������
�����������
�����������


