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A játék áttekintése

2 kultusz vezető -

6 kul tista -

2 Tindalos kutyája -

2 mániákus -

2 m í-gó -

 -  2 Suggoth
-  2 boszorkány

4 z ombi -

-  1 tízoldalú dobókocka

-  224 kis kártya:

83 kutatáskártya -

20 varázslatkártya -

14 kezdő felszerelés kártya -

32 tulajdonságkártya -

12 zárkártya -

-  7 akadálykártya
35 mítoszkártya -

21 traumakártya -

-  126 normál méretű kártya:

65 harckártya -

8 karakterkártya a nyomozóknak -

-  25 eseménykártya

13 Őrző akciókártya -

15 küldetéskártya -

-  9 karton keret, melyek tartalmazzák:

15 térkép elem (1 nagy, 7 közepes, 7 kicsi) -

72 sebesülés jelző -

24 iszonyat jelző  -

24 szörnyjelző -

18 tárgyjelző -

4 szövetminta jelző -

12 eltorlaszolt ajtó jelző -

24 tulajdonságpont jelző -

24 állapotjelző -

13 történetjelző -

12 fenyegetésjelző -

6 időjelző -

3 zár kirakóalap -

15 zár kirakóelem -

Az Őrület Kúriái társasjátékot 2-5 játékos játszathatja, akik közül 
egynek az Őrző szerepét kell magára vállalnia, a többiek pedig a 
nyomozókat alakítják. A játék során a nyomozók különféle 
helyszíneket kutatnak át, hogy megfejtsék a rejtélyt. Csapatként 
dolgoznak, együtt nyerik meg, vagy veszítik el a játékot. Ehhez 
izomerőre és a fejükre is egyaránt szükségük lesz, hogy különleges 
tárgyakat, fegyvereket, nyomokat találjanak és ezek segítségével 
megakadályozzák az Őrzőt ördögi tervének megvalósításában.

Az Őrző célja, egy sötét intrika végrehajtása, ami a nyomozók 
őrületbe taszításától a világ végének elhozataláig bármi lehet. 
Ehhez fegyvernek használhatja az őrületet, a paranoiát és néha 
szörnyek armadáját.

Ez a játék egy lenyűgöző történetet mesél el, mely a játékosok 
döntéseinek függvényében sokféleképpen végződhet.

A játék célja
A játékosok minden játék előtt választanak egy előre elkészített 
történetet a Nyomozó Kézikönyvből (ennek a szabálykönyvnek 
végén) és az Őrző Kézikönyvből. A játék előkészületei során az 
Őrző megkapja küldetéskártyáját, amiről megtudja, hogy nyerheti 
meg a játékot. Ez lehet akár egy iszonyatos lény megidézése, akár 
nyomozók elfogása vagy meggyilkolása.

Minden küldetéskártya tartalmazza ezenkívül, hogy a nyomozók 
milyen módon akadályozhatják meg az Őrzőt célja elérésében, és 
ezáltal nyerhetik meg a játékot. Ez azonban a játék elején rejtve 
van előlük, így nyomkártyákat kell keresniük, amik az előkészüle-
tek során kerültek elrejtésre. A küldetéskártya egészen addig rejtve 
van a nyomozók elől, míg fel nem fedik az utolsó nyomot, csak 
ezután tudja meg minden játékos, hogy hogyan nyerheti meg a 
játékot. Az az oldal győz, aki elsőként teljesíti küldetését.

Minden történet három különböző küldetéskártyával rendelkezik, 
így a játékosok ugyanazon történeten belül az újabb játékok során 
teljesen eltérő kihívásokkal találkozhatnak.

Tartozékok
 - Szabályfüzet (Nyomozó Kézikönyvvel)

 - 1 Őrző Kézikönyv

 - 8 nyomozó figura

 - 24 szörny figura:

     -  2 Chthon- féreg

-  23 rúna kirakóelem
-  3 kapcsolási rajz alap

-  15 kapcsolási rajz elem
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Játéktartozékok
Ez a fejezet részletesen ismerteti, a játék összes tartozékát.

Őrző Kézikönyv

Nyomozók figurái

Szörnyfigurák  

Kutatáskártyák  

Varázslatkártyák 

Kezdő felszerlés kártyák

Tulajdonságkártyák

Zár- és akadálykártyák

Mítoszkártyák 

Traumakártyák

Harckártyák

Karakterkártyák
 

Eseménykártyák

Ez a különálló kézikönyv tartalmaz 
mindent, amire az Őrzőnek szüksége 
van, hogy előkészítse az öt történetet. Itt 
van felsorolva minden nyom, őrzőakció, 
szörny és küldetéskártya, ami az egyes 
partik lejátszásához szükséges.

Minden figura egy karaktert jelenít 
meg, akik közül a nyomozó játékosok 
választhatnak. Ezek jelölik a térképen, 
hogy hol tartózkodik jelenleg a 
nyomozó.

Ezek a figurák jelenítik meg azokat a 
vérfagyasztó teremtményeket, amiket 
az Őrző a játék során a táblára 
helyezhet. Minden figurához tartozik, 
egy szörnyjelző, amit a játék előtt 
figura talapzatába kell illeszteni (lásd 
az 5. oldalon). Ezek a figurák jelölik, 
hogy éppen hol tartózkodnak a 
szörnyek játéktáblán.

Ezek a kártyák jelölik a fegyvereket, 
könyveket, nyomokat, amiket a nyomozók 
találhatnak, ha átkutatják a szobákat. Vannak 
olyan kutatáskártyák is, amik üres szobákat 
jelölnek,  így nincs más hatásuk, csak 
rabolják a nyomozók idejét.

Ezek a kártyák jelölik azokat a mágikus 
képességeket, amiket a nyomozók megtanul-
hatnak, hogy szörnyekkel küzdjenek, 
sérüléseiket, vagy az elméjüket gyógyítsák.

Ezek a kártyák jelölik azokat a felszerelése-
ket, amikkel a nyomozók a játékot megkez-
dik. Ezek a kártyák olyan tárgyakat vagy 
társakat jelölhetnek, amik alapvetően 
hozzátartoznak az egyes karakterekhez.

A játék megkezdésekor minden nyomozó 
választ egyet a karakteréhez tartozó négy 
tulajdonságkártya közül. Ezek a kártyák írják 
le a nyomozó kezdőfelszereléseit, tulajdonsá-
gait, és játék során egyszer használható 
képességeit.

A zárkártyák testesítik meg az ajtók zárait 
vagy egyéb akadályokat, amik bizonyos 
feltételek teljesüléséig megakadályozzák a 
nyomozókat a szobába való belépésben. Az 
akadálykártyák ezzel szemben különféle 
kihívásokat állítanak fel, amiket a nyomo-
zóknak teljesítenie kell, a szoba átkutatásá-
hoz.

Ezek a kártyák képviselik azokat a testi és 
mentális sérüléseket, amiket a nyomozók a 
játék során elszenvedhetnek.

Ezek a kártyák képviselik azokat a 
váratlan természetfeletti eseményeket, 
amiket az őrző a körében a nyomozókra 
szabadíthat.

Ezen kártyák a segítségével határoz-
ható meg az egyes összecsapások 
kimenetele, akár a nyomozók, akár 
az Őrző a támadó fél. Három 
különböző harckártya típus van, a 
három szörnykategóriának megfele-
lően: emberszabásúak, bestiák és 
mítikus lények. A szörnyek külső 
megjelenésük, és tulajdonságaik 
alapján kerülnek besorolásra. Ezek a 
kártyák nem csak a harcmechaniz-
must, hanem az összecsapás 
kimenetelének atmoszféráját is 
meghatározzák.

Minden nyomozó rendelkezik egy 
karakterkártyával, ami meghatározza 
életerejét, épelméjűségét, és 
tulajdonságpontjait. Ezek a kártyák 
határozzák meg, hogy melyik 
játékos melyik nyomozót irányítja. 
A lap hátoldalán egy rövid háttértör-
ténet található a nyomozóról. 

Minden történethez, öt eseménykár-
tya tartozik, ezek azokat a története-
lemeket írják le, amiket sem a 
nyomozók sem az Őrző nem 
befolyásolhat a játék során. Az  
eseménykártyák bizonyos számú 
forduló elteltével kerülnek felfedésre és 
három különböző hatás van rajtuk 
feltüntetve. Hogy ezek közül melyik érvényesül, azt az őrző 
korábban hozott döntései határozzák meg.
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Őrző akciókártyák  

Küldetéskártyák 

  

Térképelemek 

Sebesülés- és iszonyatjelzők

Szörnyjelzők
 

Tárgyjelzők  

Szövetminta jelzők 

Eltorlaszolt ajtók jelzői 

  

Tulajdonságpont jelzők 

Állapotjelzők  

Történetjelzők

Fenyegetés jelzők 

Időjelzők

Kirakó alapok és elemek

Tízoldalú kocka
 

Sebesülés- és iszonyatjelzőkSebesülés- és iszonyatjelzőkSebesülés- és iszonyatjelzőkSebesülés- és iszonyatjelzők

Az Őrző Kézikönyvből kiderül, 
hogy az egyes történeteknél, mely 
akciókártyák állnak az Őrző 
rendelkezésére. Ezek azok az 
alapvető akciók, melyeket az Őrző, 
a nála lévő fenyegetésjelzők 
elköltésével végezhet.

Minden történet három különböző 
célkártyával rendelkezik, amiken a 
győzelem eléréséhez szükséges 
feltételek vannak felsorolva, mind 
a nyomozók, mind az Őrző 
számára. Hogy melyik küldetés-
kártya kerül használatra, az az 
Őrző játék előkészületek során tett 
döntései befolyásolják.

Ezek a nagyobb elemek az 
előkészületek során 
kerülnek összeillesztésre, és 
alakítják ki a játéktáblát. A 
nyomozó- és szörnyfigurák 
ezekre kerülnek, jelezve 
aktuális tartózkodási 
helyüket.

Ezek a jelzők kerülnek a nyomozók 
karakterkártyáira, hogy segítségükkel 
számon tartható legyen, mennyi testi 
és mentális sérülést szenvedett el a 
nyomozó. Ezenkívül a sebesülés 
jelzőkkel lehet a szörnyek sebesülé-
seit is nyomon követni (a jelzőt a 
figura talpán lévő nyílásba helyezve).

A szörnyjelzők előlapján található a 
szörny ébersége és iszonyatértéke, a 
hátoldalán a különleges képességei, 
szívóssága, és harcértéke. A játék előtt a 
szörnyjelző bekerül a megfelelő figura 
talpába (lásd 5. oldal).

Ezek a jelzők olyan bútorokat, vagy más 
tárgyakat jelölnek, melyeket a nyomozók, 
vagy a szörnyek használhatnak. Vannak köztük 
barikádok, rejtekhelyek, oltárok, maradványok 
és így tovább.

Ezek a jelzők, a "Szövetminták vétele" Őrző 
akciókártyához szükségesek. Biológiai mintákat 
jelölnek, melyek különféle rituálékban felhasznál-
hatók.

Ezek a jelzők olyan ajtókat jelölnek, melyeket 
bedeszkáztak, befalaztak, vagy más módon 
átjárhatatlanná tettek. Az előkészületek során 
kerülnek a játéktáblára, az Őrző Kézikönyvnek 
megfelelően. Se a nyomozók, se a szörnyek nem 
juthatnak át egy ilyen jelzővel ellátott ajtón.

Minden nyomozó adott számú tulajdonságponttal 
kezdi a játékot, ezek -tulajdonságpróba előtti- 
elköltésével könnyebbé lehet tenni az adott tesztet. 
A tulajdonságpontok általában nem termelődnek újra a játék során.

Ezek jelzik, hogy milyen állapotokkal találják 
magukat szemben a nyomozók és a szörnyek egy 
szobába való belépéskor. Háromféle állapotjelző van: 
kábító, tűz, és sötétség.

Ezen jelzők segítségével követhető nyomon, 
hogy a játék kezdetén milyen válaszokat adott 
az Őrző az egyes kérdésekre. Az egyik oldalu-
kon a kérdés száma, a másikon a rá adott válasz szerepel. Ezek a
jelzők a nyomozók elől elrejtve mindig az Őrző rendelkezé-
sére állnak, hogy ellenőrizni tudja mely válaszokat adta.

Ezek jelölik az Őrző egyre növekvő erejét, 
elköltésükkel hajthat végre akciókat, vagy játszhat 
ki mítoszkártyákat.

Ezen jelzők segítségével állapítható meg, hogy 
mikor kerül a következő eseménykártya játékba. 
Az Őrző minden eseményfázis végén tesz egy 
ilyen jelzőt az eseménykártya pakli tetejére.

Időnként a nyomozók akadályok-, vagy 
zárkártyákkal találkoznak, melyek megoldása 
után haladhatnak tovább. Három különféle 
kirakó található a játékban, melyeket véletlen-
szerűen húzott kirakó elemekből kell megolda-
nia a játékosnak. (lásd 17.-20. oldal)

Ezt a kockát leggyakrabban a tulajdonságpróbák során 
kell használni. A dobás eredménye dönti el, hogy 
sikerrel jár-e a nyomozó az adott feladat során. (lásd a 
"Tulajdonság próbáknál" a 13. oldalon)
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Előkészületek

Általános előkészületek

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Szörnyfigurák összeállítása
A szállítás közbeni sérülések elkerülése érdekében, a 
figurák nincsenek az alapjukba illesztve.

Összeillesztősükhöz a figura talpán lévő peckeket, az 
alapon lévő nyílásokba kell illeszteni (lásd lent). Ha 
tartós rögzítést szeretnénk, tegyünk egy csepp ragasztót 
a rögzítő peckekre. Ezt a szörnyjelző beillesztése elött 
kell megtenni.

A két Shuggothoz a legnagyobb alapok tartoznak, a 
Chthon-féregekhez a közepesek, az összes többi figura, 
a kis alapokra kerül.

A figura összeillesztése után, a szörnyhöz tartózó jelzőt 
csúsztassuk be az alapba. Az alapokat úgy alakították 
ki, hogy minden fontos információ láthatómarad, és így 
a jelzőt a játék során nem kell eltávolítani az alapból.

A Mansions of Madness játék előkészületei nagyban eltérnek a 
szokásos a játékokétól. Habár az "Általános előkészületek" 
során minden játékos közreműködik, a nyomozóknak és az 
őrzőnek eltérő lépésozók előkészületei ennek a füzetnek a 
végén, a Nyomozó Kézikönyvben találhatók és minden történet-
nél eltérőek lehetnek. Az Őrző előkészületei külön, az Őrző 
Kézikönyvben találhatók meg, és a nyomozók elől rejtve kell 
maradniuk.

Mielőtt elkezdődhet a játék, a következő lépésket kell végrehaj-
tani:

Történet kiválasztása: A Mansions of Madness társasjáték öt 
történetet tartalmaz, melyekhez történetenként három eltérő 
kártyaleosztás, cselekmény és végkifejlet tartozik. Minden 
játék előtt ki kell választani, mely történetet akarjuk végigját-
szani, ezután az ennek megfelelő részt a Nyomozó, illetve az 
Őrző Kézikönyben elolvasva, kezdhetjük meg az előkészüle-
teket. 
Ha a játékosok nem tudják kiválasztani a történetet, azt kocka-
dobással kell eldönteni.
Szerepek kiválasztása: A játékosok eldöntik, ki ölti magára az 
Őrző szerepét (a nyomozók ellenfelét a játék során). Általában 
a legtöbb tapasztalattal rendelkező játékost célszerű választa-
ni.
A többi játékos alakítja a nyomozókat. Ha nem születik 
megegyezés, sorsolással kell eldönteni, az Őrző szerepét.

Szörnyek előkésztése: Minden figurát össze kell illeszteni, 
szörnyjelzővel kell ellátni (lásd balra). Ezek az Őrző mellett 
kapnak helyet.

Jelzők elhelyezése: Minden jelzőt típus szerint csoportosítani 
kell, és úgy kell elhelyezni, hogy azokat minden játékos 
elérhesse. A kirakóelemeket fejjel lefelé, öt külön kupacban 
kell tárolni.

Nyomozókártyák kiválogatása: A nyomozók magukhoz 
vesznek minden tulajdonság-, karakter-  és kezdő felszerelés-
kártyát. Ezek szükségesek számukra a játék előkészítéséhez.

Őrzőkártyák kiválogatása: Az Őrző magához vesz minden 
mítosz-, kutatás-, zár-, akadály-, cél- és Őrző akciókártyát. 
Ezek szükségesek számára a játék előkészítéséhez.

Eseménykártyapakli összeállítása: Az Őrző magához veszi az 
öt eseménykártyát, melyek az adott történethez tartoznak. 
Ezeket az alábbi sorrendben teszi egymásra: legalulra kerül az 
V. fázis, erre a VI, III, II, végül legfelülre az I. fázis. Ekkor egy 
játékos sem nézheti meg, hogy mik szerepelnek a kártyákon.

A paklik előkészítése: Minden maradék kártyát rendszerezni 
kell. A három harckártya pakli és a traumakártya pakli, az 
Őrző mellé, a négy varázslatkártya pakli a nyomozók mellé 
kerül.

Ezek után a nyomozók és az Őrző eltérő módon folytatják a játék 
előkészületeit (lásd III. oldalon a Nyomozó Kézikönyvben, és 
2-3. oldalon az Őrző Kézikönvben).
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A nyomozók előkészületei

Az Őrző előkészületei

A játék menete

A nyomozók körének lépései 

• 

• 

Futás: Átléphet egy szomszédos mezőre. -

Kártya használata: Használhatja egy a tulajdonában
lévő kártya "Akció" képességét.

 -

Tárgy eldobása: Otthagyhat egy kutatás-, vagy 
kezdő felszereléskártyát a szobában, ahol áll.

 -

Szörny megtámadása: Megtámadhat egy azonos mezőn álló
szörnyet. 

 -

Az Őrző körének lépései

1.
 

2.

3.
 

4.

5.
 

Győzelem

Az általános előkészületek befejeztével a nyomozóknak, a 
Nyomozó Kézikönyvben leírt előkészületeket kell végrehajtania, 
mely eltérő lehet a választott történet fügvényében.

Ezekbe tartozik a játéktábla felépítése, a háttértörténet elolvasása, 
és a nyomozó karakterek kiválasztása. Miután a játékosok 
kiválasztották karakterüket, megkapják az ahhoz tartozó karakter-
kártyát, tulajdonságkártyákat és a megfelelő számú tulajdonság-
pontot. A következő lépésben minden játékos választ kettőt, a 
karakteréhez tartozó tulajdonságkártyák közül. A játék során a 
nyomozó az ezeken szereplő képességekkel fog rendelkezni. 
Ezután a játékos megkapja kezdő felszerelését, vagy kezdő varázs-
latát, annak megfelelően mi szerepel a tulajdonságkártyákon. A 
maradék tulajdonságkártyák visszakerülnek a dobozba.
Végül minden játékos megkapja nyomozó figuráját és a kezdő 
mezőre helyezi azt (ahogy az a Nyomozó kézikönyv "Tábla felépí-
tése" résznél szerepel).

Az általános előkészületek befejeztével az Őrzőnek, az Őrző 
Kézikönyvben leírt előkészületeket kell végrehajtania.
Ezekbe tartozik a küldetéskártyák kiválasztása, az Őrző akciókár-
tyák és a  mítoszkártya pakli összekészítése valamint a kutatás-, 
akadály-, és zárkártyák táblára helyezése.

Az Őrző és a nyomozók előkészületeinek párhuzamosan kell 
folynia, az egyik fél döntései nem befolyásolhatják a másik felet. 
Ha ez problémát jelent, a nyomozók a játéktábla felépítése után 
folytassák előkészületeiket az Őrző látóterén kívül.

A Mansions of Madness játék több fordulóból épül fel, ezekben 
minden játékos egyszer kerül sorra (kezdve a nyomozókkal).

Minden nyomozónak teljesen be kell fejeznie körét, mielőtt a 
következő megkezdi azt. A nyomozók csapatként, közösen döntik 
el, hogy milyen sorrendben lépjenek. Ha nem tudnak dönteni, az 
Őrzőtől balra lévő játékos kezd, és így tovább az óramutató járásá-
nak megfelelően.

Minden nyomozó két mozgás-, és egy akciópontot költhet el az 
adott körben. Ezeket tetszőleges sorrendben használhatja, és nem 
muszáj mindet kihasználnia. Például, teheti azt, hogy átlép a 
következő mezőre, ott végrehajt egy akciót, majd tovább lép 
onnan.

Mozgás fázis: A játékos átmozgathatja figuráját egy szom-
szédos mezőre. Ezt kétszer teheti meg egy körben.

Akció fázis: A játékos végrehajthat egy akciót az alábbiak 
közül:

Miután a játékos felhasználta két mozgás és egy akciópontját a 
következő nyomozó jön a saját lépéseivel. Miután minden nyomoz 
befejezte lépéseit, az őrző következik (lásd következő bekezdés).

-  Vizsgálat: Egy szoba átvizsgálásával felfedhet egy kutatás-,      
vagy akadálykártyát (minden esetben csak egyet).

Az Őrző az alábbi sorrendben hajtja végre lépéseit egy körben:

Nyomozók csere fázisa: Az ugyanazon a mezőn tartózkodó 
nyomozók tárgyakat jelölő kutatáskártyákat és/vagy kezdő 
felszereléskártyákat cserélhetnek egymással (lásd 10. 
oldal). Az elkábított nyomozók, eldobhatnak egy elkábolt 
állapotjelzőt (lásd 15. oldal). 
Fenyegetésjelző fázis: Az Őrző annyi fenyegetésjelzőt kap, 
ahány nyomozó résztvesz a játékban. Ezek hozzáadódnak, a 
korábbi körökben megspórolt jelzőkhöz.
Őrző akciófázis: Az őrző fenyegetésjelzőket költhet el, hogy 
ezáltal akciókártyákat használhasson.

Szörnyfázis: Az Őrző bármely szörnnyel egyszer megtá-
madhat, egy azzal azonos mezőn álló nyomozót.
Eseményfázis: Az Őrző tesz egy időjelzőt, az eseménykártya 
paklira. Amint annyi jelző van a paklin, amilyen számjegy a 
kártya hátoldalán szerepel, a kártya játékba kerül és az idő-
jelzők visszakerülnek a dobozba.

Miután az Őrző befejezte lépéseit, újra a nyomozókra kerül a sor. 
Ezek a lépések addig folytatódnak, míg valamelyik fél meg nem 
nyeri a játékot (a győzelmi feltételek a küldetéskártyán szerepel-
nek), vagy míg az utolsó eseménykártya játékba nem kerül.

A játék kezdetekor az Őrző kap egyet a három, választott történet-
hez tartozó küldetéskártya közül. Ez a kártya tartalmazza, hogy mit 
kell tennie a győzelem eléréséhez, és hogy a nyomozók ebben, 
hogy akadályozhatják meg. Fontos: ezt a kártyát titokban kell 
tartania a nyomozók elől, azok csak akkor ismerhetik meg ennek 
tartalmát, mikor erre egy másik kártya, vagy képesség utasítást ad. 
A küldetés teljesítésén kívül, az Őrző úgy is megnyerheti a játékot, 
hogy elpusztítja az összes nyomozót.

A nyomozók célja megtalálni minden "nyomot" tartalmazó 
kutatáskártyát, melyek a játéktáblán találhatóak. Ebben segítségük-
re van a játék elején felolvasott háttértörténet és a bevezető. Ezen 
kívül górcső alá kell venniük minden már megtalált nyomkártyát. 
Ezek segítségével találhatják meg a következő nyomot. Miután a 
nyomozók megtaláltak az utolsó nyomot is (ezt a "1. Nyom" felirat 
jelöli), az Őrző felfedi a küldetéskártyát. Ezen található a nyomo-
zók utolsó feladata, melynek teljesítésével megnyerik a játékot.

Ha sem a nyomozók, sem az Őrző nem tudja teljesíteni a küldeté-
sét, mielőtt az utolsó eseménykártya játékba kerül minden játékos 
veszít (az Őrző és a nyomozók egyaránt).
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A nyomozók köre részletesen

Mozgásfázis

Zárkártyák

Egy térképelem áttekintése

1. 

2. 

3.

4.

1

2

2

4

34

Elem: Egy nagyobb térkép darab, mely maximum 
három szobát foglal magába.
Szoba: Olyan névvel jelölt terület egy térkép 
elemen, amit barna falak, ajtók, vagy a térkép elem 
szélei határolnak. A szobanevek mellé kerülnek, a 
zár-, akadály- és kutatáskártyák.
Mező: A legkisebb terület egy térképelemen, amit 
fehér vonalak, falak, és/vagy ajtók határolnak el a 
többi mezőtől.

Ajtó: Egy szögletes nyílás a falon, amin a nyomo-
zók és a szörnyek közlekedhetnek a szobák között.

Minden körben egy nyomozó kétszer léphet, és végrehajthat egy 
akciót. Ezek tetszőleges sorrendben követhetik egymást, például: 
mozgás - akció - mozgás.

A következő bekezdések a mozgás- és az akciófázis részletes 
szabályait tartalmazzák.

Mozgásfázisban a nyomozó egy mozgáspont elköltésével figuráját 
odébb mozgatja egy szomzédos mezőre. Mivel két mozgáspontja, 
összesen két mezővel mehet arrébb, és ezután végrehajthat még 
egy akciót (ez lehet akár mozgás is egy harmadik mezőre).

A mezők akkor tekinthetők szomszédosnak, ha köztük fehér 
vonal, vagy ajtó van. Ha két mezőt olyan barna fal választ el, mely-
ben nincs ajtó (vagy eltorlaszolt ajtó van) akkor azok nem számíta-
nak szomszédosnak.
A mezők között átlósan is lehet mozogni. Az elemek vágásának 
pontatlansága miatt lehetséges, hogy kis eltérés van a határok 
között, ilyenkor ezek határosnak tekintendők. Ha valamely terüle-
tek nem találkoznak egymással azok nem szomszédosak.

Az ajtón való áthaladás nem igényel semmilyen akciót, vagy 
speciális mozgást (a zárkártyák azonban hátráltathatják azt - lásd 
lentebb).
Az eltorlaszolt ajtókon (ezek jelzői az előkészületek során kerül-
nek lehelyezésre) semmilyen módon nem lehet áthaladni.

Az előkészületek során az Őrző zárkártyákat helyez el, különböző 
szobákon (az Őrző Kézikönyv utasításai szerint). A zárt szobák 
könnyen beazonosíthatók, mivel ezeknél minden kutatás- és/vagy 
akadálykártyán zárkártyák vannak.

Minden más kártyával ellentétben, amik a szobákban találhatók, a 
zárkártyák akkor kerülnek játékba, mikor egy nyomozó be akar 
lépni a szobába. Mielőtt a játékos nyomozó figuráját áttenné  a 
szobába, az Őrző felfedi a zárkártyát, és azt hangosan felolvassa a 
többi játékosnak.
A zárkártyák gyakran azt követelik a nyomozóktól, hogy eldobja-
nak egy kutatáskártyát, vagy megoldjanak egy kirakót, hogy 
beléphessenek a szobába. Ha a játékos nem tudja eldobni a megfe-
lelő kártyát, vagy nem oldja meg a feladványt, az adott körben 
nem léphet be a szobába (és ezzel elpazarol egy mozgáspontot). 
Ha egy nyomozó mozgásfázisban olyan kártyát húz, melyen "ez az 
ajtó zárva van" felirat található, akkor ebben a fázisban nem 
folytathatja mozgását.

Miután egy zár- vagy akadálykártya felfedésre került, az a kutatás-
kártya pakli tetején marad (egészen addig, amíg nem teljesülnek a 
rajta szereplő feltételek). A zárkártyák mindig akkor kerülnek 
játékba, amikor egy nyomozó megkísérel belépni a szobába, 
függetlenül attól, hogy ajtón próbálkozik-e.
A szörnyek szabadon átjárhatnak a zárkártyákkal védett szobákon.

Példát egy zárkártya megoldására a 10.oldalon, a "Példa egy 
nyomozó körére" fejezetben találsz.
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Akciófázis

Futás

Kártya használata

A tárgyak eldobása

Szörny megtámadása

Szoba átvizsgálása

Vizsgálatkártyák típusai

Akadálykártyák

Az akciófázis során a nyomozó egy akciót hajthat végre. Mivel 
fordulónként csak egy akciópontja van, jól meg kell fontolnia, 
hogy azt mire használja fel. Általában ez a legfontosabb döntés, 
amit a nyomozónak meg kell hoznia köre során. A következőkben 
részletezünk minden lehetséges akciót.

Néha szükséges, olyan gyorsan haladjunk át a játéktáblán, amilyen 
gyorsan csak lehetséges. Ilyen esetekben, a nyomozó felhasznál-
hatja akciópontját, hogy figuráját még egy mezővel arrébb vigye.
Erre pont ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mint a lépésekre a 
mozgásfázisban, beleértve az átlós lépést, és az elkerüléspróbát 
(lásd 14. oldal).

A játék során különféle kártyákhoz jutnak hozzá a játékosok, 
melyek növelik a végrehajtható akciók fajtáinak számát. Ezek 
teljesen felhasználják a játékos akciófázisát, és a kártyán vasta-
gonszedett "akció:" felirat után találhatók meg. Ezen akciók 
pontos leírása mindíg az adott kártyán szerepel.

A nyomozók hátrahagyhatnak kezdőfelszerelés- és/vagy vizsgá-
latkártyákat a szobában, ahol épp állnak. Ha ezt az akciót választ-
ják, tetszőleges számú felfordított kártyát tehetnek (általuk válasz-
tott sorrendben) a szobában lévő vizsgálat- vagy akadálykártyák 
tetejére.

Erre az akcióra a nyomozóknak gyakran szüksége lesz. A játékos 
kiválaszt egy fegyvert vagy támadóvarázslatot, és azzal megtámad 
egy választott szörnyet. Lehetősége van ezenkívül puszta kézzel 
megtámadni olyan szörnyeket, melyekkel egy mezőn tartózkodik.

Ha a nyomozó egy varázslattal támadta meg a szörnyet, akkor a 
Varázslat használata fejezet lépéseit kell követnie (lásd 16. oldal). 
Ha nem, akkor az Őrző meghatározza a szörny fajtáját (a szörnyek 
három csoportba tartozhatnak fizikai tulajdonságaik és megjelené-
sük alapján) a jelzőn szereplő szín alapján, és felhúzza az annak 
megfelelő harckártyát a pakli tetejéről. A harc részletes leírása a 
21-23. oldalon található.

A harc az egyetlen akció, amit a nyomozó tehet, ha azonos mezőn 
áll egy szörnnyel  (hacsak nem tesz elkerüléspróbát, lásd 14. 
oldalon).

A leggyakoribb akció, amit a nyomozók végrehajtanak egy játék 
során a szobák átvizsgálása.
Az előkészületek során az Őrző vizsgálatkártyákat helyez a játék-
táblára fejjel lefelé, ha a nyomozó átvizsgál egy szobát, felfedheti 
ezeket a kártyákat.
Fontos: A nyomozó bármely szobában lévő mezőről átvizsgálhatja 
azt, nem kell azon a mezőn állnia, ahol a szoba neve és a vizsgálat-
kártyák vannak.

Ha egy játékos átvizsgál egy szobát, akkor az Őrző a szobában 
lévő összes kártyát felfedi, kezdve a legfelsővel. Azokat hangosan 
felolvassa, és átadja a játékosnak, aki átvizsgálta a helyiséget. A 
nyomozónak az összes kártyát a karakterkártyája mellé kell hely-

Néha a nyomozó egy szoba átvizsgálásakor akadálykártyát talál. 
Ezek azokat az akadályokat vagy nehézségeket jelölik, amikkel 
a nyomozók szembetalálják magukat egy szoba átvizsgálásakor. 
Hátoldalukról felismerhetők, és megakadályozzák a többi kártya 
felhúzását, míg meg nem oldják a rajtuk szereplő feladatot.
Gyakran előfordul, hogy az akadálykártyák egy kirakó megoldá-
sára utasítanak (lásd 17. oldal), vagy egy adott kulcs szükséges 
hozzájuk (vizsgálatkártya az adott kulccsal). A nyomozónak 
birtokolnia kell a kulcsot, hogy eldobhassa az akadálykártyát 
(nem használhat olyan kulcsot, ami egy másik nyomozónál van).

Az akadálykártyákat csak akkor lehet eldobni, ha erre kifejezet-
ten utasítást kapunk.

Minden vizsgálatkártyán (a nyomok kivételével) a kép alatt szere-
pel a kártya típusa. Ez határozza meg, milyen kölcsönhatásba 
lépnek egymással az egyes lapok (lásd lentebb). Néhány kártya 
több csoportba is beletartozik, ezekre minden rajtuk szereplő típus 
szabályai vonatkoznak.

Nyomok: A nyomozók elsődleges célja, az ilyen kártyák megtalálá-
sa. Ezeken nincs ábra, és egy a kártya bal felső sarkán szereplő 
szám és betű jelöli őket. A szám jelöli a nyom szintjét (az 1. nyom 
mindig az utolsó), a betűjel csak az előkészületek során fontos.
A nyomozóknak az ezeken szereplő szöveget figyelmesen el kell 
olvasni, mert ebből megtudhatják, merre kell tovább folytatniuk 
nyomozásukat.

Kulcsok: Ezen kártyák segítségével lehet zár- vagy akadálykártyá-
kat figyelmenkívül hagyni. Minden kulcskártyán szerepel, hogy 
pontosan mely kártyák hagyhatók figyelmenkívül a segítségével.

Felszerelés: Ezek a kártyák olyan tárgyakat jelölnek, melyek a 
nyomozók hasznára lehetnek különféle szituációkban. Minden 
ilyen kártyán szerepel, hogy pontosan mikor alkalmazható, és hogy 
ehhez szükség van-e akciópont elköltésére.

Relikviák: Ezek a kártyák nagyban hasonlítanak a felszerelésekhez, 
de azoknál nagyobb hatalmú tárgyakat szimbolizálnak. Ezeket az 
Őrző már csak nehezen tudja semlegesíteni.

Fegyverek: Ezek nagyban növelik a nyomozó támadásának 
hatékonyságát (ahogy az a kártyán is szerepel). Három különböző 
csoportba sorolhatók be: távolságifegyverek, közelharci fegyverek 
és tompa közelharci fegyverek (lásd a 21-23. oldalon).

Kötetek: Ezek a kártyák öreg könyveket, tiltott tudások forrásait 
jelölik, amiket a nyomozók általában egy akcióval elolvashatnak, 
hogy belőlük varázslatokat tanuljanak (lásd 16. oldalon).

Semmi érdekes: Ha egy ilyen kártya kerül felfedésre, azt azonnal el 
kell dobni, és több kártyát nem lehet felhúzni ebben a körben. 
Ennek a kártyának nincs semmi hatása.

eznie (így jelezve, hogy azok nála vannak). Ez alól az egyetlen 
kívétel a "Nem találtál semmi érdekeset" kártya (ezek felfedés után 
egyből eldobásra kerülnek).
Egy nyomozó bármennyi Vizsgálatkártyát magánál tarthat.
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Az Őrző lépései részletesen

Nyomozók cserefázisa1) 

Fenyegetésjelző fázis2) 

Az Őrző akciófázisa3) 

Az Őrző lépései részletesen Fenyegetésjelző fázis

Példa egy nyomozó lépéseire
1. 
2.

3.

4.

5.

1

2
3 4

5

Jenny Barnes a körét a pinceszinten kezdi.
Első mozgáspontjából átmegy a pince egy 
másik mezőjére.

Második mozgáspontjából be szeretne lépni a 
pince raktárába. Mivel ebben egy zárkártya 
található, azt meg kell oldania mielőtt belép a 
helyiségbe.

A zárkártya megoldásához erőpróbát kell tennie. 
Ezt sikerrel teljesíti, így beléphet a szobába (lásd 
a "Tulajdonság próbák"-nál a 13. oldalon). Ha 
elrontotta volna a próbát, nem léphetett volna be.

Ezután felhasználja akciópontját, a szoba átvizsgá-
lásához. Felhúzza a vizsgálatkártyákat, amik a 
szobában vannak. Felhúzza a "Fejsze" kártyát, és 
eldobja a "Nem találtál semmi érdekeset" kártyát.

Az Őrző minden körében fenyegetésjelzőket kap, és költ el, hogy 
akciókat hajthasson végre. Ezen kívül minden körben különféle 
fázisokra kerül sor (pl. eseményfázis). Az alábbiakban az Őrző 
körének öt fázisát részletezzük.

Ebben a fázisban kezdőfelszerelés- és vizsgálatkártyákat cserél-
hetnek egymással a nyomozók. Azok a nyomozók, akik azonos 
mezőn tartózkodnak tetszőleges számú "Kulcs", "Felszerelés", 
"Fegyver", "Társ" és/vagy "Kötet" kártyát adhatnak át egymás-
nak. Az ezektől különböző kártyatípusok nem adhatók át.

Ez a fázis csak kártyák cseréjére használható, eldobásukra nem 
(lásd "Tárgyak eldobása" a  9. oldalon).

A cserék után minden elkábított nyomozó eldobhat egy elkábított 
állapotjezőt (lásd "Állapotok"-nál a 15. oldalon).

Ebben a fázisban az Őrző annyi fenyegetésjelzőt kap, ahány 
nyomozó elkezdte a játékot. Például egy négyjátékosos játékban 
három fenyegetésjelzőt kap, (mert abban három nyomozó és egy 
Őrző vesz részt).
Ezek a jelzők fontosak lesznek, mert segítségükkel tud az Őrző 
akció- és mítoszkártyákat kijátszani. A fel nem használt jelzőket 
tovább lehet vinni a következő körre. Az Őrző minden körben 
ugyanannyi fenyegetésjelzőt kap, függetlenül attól, hogy hány 
van neki vagy hány nyomozó van még a pályán.

Minden történethez, különböző akciók állnak az Őrző rendelke-
zésére, hogy pontosan melyek, az Őrző kézikönyvben szerepel.
Ebben a fázisban az Őrző tetszőleges számú akciókártyát 
használhat fel (amíg elegendő fenyegetésjelzője van hozzá). 
Ezeket egymás után játszhatja ki, a fenygetésjelzők elköltésével. 
Hogy hány jelzőre van szükség az egyes kártyákhoz, az a kártya 
bal felső sarkán szerepel.

Alapvetően három típusú akciókártya létezik:  mellyel az Őrző új 
kártyákat húzhat fel, mellyel szörnyeket mozgathat vagy mellyel 
új szörnyeket helyezhet a táblára. Az alábbiakban ezeket a 
típusokat részletezzük.
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Mítosz- és traumakártyák húzása

Szörnyek mozgatása

Szörnyek megjelenése

Harcfázis4) 

Eseményfázis5) 

Az Őrző aktivitása 
a nyomozók körében

Trauma- és mítoszkártyák kijátszása

1

2

Eseménykártyák
Fázis:Ez a szám a pakli1. 

Idő: Ez a szám jelöli, 2. 

1

2

Őrző akciókártyák 
részletei

Fenyegetésjelző költség:1. 

Képesség:A kártya hatásai.2. 

a kártya használatához 
szükséges fenyegetésjelzők

(az "Akció:" felirat után).

Megjegyzés: Az "Irányíthatatlan késztetés" akciókártyát, csak 
olyan varázslatra vagy tárgyra lehet kijátszani, aminek van 
szabályos célpontja. Például nem lehet ezzel kényszeríteni egy 
nyomozót, hogy "nyugtatót" használjon egy társán, ha annak 
nincs traumakártyája.

Néhány akciókártyával az Őrző további mítosz- és traumakár-
tyákat húzhat. A mítoszkártyák váratlan eseményeket jelölnek, 
és fenyegetésjelzők elköltésével a nyomozók körében hívhatók 
játékba (lásd 16. oldal). A traumakártyák ezzel szemben olyan 
nyomozókra játszhatók ki, akik épp sérülést vagy szellemi 
traumát szenvedtek, és ennek a traumának a további következ-
ményeit befolyásolják (lásd 24. oldal).
A nyomozók nem tudhatják, milyen mítosz- és traumakártyák 
vannak az Őrző kezében, de ezekből maximum négyet tarthat 
magánál. Ha ezt a limitet túllépi, annyi lapot kell eldobnia, hogy 
ismét négy kártya legyen nála.

Az "Éjszaka teremtményei" és a "Bérencek parancsnoka" akció-
kártyák segítségével mozoghatnak a szörnyek.
Ha az Őrző egy szörnyet mozgat, annak mezőről mezőre kell 
haladnia. Lehetséges, hogy a nyomozóknak emiatt iszonyatpró-
bát kell tenniük (lásd 13. oldal).
Mint a nyomozók, a szörnyek is csak szomszédos mezőkre 
mozoghatnak. Léphetnek átlósan, de falakon és eltorlaszolt 
ajtókon nem mehetnek át. Normál ajtókon viszont mindig  átlép-
hetnek, nem kell figyelmbe venniük a zárkártyákat sem.

Néhány akciókártyával (és eseménykártyával) az Őrző meghatá-
rozott szörnyeket helyezhet a játéktáblára. Ehhez kivesz egy 
adott típusú szörnyet a szörnytárolóból, és azt (anélkül, hogy 
annak alsó oldalát megnézte volna) a megadott mezőre helyezi.

Ha a kártyán egy adott szoba szerepel, az Őrző döntheti el, hogy 
annak melyik mezőjére helyezi a szörnyet.

Ebben a fázisban az Őrző minden szörnnyel megtámadhat egy 
azonos mezőn lévő nyomozót. Az Őrzőre van bízva, hogy 
melyik szörny támad és melyik nem. Ha egy mezőn két nyomozó 
és egy szörny tartózkodik eldöntheti, hogy melyik nyomozót 
támadja meg a szörny.
Ha egy szörnyön elkábított állapotjelző van, az ebben a körben 
nem támadhat, ehelyett eldobhatja a jelzőt.
A harc részletes szabályai a 21-23. oldalon szerepelnek.

Habár az Őrző jórészt saját körében hajt végre akciókat, 
van néhány képessége és feladata, amik a nyomozók 
körében lesznek fontosak.
Ha egy nyomozó átvizsgál egy szobát, vagy át akar 
menni egy zárt ajtón, az Őrző feladata az adott kártyák 
felfedése. Ezenkívül gyakran harckártyákat is húznia 
kell, és azokat végre kell hajtania.
Ezeknél azonban sokkal fontosabb, hogy az Őrző 
trauma- és mítoszkártyákat is ki tud játszani.

Az Őrző minden történetet néhány trauma és/vagy 
mítoszkártyával kezd. Akcióját felhasználhatja arra, 
hogy ezek mellé újakat húzzon. A traumakártyák akkor 
játszhatók ki, mikor egy nyomozót testi vagy szellemi 
sérülés ér (lásd a "Traumakártyák"-nál a 25. oldalon).
Mítoszkártyákat ezzel szemben rögtön kör elején, vagy 
közvetlenül nyomozók mozgása vagy akciója után ki 
lehet játszani. Minden kártyán szerepel, hogy hány 
fenyegetésjelzőbe kerül annak játékbahozása (ez lehet 
akár nulla is). Néhány kártya csak akkor játszható ki, ha 
a nyomozó egy adott szobában tartózkodik (lásd a 
"mítoszkártyák"-nál a 16. oldalon).

Ebben a fázisban az Őrző egy időjelzőt tesz az eseménypaklira. Ha 
a legfelső kártyán szereplő arab szám megegyezik az időjelzők 
számával, az Őrző felcsapja a lapot. Ekkor minden időjelző lekerül 
a pakliról, az Őrző hangosan felolvasa a kártyát, és végrehajtja 
annak utasításait.
Minden eseménykártyának három lehetséges hatása van. Hogy 
ezekből melyik lép életbe, az attól függ mely történet verziót 
választotta az Őrző. Csak a választott történethez tartozó eseményt 
kell felolvasni, amelynek jelölése megegyezik az Őrző előtt lévő 
történetjelzőkkel (ha például az 1A történet került kiválasztásra, 
csak az 1A felirat alatti bekezdés felolvasandó).

Mielőtt ezek megtörténnének, sem a nyomozók, sem az Őrző nem 
tudhatja mi szerepel ezen a kártyán.

összeállításhoz szüksé-
ges.

hány időjelzőnek kell 
szereplnie a paklin, 
mielőtt a kártya játékba 
kerül.



Ez a fejezet olyan szabályokat tartalmaz, melyekről eddig nem 
esett szó: tulajdonságpróbák, varázslatok, mítosz- és küldetés-
kártyák. A harca és a kirakókra vonatkozó szabályokat a követ-
kező fejezet tartalmazza (a 17. oldaltól).

A nyomozók gyakran fognak szörnyekkel találkozni, melyek az 
Őrzőt segítik tervének végrehajtásában.

Habár sok különböző típusú szörny szerepel a játékban (kultis-
ták, boszorkányok, zombik, stb.), mind besorolható egybe az 
alábbi kategóriák közül: emberszabásúak, bestiák és mítikus 
lények. Hogy melyik szörny hová tartozik, azt a szörnyjelző jobb 
felső sarkában lévő szín jelöli. A bestiák barnák, a mítikus 
lények zöldek, az emberszabásúak pedig kékek. Minden kategó-
riához tartozik egy harckártya pakli az adott színben, ami az 
adott szörnytípussal való összecsapáskor használandó (lásd a 
"Harc"-nál a 21. oldalon).

Bizonyos esetekben előfordul, hogy egy adott szörny fontos 
szerepet játszik a történetben, így neve is van. A névvel rendel-
kező szörnyekre is ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mint a 
normál szörnyekre. Ezek azonban megvannak jelölve egy 
iszonyatjelzővel, hogy a játékosok tudják, hogy fontosak a 
történet szempontjából.

Néhány névvel rendelkező szörny több életerővel rendelkezik, 
mint ahogy az a szörnyjelzőjén szerepel (ha például egy szörny 
"+2 életerővel rendelkezik nyomozónként", akkor annak életere-
jéhez egy négy játékosos partiban +6 járul). Ilyen esetben nem 
csak a szörny alapjába lehet sebesülésjelzőt rakni, hanem a 
figura mellé is lehet fektetni. Ezek ugyanúgy viselkednek, mint 
az alapba helyezett jelzők.

A névvel rendelkező szörnyek mindig ellenállnak az olyan 
hatásoknak, amik automatikusan megölnek egy szörnyet, 
anélkül, hogy az sérülést szenvedne (mint például Joe Diamond 
"Szerencséd volt" kártyája). Ugyanez az immunitás vonatkozik  
azokra a szörnyekre is, amiket küldetéskártya utasítására kell 
megölniük a nyomozóknak.

Megjegyzés: A kultuszvezetők a kártyák hatásai szempontjából 
nem számítanak kultistának.

Ehhez nincs szüksége semmi extra mozgásra, sem akcióra, 
azonban egy nyomozó csak egy holttestet cipelhet.
A holttest azonnal elpusztul, ha égő szobába kerül (lásd az "Álla-
potok"-nál a 15. oldalon), vagy ha a nyomozók tábortűzben elége-
tik (lásd fentebb).

Ennek a tárgynak két felhasználási módja van.

Tűzgyújtás: A "Pirománia" akciókártyával az 
Őrző elhelyezhet egy tűzjelzőt a szobában, ahol 
a tábortűz van.

Néhány küldetéskártya arra utasítja az Őrzőt,
 hogy adott számú szövetmintát szerezzen. A "Vegyél 
szövetmintát!" akciókártyával a szörnyek mintákat vehetnek a 
nyomozóktól, így az Őrző kap egy szövetmintát. A szörnyek ezt a 
mintát nem adhatják tovább vagy dobhatják le, csak az oltárhoz 
vihetik el. Ha egy szövetmintákat cipelő szörny elpusztul, minden 
általa szállított jelzőt el kell dobni.

Az előkészületek során a nyomozók, a Nyomozó Kézikönyvben 
leírtaknak megfelelően tárgyjelzőket helyeznek a játéktáblára. 
Ezeknek különféle hatásuk lehet, és más más módon használhatják 
őket a nyomozók és a szörnyek.
A következőkben ezeknek a jelzőknek a leírása következik.

Tárgyjelzők

Oltár
Ezt a tárgyat az Őrző akciókártyákkal használhat-
ja (pl.: "Vegyél szövetmintát!" és "Kultisták 
hívása"). Ezenkívül néhány küldetés-és esemény-
kártya is hat olyan szobákra, ahol oltár van.

Barikád
Ezek a tárgyakjelzők olyan bútorokat jelölnek, 
melyekkel a nyomozók időszakosan eltorla-
szolhatják az ajtókat.
Ha a nyomozó azonos mezőn áll egy ilyen 
tárggyal felhasználhatja akcióját, hogy elmoz-
gassa a barikádot egy ajtó elé, mely ugyanezen

 a mezőn van (ilyenkor a jelzőt az ajtóra kell tenni), vagy ugyan így 
viheti el egy ajtó elől. Ha egy ajtót elbarikádoztak, azon sem a 
szörnyek, sem a nyomozók nem haladhatnak át. A szörnyek 
azonban megpróbálhatják azt elmozdítani, vagy elpusztítani (lásd 
23. oldal).
Az barikádokat nem lehet más mezőre átmozgatni.

Általános szabályok

Szörnyek

Szörny kategóriák

Névvel rendelkező szörnyek

Bestia       Mítikus      Emberszabású

Szövetminta jelzők

Ezek a jelzők a "Holtak feléledése" akciókár-
tyához tartoznak, mellyel az Őrző ezeket a 
jelzőket zombikkal helyettesítheti.
Ha egy nyomozó olyan mezőről mozog el, ahol 
ilyen jelző van, magával viheti a holttestet.

Holttest

Holttest elégetése: A nyomozók felhasználhatják akciójukat arra, 
hogy tetszőleges számú holttest jelzőt eldobjanak, melyek azonos 
mezőn találhatók a tábortűzzel.

Tábortűz
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Rejtekhely

Létra

Szellőző

Tulajdonságpróbák

 

1 2

3 4

Tulajdonságkárty címe1. 

Nyomozó portréja2. 

Különleges képesség3. 

Tulajdonság fajtája és értéke4. 

  

Tulajdonságpontok

 

Iszonyatpróba
 

Ezek a jelzők olyan helyeket jelölnek, ahová 
a nyomozók szörnyek elől elrejtőzhetnek, és 
így elkerülhetik a harcot. A nyomozó egy 
mozgással vagy egy akcióval rejtőzhet el a 
vele azonos mezőn lévő rejtekhelyre.
A szörnyek nehezebben támadják meg a 
rejtekhelyen lévő nyomozókat. (lásd 23. old.)

A rejtekhelyen lévő nyomozók nem harcolhatnak, mozoghatnak 
vagy használhatnak támadó varázslatot, ezenkívül a búvóhely 
elhagyása egy mozgásba vagy akcióba kerül számukra.

Megjegyzés: Az elrejtőzött nyomozókra is hatnak a szobában 
lévő állapotjelzők (pl.: tűz vagy sötétség).

A nyomozóknak és az emberszabású (kék) 
szörnyeknek az olyan helységek, melyekben 
létra van, mozgás szempontjából szomszé-
dosnak számítanak egymással. A többi 
kategóriába tartozó szönyek nem tudják a 
létrát használni.

A bestia típusú szörnyek (barna), úgy mozog-
hatnak a szellőzővel ellátott mezők között, 
mintha azok szomszédosak lennének. A 
nyomozók és a többi kategóriába tartozó 
szörnyek nem tudnak a szellőzőn keresztül 
mozogni.

A nyomozók gyakran találják magukat szemben olyan feladattal, 
melyek megoldásához TULAJDONSÁGPRÓBÁT kell tenniük. Ezek 
a próbák mindig egy adott tulajdonsághoz tartoznak, és úgy 
szerepelnek a kártyán, hogy pl. "tegyél ügyességpróbát". A 
nyomozók tulajdonságkártyái határozzák meg ezeknek az 
értékeit. A hét tulajdonságtípus az alábbi: intelligencia, akarate-
rő, mítoszismeret, szerencse, erő, ügyesség és lövészet.

Tulajdonságpróbánál a játékos dob a 10 oldalú kockával, és a 
dobott számot összehasonlítja a nyomozó tulajdonságértékével. 
Ha a dobott szám kisebb vagy egyenlő az értékkel a próba 
SIKERÜLT. Ha a dobott szám nagyobb a tulajdonságértéknél, a 
próbát ELRONTOTTA a nyomozó.
A próba következményei a kártyán szerepelnek. Ha a kártyán 
csak az elrontott próba hatásai szerepelnek, az azt jelenti, hogy a 
sikeres próbának nincsenek következményei (ez igaz fordított 
esetben is).
Ha a nyomozó 1-est dob, az automatikusan sikert jelent, a 
nyomozó tulajdonságértékétől függetlenül. Ennek megfelelően a 
10-es dobás automatikus kudarcot jelent.
Néhány esetben módosított tulajdonságpróbát kell dobni. Ezek 
arról ismerhetők fel, hogy a próba megnevezése után egy pozitív, 
vagy negatív számjegy szerepel (pl.: "Tegyél erőpróbát -1-gyel"). 
Ez a szám levonódik, illetve hozzáadódik a nyomozó tulajdonsá-
gértékéhez a dobás előtt. Ennek megfelelően a negatív módosító-
val rendelkező próbákon nehezebb sikert elérni, mint egy normál 
próbán.

Például: Joe Diamond-ot megtámadja egy zombi, és húz egy harckártyát, 
amin az alábbi szöveg olvasható: "Tegyél ügyességpróbát +1-el". Ekkor 
Joe Diamond hozzáad 1-et az aktuális ügyességéhez, aminek értéke 4. 
Ennek megfelelően, hogy sikert érjen el, 5-öst vagy ennél kisebb számot 
kell dobnia. Joe 1-est dob, ami automatikus sikert jelent. Ezután 
felolvassa a kártyán a SIKER utáni feliratot, ahol az alábbiak olvasha-
tók: "Nincs hatása.".

kap egy iszonyatjelzőt (lásd "Sebesülések és iszonyat" a 24. 
oldalon).
Ha a szobában több nyomozó is tartózkodik, mindnek iszonyat-
próbát kell dobnia (az őrző határozza meg a sorrendet).

Ha a nyomozó elhagyja a szobát ahol a szörny tartózkodik, majd 
késöbb ismét belép oda, újra iszonyatpróbát kell tennie. Minden 
alkalommal mikor olyan szobába lépnek a nyomozók ahol szörny 
található próbadobásra kerül sor (és minden alkalommal mikor 
szörny lép a nyomozók szobájába). Így ha egy szörny több 
szobán át üldöz egy nyomozót, annak minden szobában iszonyat-
próbát kell tennie.

PRÓBÁNAK nevezett tulajdonságpróbát kell tennie. 
Ehhez egy akaraterőpróbát kell dobnia, mely a 
szörny iszonyatértékével módosul (a kék szám a 
szörnyjelző felső oldalán, a jobb alsó sarkában). Ha a 
nyomozó elrontja a próbát,

Mikor egy szörny olyan szobába lép (vagy megjelenik ott), ahol 
egy nyomozó tartózkodik, a nyomozónak azonnal egy ISZONYAT-

értékét, a próba által megkövetelt tulajdonságértékéhez hozzáad-
ja.Egy próbához maximum egy tulajdonságpontot lehet elkölte-
ni, és ezt a kockadobás előtt meg kell tenni. A szerencseérték 
megnöveléséhez nem lehet tulajdonságpontot költeni.
A tulajdonságpontok felhasználhatók a kirakóknál is, ilyenkor a 
szerencseérték az intelligenciához adódik hozzá (lásd 18. oldal).

Minden nyomozó adott számú tulajdonságponttal 
kezdi meg a játékot. Tulajdonságpróba dobása előtt 
dönthet úgy a játékos, hogy elkölt egy tulajdonság-
pontot,tulajdonságpontot, hogy a nyomozó szerencse-
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Elkerüléspróvák
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Példa iszonyatpróbára

1. 

2. 

 3. 

4. 

 5. 

Példa iszonyatpróbáraPélda iszonyatpróbáraPélda iszonyatpróbára

2

55

34

1

Ha a szörny a kör elején egy nyomozóval azonos szobában 
tartózkodik, nem kell iszonyatpróbát dobni. Ha ez szörny 
elhagyja a szobát, majd még ugyan ebben a körben vissza is tér 
ide, szintén nem kerül sor iszonyatpróba dobására.

Egy szörnyre egy körben soha nem kell egynél többször 
iszonyatpróbát dobni. Az iszonyatpróbák megszakítják a 
nyomozók mozgását.

Például: Joe Diamond belép egy szobába, ahol egy zombi tartózkodik, 
azzan a szándékkal, hogy egy fejszével megtámadja. Ehhez először egy 
iszonyatpróbát kell dobnia. Tesz egy akaraterőpróbát (akaratereje 
6-os). A szörny iszonyatértéke -1-es, így levon 1-et az akaraterejéből. 
8-ast dob, ami nagyobb mint a sikerhez maximálisan megengedett 
5-ös. Azonnal kap egy iszonyatjelzőt. Az őrző ezután kijátsza Joe 
Diamond-ra a "Pánikroham" traumakártyát, aminek következtében az 
őrző őt három mezővel elmozogathatja. Joe Diamond ezután léphet 
még, de a zombit már nem tudja megtámadni, mivel a pánikrohama 
miatt túl messze került tőle.

Ha egy nyomozó azonos mezőn tartózkodik egy vagy több 
szörnnyel, mozgás vagy bármely nem támadó akció végrehaj-
tása előtt elkerüléspróbát kell tennie.
Az elkerüléspróba egy tulajdonságpróba, amit 
azonnal végre kell hajtania a nyomozónak mozgás 
vagy akció előtt. Szörny elkerüléséhez ügyességpró-
bát kell dobni, melyet a szörny éberségének értéke 
módosít (a szörnyjelző jobb felső sarkában lévő fehér 
szám).
A sikeres próbának nincs semmilyen negatív hatása a nyomo-
zóra, azonban kudarc esetén a szörny megsebezheti a nyomo-
zót (a sebzésértékének megfelően, lásd 23. oldal), ha az Őrző 
így akarja. Ezek után a nyomozó végrehajthatja az akciót, 
vagy a mozgást amit tervezett, függetlenül attól, hogy az 
elkerüléspróba sikeres volt-e. Egy szörnyre egy körben soha 
nem kell egynél többször elkerüléspróbát dobni.

Az Őrző, képességének használatával egy mániákust 
tesz Jenny Barnes mezőjére. Jenny-nek ekkor azonnal 
egy iszonyatpróbát kell dobnia. Mivel a szörny iszonya-
tértéke -1-es, akaraterejéből 1-et ki kell vonnia.
A játékos 5-öst dob. Ez kisebb, mint a nyomozó -6-ra 
módosult- akaraterő értéke. Jenny ennek megfelelően 
nem kap iszonyatjelzőt.
Következő mozgásfázisában Jenny átlép a "3-as folyo-
só" következő mezőjére. Most nem kell iszonyatpróbát 
dobnia, mivel ugyanabból a szobából indult, mint a 
szörny.
Második mozgáspontjából átlép a "2-es Sarokfolyosó-
ra".

Az Őrző következő körében két mezővel elmozgatja a 
mániákust, a "2-es sarokfolyosóra". Ekkor Jenny 
Barnes-nak ismételten iszonyatpróbát kell dobnia, mivel  
a szörny üldözte őt a következő helyiségbe.
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Állapotok

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bukott helyzetek

Ha több szörny is áll a nyomozóval azonos mezőn, a nyomozónak 
mindre elkerülés próbát kell dobnia  (tetszőleges sorrendben), 
mielőtt elmozoghatna, vagy végrehajthatna egy akciót.

Például: Joe Diamond át szeretne vizsgálni egy szobát, de egy zombi áll 
vele azonos mezőn. A szoba átvizsgálásához, először el kell kerülnie a 
zombit. A játékos hozzáadja a szörny éberség értékét (1) a nyomozó 
ügyességéhez (4). Ezután dob egy ügyességpróbát, melynek eredménye 
6-os lesz. Mivel a eredmény nagyobb mint Joe módosított ügyességértéke 
(5). A nyomozó elrontja a próbát, ennek következtében a szörny kettőt 
sebez rajta (ahogy az a szörnyjelző hátoldalán meg van adva). Ezután 
Joe Diamond átvizsgálhatja a szobát. A szoba átvizsgálása után el 
szeretne lépni a mezőről. Mivel ebben a körben már dobott elkerüléspró-
bát a szörnyre, most nincs szüksége további próba dobására.

A szörnyek szabadon elhagyhatják az olyan mezőket, ahol 
nyomozó áll. Ilyenkor a nyomozónak nem kell elkerüléspróbát 
dobnia. Az Őrző nem mozgathatja a nyomozót olyan mezőre, 
ahol elkerüléspróbát kell dobnia (de olyanra igen, ahol iszonyat-
próbát kell dobnia).

A szörny megtámadásához nincs szükség elkerüléspróbára. A 
támadás történhet puszta kézzel, fegyverrel vagy varázslattal is. 
A támadásoz nem kell feltétlenül a szörnnyel azonos mezőn állni.

A különféle állapotokat eltérő jelzők jelölik a játékban. A követ-
kezőkben az elkábított, tűz és sötétség állapotjelzők kerülnek 
tisztázásra. Ezekről egy összefoglaló található az Őrző 
Kézikönyv végén.

Az elkábított állapotjelzőknek negatív hatásuk 
van, és általában harc közben kerülnek a nyomozó-
hoz vagy a szörnyekhez. Ha egy nyomozó elkábul, 
a jelző a karakterkártyájára kerül. Ha egy szörny 
kábul el, a jelzőt a szörny figurája mellé kell rakni.

Az elkábított jelzők különféleképpen hatnak a nyomozókra és a 
szörnyekre, mint az a következőben olvasható.

Nyomozók: Az elkábított nyomozók csak egy mozgáspontot 
kapnak egy körben. Ha a nyomozó a kör közben kábul el, 
akkor már abban a körben sem használhatja második mozgás-
pontját. Ezenkívül -2-es módosító járul minden tulajdonság-
próbájához. Ez több jelző esetén nem adódik össze (egy két 
elkábítottjelzővel rendelkező nyomozó nem kap -4-es modosí-
tót).
Megjegyzés: Ez a módosító csak a tulajdonságróbákhoz járul 
hozzá (olyan dobások, melyeket tulajdonság értékkel kell 
összehasonlítani). Egyéb dolgokra, mint például a kirakók 
megfejtése nem hat negatívan.

Szörnyek: Egy elkábított szörny nem mozoghat, és nem is 
támadhat, de szövetmintát szerezhet. A nyomozók elkerülés-
próba dobása nélkül elhaladhatnak az elkábított szörnyek 
mellett.

Ha egy nyomozónak vagy szörnynek több mint egy elkábítotttjel-
zője van, egy körben csak egyet dobhat el (vagy a nyomozók 
cserefázisában vagy a szörnyfázisban, lásd 10-11. oldal).

A tűzjelzők szobákba kerülnek, és minden a szobá-
ban tartózkodó nyomozóra és szörnyre hatással 
vannak:

Ha egy nyomozó vagy szörny a kör végén égő
szobában tartózkodik, 2 sebesülést szenved el.

Ahhoz, hogy egy nyomozó beléphessen egy égő szobába, 
sikeres akarterőpróbát kell dobnia. Kudarc esetén kap egy 
iszonyatjelzőt, de az eredménytől függetlenül bemehet a 
szobába. A szobán belüli mozgáshoz nincs szükség további 
próbák dobására.

A sötétségjelzők szobákra kerülnek, és minden 
nyomozóra hatással vannak a szobában. A sötétség-
nek kétféle hatása lehet:

Ha egy nyomozó át akar vizsgálni egy sötét szobát,
ahhoz az akcióponton kívül egy mozgáspontot is el kell költe-
nie.
 A nyomozók minden harccal kapcsolatos tulajdonságpróbájá-
hoz -2-es módosító járul a sötét szobákban. 
Megjegyzés: Ez a módosító hozzáadódik az összes többi 
módosítóhoz, ami harchoz járul. Mint például az elkábított 
jelzők.

A sötétség több vizsgálatkártya segítségével is semlegesíthető 
(például a lámpás). Ha a sötétségjelző hatásait semlegesítették, a 
sötét szobákban használható kártyák nem hatnak a nyomozóra.

Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a játékosok 
az adott időn belül már nem tudják megnyerni a játékot. 
Ebben az esetben a döntetlent kell célul kitűzni - az 
ellenfél győzelmét megakadályozni felér egy győzelem-
mel.
Ha a játékosok el szeretnék kerülni az ilyen szituáció-
kat, találnak egy szabályváltozatot a 26. oldalon, az 
"Alternatív játékidő" bekezdés alatt.

A játékosoknak arra is figyelniük kell, hogy ne veszítsék 
el a megszerzett kulcskártyákat, mert azok elvesztése a 
győzelmet lehetetlenné teheti. Habár ritkán fordul elő, 
hogy egy kulcskártyát el kelljen dobni, annak elveszté-
sét bármely áron meg kell akadályozni!

Ha az Őrző a játék előkészületei során egy vagy több 
vizsgálatkártyát rossz helyre tesz le, az a nyomozók 
számára lehetetlenné teheti a győzelmet. Ha a nyomo-
zók ilyen hibától tartanak, megkérhetik az Őrzőt, hogy 
újra ellenőrizze a lapokat az Őrző Kézikönyv alapján.
Ha mégis előfordulna egy ilyen hiba, és azt az Őrző 
észreveszi, azonnal oda kell adnia a megfelelő kártyát a 
nyomozóknak. Ezenkívül büntetésképpen a következő 
körből kimarad.
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Varázslás

Mítoszkártyák

.

Az alábbi helyzetekben játszhatók ki mítoszkártyák:
•

•

•

•

Küldetéskártyák

A küldetés felfedése

Menekülés

1 2

3
4
5

6

Mítoszkártya részei
Fenyegetésjelző költség1. 
A kártya címe2. 
Feltételek3. 
Hangulatszöveg4. 
Képesség5. 
Szimbólum6. 

A játék elején, csak néhány nyomozó rendelkezik varázslatok-
kal, azonban a játék közben bárki szerezhet, aki talál egy kötetet, 
és elolvassa azt (használja annak képességét).

Habár ebben a játékban csak négyfajta varázslat található, 
minden varázslatnak öt változata van, ahogy az a kártya hátolda-
lán szerepel. A játék elején minden varázslattípus külön pakliba 
kerül hátoldallal lefelé, a nyomozók közelébe. Ha egy nyomozó 
varázslatot szerez, elveszi a megfelelő pakli legfelső kártyáját, és 
maga elé helyezi. Amíg valamely kártya (általában maga a 
varázslatkártya) nem rendelkezik másképp, a varázslatkártya 
hátoldalát nem szabad megnézni.
A játékos úgy varázsolhat, hogy végrehajtja a varázslatkártyán 
szereplő akciót. Ez általában egy tulajdonságpróba dobása (lásd 
13. oldalon), majd utána megfordítja a kártyát. Ezután a játékos 
a dobás eredményének függvényében végrehajtja a "Siker", vagy 
a "Kudarc" felirat alatti szöveget.
Ezek után a játékosnak el kell dobnia ezt a varázslatkártyát (a 
pakli aljára rakva), és új kártyát kell húznia az adott pakliból. Így 
a játékos nem lehet biztos benne mi fog történni, mikor egy 
varázslatot használ.

Megjegyzés: Ha egy varázslatkártya arra utasítja használóját, 
hogy válasszon egy nyomozót a szobában, válaszhatja saját 
magát is.

A mítoszkártyák remek lehetőségeket kínálnak az őrzőnek, hogy 
akadályokat gördítsen a nyomozók útjába és váratlan testi, vagy 
szellemi károkat okozzon nekik. Ha a nyomozók mítoszkártya 
miatt szenvednek sebesülést, vagy rémületet, úgyan úgy kaphat-
nak traumakártyát mint más esetekben (lásd 25. oldal).

A játék előkészületei során konkrét utasításokat kap az Őrző, 
mely kártyákból kell felépítenie mítoszpakliját. Az Őrző 
Kézikönyv minden történethez hozzárendel néhány mítoszkár-
tya szimbólumot. Az Őrző összegyűjti az ezekhez a szimbólu-
mokhoz tartozó mítoszkártyákat, majd összekeveri őket. Ezek 
alkotják a mítoszkártya paklit. Az összes többi mítoszkártya 
visszakerül a dobozba.
Minden játék elején a történethez tartozó mítoszkártyák vannak 
az Őrző kezében. Ezekhez akciókártyák felhasználásával tud 
újakat húzni (lásd 10. oldal).

A nyomozók körében négy lehetséges pillanat van, mikor az 
Őrző mítoszkártyákat játszhat ki. Maximum egy mítoszkártya 
használható fel körönként. Az Őrző saját körében nem játszhat ki 
mítoszkártyákat.

Egy nyomozó körének a kezdetén

Közvetlen a nyomozó első mozgásfázisa után

Közvetlen a nyomozó második mozgásfázisa után

Közvetlen a nyomozó akciófázisa után

Egy mítoszkártya kijátszásához az Őrzőnek először ki kell 
fizetnie annak fenyegetésjelző-költségét. Néhány kártya ezen 
felül csak bizonyos szobákban, szobarészekben vagy bizonyos 
körülmények között hozható játékba. Csak olyan nyomozókra 
játszhatók ki ezek a kártyák, akiknél teljesülnek ezek a feltételek.
Ha például egy mítoszkártyán ez áll:  "Feltétel: fürdőszoba", 
akkor csak olyan nyomozóra játszható ki, aki olyan szobában 
tartózkodik, melynek nevében szerepel a "fürdő" szó (például 
"vendég fürdőszoba", vagy "fő fürdőszoba").
A kártya kijátszása után, azt fejjel felfelé, a mítoszpakli mellé kell 
helyezni. Ha elfogytak a mítoszkártyák, a felhasznált lapokat 
összekeverve, új mítoszkártyapaklit lehet létrehozni.

Az előkészületek során az Őrzőnek néhány döntést kell hoznia.  
Többek között azt, hogy az adott játékban mely küldetéskártyákat 
akarja használni.
Minden küldetéskártyán szerepel, hogy mely feltételek teljesülé-
se esetén győz az Őrző vagy a nyomozók. Az Őrző bármikor 
megnézheti ezeket a kártyákat, de nem olvashatja fel, vagy mutat-
hatja meg a nyomozóknak, amíg az FELFEDÉSRE nem került.

A játék elején a nyomozók még nem tudják, hogyan nyerhetik 
meg a játékot.  Ahhoz, hogy ezt kiderítsék fel kell fedniük a 
küldetéskártyát. Alapesetben akkor kerül a küldetéskártya 
felfedére, mikor a nyomozók megtalálják az "1. nyomot" vagy  
játékba kerül a "IV"-es eseménykártya vagy az Őrző teljesíti a 
küldetését.
Miután felfedték a küldetéskártyát, azt felfordítva az Őrző elé kell 
fektetni, hogy azt bármely játékos bármikor elolvashassa.
Ha akár a nyomozók, akár az Őrző teljesíti küldetését, az Őrzőnek 
fel kell fordítania a küldetéskártyát (feltéve hogy ez még nem 
történt meg), és fel kell olvasnia a győzelmi feltételeket. Ezzel 
véget ér a játék, és az a fél nyer, aki teljesítette küldetését.

Néha előfordul az a helyzet, hogy a nyomozóknak az "1. nyom" 
megszerzése után, csak el kell menekülniük a megszerzett tudás-
sal, hogy megnyerjék a játékot. Ilyen esetekben a nyomozók 
elmenekülhetnek a játéktérről. Ez csak akkor megengedett, ha 
már felfedték a célkártyát, és az határozottan menekülésre szólít-
ja fel őket. Néhány küldetéskártya csak egy, míg néhány az 
összes nyomozó elmenekülését megköveteli. (Ha egy küldetés-
kártya az össze nyomozó elmenekülését követeli meg, játékoson-
ként elegendő egy nyomozóval elhagyni a játékteret. A küldetés-
kártya felfedése előtt elpusztult nyomozóknak, nem kell elhagy-
niuk a játékteret a győzelemhez).

A küldetéskártya mindig egy adott szobát határoz meg, amin 
keresztül  a nyomozók elmenekülhetnek. Ezt a szobát olyan nem 
lezárt ajtón keresztül kell elhagyniuk, mely levezet a játéktáblá-
ról. Az a játékos akinek egy nyomozója már elhagyta a játékteret, 
nem kerül sorra többet a játék során.
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Kirakók

A kirakók fajtái

Áramkör Zár Rúna

  

Kirakó előkészületei

1. 

2.

3.

Példa kirakó előkészítésére

2
3

1 4b 4c 4d

5a 5b

6

4a

A nyomozók a játék során néha olyan kártyákkal fogak találkoz-
ni, melyek egy "kirakó megoldását" adják feladatul. A kirakók 
célja a nyomozók hátráltatása, és intelligenciájuk próbáratétele. 
A nyomozók mozgásukat vagy a szoba átvizsgálását csak a 
kirakó megfejtése után folytathatják, mely akadályozta őket.

Ha egy nyomozó egy kirakóval találkozik, azonnal fel kell 
függesztenie mozgását vagy akcióját, ezeket csak a kirakó 
megfejtése után folytathatja. Ha a megfejtés nem sikerül, a 
mozgás vagy az akció megszakad. Előfordulhat például, hogy 
egy nyomozó egy zárt ajtón szeretne áthaladni, és egy kirakót 
tartalmazó zárkártyát húz. Ekkor egyszer próbálkozhat a feladat 
megoldásával, a mozgása folytatása előtt. Ez a próbálkozás nem 
kerül sem mozgás, sem akciópontba.

Három típusú kirakó van, melyek mindegyikének legalább 
három változata van.

Habár minden kirakónál ugyanazokat az akciókat lehet végrehaj-
tani (lásd "Kirakási kísérlet" a 19. oldalon), minden típusnál 
eltérőek a siker feltételei (lásd "Kirakó megoldása" a 19. oldalon).

Ha a nyomozó egy eddig meg nem oldott kirakóval találkozik, a 
lent leírt lépéseket kell végrehajtania. A kirakó mindíg a játékos 
elé kerül, nem pedíg a játéktáblára.

Alap lehelyezése: Zár és áramkör kirakóknál, a játékos a 
megfelelő kirakó alapot maga elé helyezi az asztalra (ahogy 
az a kártyán meg van adva).
Elemek összekeverése:  Ezután összekeveri az eddig fel 
nem használt, egymásra rakott kirakó elemeket.

Elemek kihúzása: Ezt követően az összekevert pakliból 
egyesével elemeket húz. A kirakót feladó kártyáról leolvas-
ható, hogy hány elemet kell húznia, és hogy kell azokat 
lehelyeznie. A felhúzott elemeket a bal felső oldalról indul-
va, a kártyán szereplő mintában lerakja. Az elemeket, úgy 
kell lehelyezni, hogy a rajtuk szereplő nyíl felfelé mutasson. 
Később, ha szükséges a játékos forgathatja az elemeket (lásd 
"Kirakás megkísérlése" a 21. oldalon).

A szoba átvizsgálása során, a játékos egy akadálykár-
tyába ütközik, mely a 2A áramkör kirakó megfejtését 
követeli.

Először maga elé helyezi a 2A kirakó alapot.

Ezután összekeveri a lefordított áramkör elemeket 
tartalmazó paklit.

1.

2.

3.

Véletlenszerűen elemeket húz fel, és helyez le (nyíllal 
felfelé            ) a bal felső sarokból jobbkéz felé haladva.

Miután lehelyezte mind a négy elemet az első sorba, 
megkezdi a másodikat.

Az utolsó sor utolsó elemének lehelyezése után, megkí-
sérelheti megoldani a kirakót az akciójának a részeként.

4.

5.

6.



18

Kirakási kísérlet

 

• 

• 

• 

Kirakók megoldása

• 

• 

• 

Egyéb kirakó szabályok
Szomszédos kirakó elemek  

A B

Kirakó újraépítése

A kirakó megoldásához adott számú lépése van a játékosnak, 
melynek száma a nyomozó intelligenciájával egyezik meg (ez a 
választott tulajdonságkártyán szerepel). Egy lépéssel a következő 
akciók hajthatók végre.

Kirakó elem szomszédos elemmel való felcserélése (lásd 19. 
oldalon fenn). Eközben egyik elemet sem lehet elforgatni. 
Megjegyzés: Egy rúna kirakónál ez az egyetlen akció, mely 
használható a kirakáshoz.

Kirakó elem 90°-os elforgatása. Az elemek elfordíthatók az 
óramutató járásának megfelelően vagy ellentétesen is, de a 
helyükön kell maradniuk. A zár kirakónál az alap is elforgat-
ható 180°-al (négyszögű alapnál), 120°-al (háromszög 
alapnál), vagy 90°-al (kereszt alakú alapnál).

Új elem húzása véletlenszerűen, a felhasználatlan elemek 
közül. Ezt az elemet ki kell cserélni egy a kirakóban lévő 
elemmel. Az új elem csak nyíllal felfelé kerülhet a kirakóba. 
A kivett elem, a pakli legaljára kerül. Ez az akció 2 lépésnek 
számít.

A játéknak maximum annyi lépésből oldahatja meg a kirakót 
(lásd lentebb), amennyi a nyomozó intelligenciája.

A kirakó akkor számít MEGOLDOTTNAK, ha az alábbi feltétel 
teljesülnek:

Rúna kirakó:  A kirakó akkor tekinthető megoldottnak, ha az 
elemek egy egybefüggő képet alkotnak, mely megegyezik a 
kártyán szereplő képpel. Megjegyzés: Ez a kép, csak azt 
mutatja meg, hogy hogy kell kinéznie a megfejtett kirakónak. 
Az elemek ebben az esetben is véletlenszerűen kerülnek 
lerakásra az előkészületek során.

Áramkör kirakó:  A kirakó akkor tekinthető megoldottnak, ha 
a játékos egy folytonos vonalat hoz létre a kiindulópont és a 
végpont között, a piros és a kék kábeleket felhasználva. A 
szomszédos elemek csak úgy kapcsolódnak egymáshoz (vagy 
a kezdő és végponthoz), ha a rajtuk szereplő kábel színe 
azonos.

Zár kirakó: A kirakó akkor tekinthető megoldottnak, ha a 
szimbólumok az egyes elemeken megegyeznek a szomszédos 
elem (vagy az alap) szimbólumaival.

Hogy a kirakó megoldásának milyen hatásai vannak, az a kirakót 
feladó kártyán szerepel. Általános esetben a kártyát el kell dobni, 
majd a nyomozó folytathatja mozgását vagy akcióját. A megodás 
után a felhasznált kirakó elemek összekeverve visszakerülnek a 
megfelelő pakliba.

Ha a játékos összes lépését felhasználta, mielőtt sikerült volna 
megoldania a kirakót (vagy már nem kíván több lépéssel próbál-
kozni), a kirakó úgy ahogy van ottmarad az asztalon. A nyomozó 
(vagy egy másik nyomozó, aki ugyanezzel a kártyával találkozik) 
később ott folytathatja, ahol legutóbb abbahagyta.

Egy nyomozó egy körben csak egyszer próbálkozhatnak ugyan 
annak a kirakónak a megoldásával (de másik nyomozó még 
próbálkozhat vele, az adott körben

Az egymással érintkező kirakó elemek számítanak szomszédos-
nak. Az átlós irányban egymás mellett lévő elemek nem számíta-
nak szomszédosnak. Ezekre példákat a 20. oldalon találsz.

Néhány kirakó megoldásához a szomszédos elemeken azonos 
szimbólumnak kell lennie, vagy azonos színű kábelek kell, hogy 

találkozzanak. Az ábrán az A és B elem, nem számít szomszé-
dosnak (mivel nem érnek egymáshoz).
Ez a kirakó nincs megoldva, mivel az A elemen lévő sárga 
szimbólum nem passzol, a 4A alapon lévő kék szimbólumhoz.

Néha olyan utasítást kapnak a játékosok, hogy építsenek újra 
egy kirakót. Ilyenkor az összes elem visszakerül a felhasználat-
lanok közé, majd ezután a kirakót a szokásos szabályok szerint 
elő kell készíteni.

Tulajdonságpontok felhasználása kirakóknál
A játékosok felhasználhatnak egy tulajdonságpontot a kirakás 
közben, hogy a szerencse értékével megnöveljék az intelligenciá-
jukat. Ezt bármikor megteheti a kirakási kísérlet közben.

Például: Jenny Barnes egy kirakási kísérlet közben elhasználta mind a 
négy lépését, mely rendelkezésére állt. Úgy határoz, hogy elhasznál egy 
tulajdonság pontot, hogy 2-es szerencse értékével megnövelje intelligen-
ciáját. Ekkor újabb két lépéssel folytathatja a kirakó megoldását.

Kirakási szabályok
Ha egy nyomozó megpróbálkozik egy kirakó megoldásával a 
többi játékos nem segíthet neki. Nem tehetnek javaslatokat és 
nem adhatnak tippeket a megoldáshoz.

A játékos aki megkísérli megoldani a kirakót nem készíthet 
jegyzeteket, és nem használhat semmilyen segédeszközt. Egy 
végrehajtott lépést nem lehet visszavonni. Ha például egy játékos 
elfordít egy elemet, majd rájön, hogy jobb volt eredeti állapotá-
ban, még egy lépést kell felhasználnia, hogy visszaforgassa.
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Példa kirakó megoldására
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Egy szoba átvizsgálasakor Jenny Barnes egy akadálykár-
tyát húz, amin a 2A áramkör kirakó szerepel. A kirakó 
felépítése után (lásd 17. oldalon),  a szoba átvizsgálásának 
részeként megkísérelheti megoldani a kirakót.

Jenny intelligenciája 4, így négy lépésből kell 
megoldania a kirakót.

Első lépéséből elforgat egy elemet 90°-al.

Második lépéséből felcserél két szomszédos elemet. 
Eközben egyiket sem forgathatja el.

Harmadik lépéséből húz egy új kirakó elemet, amit 
kicserél egy kirakóban lévő elemmel. Az újonnan 
beillesztett elemen a nyílnak felfelé kell mutatnia.

Miután felhasználta az összes lépését akciófázisa 
végetér. Mivel az új elem kábelei nem kapcsolódnak 
a szomszédos elemék kábeleihez, a kirakót nem 
sikerült megoldania.

A kirakót ebben az állopotában maga előtt hagyja. Jenny 
Barnes (vagy egy másik nyomozó) innen folytathatja a 
kirakót, amikor legközelebb átvizsgálja a szobát (és emiatt 
ugyanezt az akadálykártyát húzza).
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Példák megoldott kirakókra és szomszédos elemekre

Setup Arrow Direction

1A 2A 3A

4A

5A

7 8 9

6A

Minden lent szereplő kirakó meg van oldva. A kirakóknak 
több megoldása van, ezek közül itt csak egy szerepel. 

A piros nyilak jelölik, hogy mely elemek számítanak szom-
szédosnak. Csak az ilyen elemeket lehet egymással egy 
lépéssel felcserélni.
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Harc
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Harckártyák részletei

4. Szörny támadása

1. Nyomozó támadásának módja
2. Tulajdonságpróba
3. Siker/kudarc következményei

Nyomozó támadása

Hatótávolság

Látótér

1

2

X

             1.

2.

Ha bár a Mansions of Madness társasjátékban nem a harc játssza 
a fő szerepet, a nyomozók kerülhetnek olyan szituációkba, hogy 
borzalmas lényektől vagy megszállott emberektől kell megvéde-
niük magukat. A következő fejezetben a harc minden  szabályát 
és lehetséges következményét részletesen leírjuk. (pl: "Sérülések 
és iszonyat" a 24. oldalon, "Tramukártyák" a 25. oldalon és 
"Meggyilkolt nyomozók" a 24. oldalon).
A harc a Mansoins of Madness társasjátékban egyszerűen épül 
fel, és két esetben kezdődhet el:

Egy nyomozó megtámad egy szörnyet (alapesetben ehhez fel 
kell használnia egy akciópontot).
Egy szörny megtámad egy nyomozót (alapesetben az Őrző 
körében, a szörnyek harcfázisában).

A harc azonos módon játszódik le, attól függetlenűl ki volt a 
támadó fél. Az őrző húz egy harckártyát a szörny fajtájának 
megfelelő harckártya pakliból. Ezután felolvassák és végrehajt-
ják a kártya utasításait.

Amiker egy nyomozó megtámad egy szörnyet, az Őrző felhúzza 
a legfelső lapot a megfelelő (szörnyjelző jobb felső sarkának 
színével azonos színű) harckártya pakliból. Minden harckártya 
két részre van osztva. A felsőt felét akkor kell használni, mikor a 
nyomozó támad. Itt mindig meg van nevezve egy fegyvertípus, 
amit a nyomozó használ (vagy az szerepel, hogy "Puszta 
kézzel").

Az Őrző addig húz a harckártyákból, míg a használt fegyverre 
vonatkozót nem talál. Ezt követően felolvassa a kártya szövegét, 
majd a nyomozó megdobja a kártyán szereplő tulajdonság próbát. 
Miután végrehajtották a kártyát a harc végetér, és minden felhú-
zott harckártyát eldonak.

Az egyes fegyverek használatához a szörnyeknek adott távolsá-
gon belül kell lenniük a nyomozóhoz. A "Gépfegyverrel" például 
2 mező távolságra lehet lőni.

A fegyverek hatótávolásága azt határozza meg, hogy maximum 
hány mezőre állhat a megtámadott szörny a nyomozótól. A szom-
szédos mezőn található szörnyek (átlósan is), például 1-es hatótá-
volsággal bíró fegyverrel támadhatók, a 2 mezőre állók 2-es 
hatótávolságúval. Ha a szörnyet és a nyomozót egy ajtó választja 
el, akkor az hatótávolságon kívül van.

A távolság úgy határozható meg, hogy megszámoljuk hány lépés-
ből tudnánk a cél mezőjére lépni.

Azon felül, hogy a fegyver hatótávolságán belül van, a szörnynek 
a nyomozó látóterében is benn kell lennie a támadáshoz. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyomozónak látnia kell a 
szörnyet.
A legtöbb esetben egyértelműen eldönthető, hogy a cél a nyomozó 
látóterében van vagy sem.

Ez nagy szabadtéri területeken egy vonalzó segítségével dönthető 
el. Ha a mezők sarkában lévő fehér pontok összeköthetők úgy, 
hogy sem ajtón, sem falon nem megy keresztül a vonal, akkor a 
nyomozó látja a célt.
Ha minden összekötő vonal falat, vagy ajtót metsz, akkor a szörny 
látótéren kívül van (a cél távolságától függetlenül).

Például: Harwey Walters 2-es hatótávolságú varázslatot szeretne 
használni a Chthon-féreg ellen. Mivel az két mező távolságnyira van tőle, 
a varázslat hatótávolságán belül van, de csak akkor használhatja azt, ha 
a szörny a látómezőjében van.

Először a mezők felső sarkában lévő pontokat köti össze. Mivel ekkor 
a vonal átmegy egy falon, így nincs szabad rálátása a szörnyre.

Ezután a mezők alsó sarkában lévő pontokat köti össze. Ekkor a 
vonal nem metsz sem falat, sem ajtót, így a szörny a látóterében van.

Mivel a két mező között van olyan egyenes, mely nem metsz falat, és a 
távolságok nem több 2-nél, Harwey Walters használhatja varázslatát a 
Chthon-féreg ellen.

Megjegyzés: A rálátást nem blokkolják szörnyek, nyomozók vagy 
tárgyak. Néhány mező nem rendelkezik sarokponttal, ez azt jelen-
ti, hogy a nyomozó rálát az összes szobában tartózkodó szörnyre.
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Szörnyek támadásaSzörnyek támadása

Példa a harcra
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Jenny Barnes megszeretne támadni egy szörnyet a "45-ös 
automata" pisztolyával. Az alábbi szörnyeket nem tudja megtá-
madni:

A. Ez a szörny nem támadható meg, mivel a mező melyen 
áll nem rendelkezik a látótér eldöntésére szolgáló sarokponttal 
(a helyisébe kívülről nem lehet belátni). 
B. Ez a szörny hatótávolságon kívül van, mivel 3 mezőre 
áll Jenny-től, és Jenny fegyvere csak 2-es hatótávolságú (ahogy 
az a fegyver kártyáján szerepel).
C. Ez a szörny sem a fegyver hatótávolságában, sem 
Jenny látóterében nincs benne.

Jenny Barnes megtámadja az egyetlen szörnyet, mely hatótávol-
ságon belül van (D jelű). Az Őrző felhúzza a humanoidokra 
vonatkozó harckártya pakli legfelső lapját, (mivel a zombi a 
humanoid). A kártyán Jenny fegyvertípusa szerepel, így az játék-
ba kerül, és Jenny-t egy lövészetpróba dobására utasítja.

Ezután a nyomozó megnézi a zombi szörnyjelzőjének alját. Mivel 
a szörny sebesüléseinek száma még nem érte el a szívósságát a 
zombi még játékban marad.

Sikert dob, és 3 sebesülést visz be a zombinak. Mivel a zombinak 
már volt egy sebesülése, az Őrző egy 4-es számot ábrázoló 
sebesülésjelzőt tesz a szörny alapjába.

A szörnyek minden harcfázisukban megtámadhatnak egy velük 
azonos mezőn tartózkodó nyomozót. Ilyenkor az Őrző felhúzza a 
megfelelő harckártya pakli legfelső lapját (a harckártya színének 
meg kell egyeznie a szörnyjelző jobb felső sarkának színével). 
Amikor egy szörny kezdeményezi a támadást, a kártya alsó felén 
lévő szöveg használandó. Itt az alábbi címek szerepelhetnek: 
"Szörny támadása", "Szörny a barikád ellen" és "Szörny a rejtek-

hely ellen", (lásd "Rejtekhelyek és barikádok" résznél a 23. 
oldalon).
Az Őrző addig húz harckártyákat, míg "Szörny támadása" felirat-
út nem talál. Ezután felolvassa a szövegét, és a megfelelő próba 
dobására kéri a nyomozót. Miután végrehajtották a kártya 
utasításait véget ér a harc, és az összes felhúzott kártyát visszate-
szik a pakli aljára.
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Szörnyek egyedi támadása

           
Rejtekhelyek és barikádok

Kulcsszavak a harchoz

 

 

  

 

 

  

  

Szörnyjelzők részletei

Szörny neve1. 
Szörny típusa (szín)2. 
és szívóssága (szám)
Iszonyat érték3. 
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Néhány harckártyán az alábbi szöveg olvasható: "A szörny 
egyedi támadást hajt végre". Ekkor az Őrző felolvassa a szörny-
jelző alján szereplő különleges képességet, majd végrehajtják 
ennek a szövegnek az utasításait.

Például: Egy kultista megtámadja Gloria Goldberg-et. Az Őrző húz egy 
harckártyát a humanoidok paklijából (kék), és felolvassa a "A szörny 
támadása" bekezdést, ahol az olvasható, hogy "A szörny egyedi 
támadást hajt végre". Ekkor az Őrző felolvassa a szörnyjelző alján lévő 
feliratot, és végrehajtják annak utasításait.

A harckártyák egy részén az alábbi szöveg olvasható: "Szörny  a 
barikád ellen" vagy "Szörny a rejtekhely ellen". Ezeket csak a 
lentebb leírt esetekben kell használni.

A nyomozóknak lehetőségük nyílik, hogy elrejtőzzenek a 
szörnyek elől. Alapesetben, ehhez egy rejtekhely tárgyjelzőre 
van szükség a szobában (lásd 13. oldalon). Ha a szörny egy 
rejtőzködő nyomozót szeretne megtámadni, az Őrzőnek addig 
kell harckártyákat húznia, míg "Szörny a rejtekhely ellen" 
feliratút nem húz. Az ilyen kártyák általában kevesebb sebzést 
okoznak a nyomozónak, és gyakran megadják a lehetőséget, 
hogy odébb mozgassa a szörnyet. Ha a kártya eredményeként "a 
nyomozó már nem rejtőzködik", akkor a nyomozó figurát le kell 
venni a rejtekhelyről. Egy későbbi alkalommal már normál 
módon megtámadható.
A nyomozók barikádokat mozgathatnak az ajtók elé (lásd 12. 
oldalon). Ezek megakadályozzák a szörnyeket az ajtón való 
átjutásban. Ha egy szörny egy eltorlaszolt ajtón szeretne átmen-
ni, az Őrzőnek addig kell harckártyákat húznia, míg "Szörny  a 
barikád ellen" feliratút nem húz. A kártyán szerepelhet, hogy a 
barikád elpusztult (jelzőjét vissza kell rakni a dobozba), vagy 
hogy visszakerül az eredeti helyére. Ha a barikád elpusztult 
vagy elmozdult a szörny átmehet az ajtón. Ha a barikádot nem 
sikerült elpusztítania a szörny már nem mozoghat az adott 
körben.

Az alábbi fejezet néhány fogalmat fejt ki, melyek a harckártyá-
kon, valamint a szörnyjelzők alsó oldalán olvashatók.

ELSZE N V E D SZ X SE B E SÜ LÉ ST: A nyomozó X számú sebesülésjelzőt 
kap a karakterlapjára. Ezek azt jelölik, hogy mennyivel csökkent 
az életereje (lásd "Sebesülés és iszonyat" a 24. oldalon).

KAP SZ X ISZON Y ATJE LZŐT: A nyomozó X számú iszonyatjelzőt kap a 
karakterlapjára. Ezek azt jelölik, hogy mennyivel csökkent az 
épelméjűséged (lásd "Sebesülés és iszonyat" a 24. oldalon).

SE B ZÉ SÉ RTÉ K E D  X LE SZ: A szörny X számú sebesülést szenved el, 
ami hozzáadódik a már meglévő sebesüléseihez (lásd 25. 
oldalon).

A SZÖRN Y  M E G SE B E Z: A nyomozó annyi sebesülésjelzőt kap, ameny-
nyi a szörny sebzése (a szörnyjelző hátoldalán).

FE G Y V E R SE B ZÉ SÉ RTÉ K : A szörny annyi sebesülést szenved el, ameny-
nyi a használt fegyver sebzésértéke (a fegyver kártyáján a kép 
latt).

ELE JTE D  A FE G Y V E RT: A nyomozó elejti az épp használt fegyverét 
(ha van ilyen) a szobában, ahol tartókodik. A kártya a szobában 
lévő vizsgálat- és akadálykártya pakli tetjére kerül. A játékos, 
aki legközelebb átvizsgálja a szobát elveheti ezt a kártyát (a 
szobák átvizsgálására vonatkozó szabályok figyelembevételé-
vel).

DOB J TU LAJD ON SÁG P RÓB ÁT: A nyomozónak egy tulajdonságpróbát 
kell dobnia (lásd 13. oldal). A kártya vagy jelző pontosan leírja 
a siker vagy a kudarc következményeit. Ha a kártyán nem 
szerepel "siker" vagy "kudarc" bekezdés, akkor annak nincse-
nek következményei.

KÖZE LH ARCI FE G Y V E R: A közelharci fegyver elnevezés minden olyan 
fegyverre vonatkozik, melynek nevében a "közelharci" szó 
szerepel. Ez lehet "éles közelharci fegyver" vagy "tompa közel-
harci fegyver" is. A felhúzott harckártyákon szereplő fegyver 
típust is ennek megfelően kell választani.

TÁV OLSÁG I FE G Y V E R: A távolsági fegyver elnevezés minden olyan 
fegyverre vonatkozik, melynek nevében a "távolsági" szó szere-
pel. A felhúzott harckártyákon szereplő fegyver típust is ennek 
megfelően kell választani.

NIN CS H ATÁSA: Nem történik semmi.

MÁR N E M  RE JTŐZK ÖD SZ: A nyomozó lekerül a rejtekhelyről az 
aktuális mezőre. A szörny nem támadhat mégegyszer az adott 
körben, kivéve, ha erre a kártya utasítást ad.

A B ARIK ÁD  M E G SE M M ISÜ LT: A barikád, mely zárva tartotta az ajtót 
megsemmisül.
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Szörnyek megölése

 

Sebesülés és iszonyat Halott nyomozók

Új nyomozó választása

Kiesés a játékból

"Két alakos"  
trauma kártyák

Ha egy szörny sérülést szenved, az adott számot ábrázoló 
sebesülésjelző kerül a figura alapján lévő lyukba. A következő 
sebesülés értékét, ehhez a számhoz kell hozzáadni. Ekkor az 
Őrző kicseréli a sebesülésjelzőt egy olyanra, mely az elszenve-
dett sebesülések összegét mutatja.

A nagy alappal rendelkező 
szörnyekre két sebesülésjelző is 
kerülhet. A szörny összes sebesü-
lése ekkor a két jelző összege.

Ha a szörny sebesüléseinek száma 
eléri, vagy meghaladja a szörny 
életerejét (a jelző hátoldalán), 
akkor a szörny elpusztul. Ekkor az 
Őrző leveszi a figurát a tábláról, 
eltávolítja a sebesülésjelzőket, és 
visszateszi a szörnyet a fel nem 
használt figurákhoz.

A nyomozókat két veszély fenyegeti: a halál és az őrület. Ezek 
úgy fordulhatnak elő, hogy a nyomozó túl sok sebesülés- vagy 
iszonyatjelzőt szerez. A játék során a nyomozók biztosan 
fognak találkozni olyan szituációkkal, mikor ilyen jelzőket 
kapnak. Sebesüléseket általában harc közben lehet összeszed-
ni, iszonyatjelzőket pedig elrontott iszonyatpróbával (lásd a 13. 
oldalon) vagy mítoszkártyákkal (lásd a 16. oldalon).

Minden sebesüléssel 1-el csökken a nyomozó életereje. 
Amikor sebesülést szenved el, sebesülésjelzők kerülnek a 
karakterkártyájára. (A számjegyek a sebesülésjelzőkön azt 
mutatják, hogy hány sebesülésnek felel meg a jelző.) Ha a 
nyomozónak 0-ra csökken az életereje, meghal (lásd "Halott 
nyomozók").

Minden iszonyatjelzővel 1-el csökken a nyomozó épelméjűsé-
ge. Amikor szellemi megrázkódtatások érik a nyomozót, 
iszonyatjelzők kerülnek a karakterkártyájára. Ha a nyomozó-
nak 0-ra csökken az épelméjűsége megőrül. Az ilyen nyomo-
zókra az Őrző akcióként őrület traumakártyákat játszhat ki 
(lásd 25. oldal). Egy őrült nyomozó társaira nézve rosszabb, 
mint egy halott.

A 0 épelméjűséggel rendelkező nyomozók nem kaphatnak 
több iszonyatjelzőt, épelméjűségük nem vehet fel negatív 
értéket. Ha a nyomozó épelméjűsége 0, olyan szituációkban, 
amikor normálisan iszonyatjelzőt kapna az Őrző traumakártyá-
kat játszhat ki rá (iszonyatjelző helyett). A nyomozó addig 
őrült, amíg épelméjűségének értéke 0. Ha ez az érték 1-re 
módosul, a nyomozó ismét normális lesz.

A nyomozók bizonyos esetekben eldobhatnak iszonyat- és 
sebesülésjelzőket. Ekkor azt a játékos leveszi a karakterkártyá-
járól, és visszateszi a dobozba. A nyomozók kicserélhetik 
jelzőiket a dobozban lévőkkel, míg azok összértéke (nem a 
jelzők száma) azonos marad.

Néhány trauma kártyán egy két alakot 
ábrázoló ikon látható.

Ha az Őrző ilyen kártyát húz, mikor csak egy nyomo-
zó ellen játszik, visszateheti ezt a kártyát, és húzhat 
helyette egy új trauma kártyát.

Ha már minden nyomozó kiesett a játékból, egyet 
kivéve, az Őrző visszateheti az összes "két alakos" 
trauma kártyát, és húzhat helyettük ugyanannyit.

A nyomozó meghal, ha életereje 0-ra csökken (ha életerejével 
azonos számú vagy annál több sebesülésjelzője van). Ekkor a 
nyomozó figuráját el kell távolítani a tábláról, és minden 
vizsgálat- és kezdőfelszereléskártyáját a szobára kell helyezni, 
ahol meghalt (a "Tárgyak eldobásának" szabályai szerint, lásd a 
9. oldalon). Ha a nyomozónak voltak varázslatai, azok vissza-
kerülnek a varázslatkártya pakliba. Ezután a játékos eldobja a 
tulajdonságpont-, sebesülés- és iszonyatjelzőket, végül vissza-
teszi a karakter- és tulajdonságkártyáját a dobozba.

Normál esetben a játékos a következő körében választ egy 
másik nyomozót. A küldetéskártya felfedése után (lásd 16. 
oldal) azonban már kiesik a játékból.

Ha a nyomozó meghalt, a következő körében nem lesz sem 
mozgás-, sem akciófázisa, ehelyett a játékos egy új nyomozót 
választhat magának, azok közül, akik eddig nem szerepeltek a 
játékban. Ha már minden nyomozót használtak a játékban, a 
játékos kiesik (lásd lentebb).

Miután a játékos kiválasztotta új nyomozóját, megkapja annak 
karakterkártyáját és minden tulajdonságkártyáját, amik közül a 
játék elejéhez hasonló módon választ. Ezután megkapja a kezdő 
felszereléseit (vagy varázslatait), amik a választott kártyákon 
szerepelnek. Végül annyi tulajdonságpontot kap, amennyi a 
karakterkártyáján szerepel.

Ezeket követően a nyomozó figuráját a kezdő mezőre helyezi, 
amivel véget ér a köre.

Ha a nyomozó a küldetéskártya felfedése után hal meg vagy 
nem tud új nyomozót választani (a fentiek alapján), kiesik a 
játékból. Ekkor többet nem kerül rá a sor, de a játékot megnyer-
heti a többi játékossal együtt.
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Traumakártyák

Amikor elfogynak a jelzők
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Titoktartás

  

A traumakártyák a testi és szellemi sérüléseket szimbolizálják, 
amiket a nyomozók elszenvedhetnek. Ezeket az Őrző közvetle-
nül azután játszhatja ki, hogy a nyomozó sebesülés- vagy 
iszonyatjelzőt kapott. Az egyetlen kivételt az őrült nyomozók 
képezik, ezekre az Őrző minden körben kijátszhat egy szellemi 
sérülést szimbolizáló traumakártyát (egyet egy őrült nyomozóra 
egyszer a körben).
Az Őrző a traumakártyákat a kezében tartja, amíg ki nem játssza 
azokat, csak akkor húzhat fel új kártyákat, ha bizonyos akciókat 
végrehajt (lásd a 10. oldalon).
A piros keretes trauma kártyákon a fizikai sérülések szerepelnek, 
ezeket csak akkor lehet kijátszani egy nyomozóra, ha az valami-
lyen sebesülést szenved el. A kék keretes trauma kártyákon a 
szellemi sérülések szerepelnek, ezek akkor játszhatók ki, ha a 
nyomozó iszonyatjelzőt kapott. Néhány traumakártyán számok 
is szerepelnek, ezeket csak olyan nyomozók ellen lehet használ-
ni, akiknek az életereje vagy épelméjűsége megegyezik ezzel a 
számmal, vagy kevesebb annál. Ahogy a nyomozók egyre több 
sebesülést vagy iszonyatot szenvednek el, egyre erősebb trauma 
kártyákat kaphatnak.

Például: Egy zombi lép be Michael McGlen szobájába. Michaelnak 
iszonyatpróbát kell tennie (Akaraterő -1-gyel). Elrontja a próbát, és kap 
1 iszonyatjelzőt, amivel az épelméjűsége 0-ra csökken. Az Őrző eldönti, 
hogy kijátsza ellene a "Végső kiút" traumakártyát, aminek hatására 
Michael öngyilkosságot követ el. Az Őrző azért használhatja ezt a 
kártyát, mert Michael McGlen épelméjűsége megegyezett vagy kevesebb 
volt, mint ami a kártyán szerepelt.

Minden nyomozó maximum egy fizikai és egy szellemi sérülést 
szenvedhet el egyszerre. Ha a nyomozó kap egy második ugyan-
olyan kártyát is, akkor az előző kártyát vissza kell tennie a pakli-
ba. Azaz a nyomozó módot talál arra, hogy megbirkózzon a 
traumával, így teljes energiáját az új traumára összpontosíthatja.
Ha a nyomozó egyszer már kapott egy trauma kártyát, nagyon 
nehéz megszabadulnia tőle. Ha szerencséje, van találhat egy 
felszerelés- vagy egy varázslat kártyát, aminek segítségével 
meggyógyíthatja a sérülését.

Ritka esetekben előfordulhat, hogy a játékosoknak nincs elég 
jelzője, hogy megjelöljenek egy eseményt vagy képességet. 
Ekkor a játékosoknak az alábbi szabályokat kell követniük:

Kártyapaklik: Ha egy kártyapakli elfogy, a játékosoknak meg 
kell keverniük az eldobott kártyákat, és új paklit csinálni 
belőlük. Az egyetlen kivétel az Esemény pakli, ha az utolsó 
kártyát is felcsapták ebből a pakliból, a játék lassan véget ér.

Holttest jelzők: A játéktáblán meghatározott számú holttest 
lehet. Minden hatást, aminek következményeképp további 
holttesteket kellene a táblára helyezni, figyelmen kívül kell 
hagyni. Minden holttest háttere más (fű vagy talaj), ettől 
függetlenül bármely jelzőt bárhova lehet rakni. Minden vissza-
rakott holttest (az elégett holttestek is) újra felhasználható.

Kirakó darabok: Ha egy játékos további kirakó elemeket 
szeretne húzni, de már mindet használta, nem húzhat újat. 
Amikor a kirakó elkészült, minden darabot össze kell keverni. 

• 

Egyéb jelzők: Az összes többi jelzőre nincs korlátozás. Ha egy 
játékosnál elfogy valamelyik jelző (pl. az iszonyatjelző), 
használhat valamilyen helyettesítő jelzőt (pl. pénzérmét).

Szörnyjelzők: Az Őrző soha nem használhat több szörnyjelzőt 
a játéktáblán, mint amennyi van. Ha valamilyen esemény 
hatására elhelyezhet egy figurát, de már nincs olyan típusú 
szörny a tárolóban,  gyakorlatilag megölhet egy táblán lévő 
szörnyet, hogy egy másik helyre tegye.

Nyomozók: Amikor egy nyomozó meghal, a figurája visszake-
rül a dobozba. Ha egy nyomozót akkor ölnek meg, amikor már 
minden nyomozó figura a dobozban van (vagy a játéktáblán), a 
játékos kiesik a játékból (lásd a 24.oldalon).

Mivel a MoM egy csapatjáték, fontos tudni, hogy mely 
információk nyilvánosak, és melyek azok, amiket 
titokban kell tartani az ellenfél elől.

Harckártyák: Minden információ a harckártyán nyilvá-
nos. A nyomozó ismerheti a harc lehetséges következmé-
nyeit, mielőtt tulajdonságpróbát tenne. Ugyanez igaz a 
szörny támadása esetén is.

Szörnyjelzők: Az Őrző bármikor megnézheti a szörny-
jelző alján lévő információkat. A nyomozók csak a sérült 
szörnyek jelzőinek alját nézhetik meg. Amikor egy 
szörny sebesülést szenved el vagy speciális támadást hajt 
végre, a nyomozó megnézheti a jelző hátoldalát (vagy 
megbízik az Őrző becsületességében).

Mítosz-és tarumakártyák: Minden Őrző kezében lévő 
kártya titkos, és az nyomozók nem ismerhetik a tartalmu-
kat. Ha már kijátszották őket, ezeket a kártyákat fejjel 
felfelé kell lerakni. Az egyedüli kivételek a mítoszkár-
tyák, ezeket fejjel lefelé kell lerakni. Csak az a nyomozó 
láthatja ezeknek a tartalmát, aki kapta őket, és nem 
mutathatja meg más nyomozóknak (az Őrző megnézheti 
őket).

Őrzőkönyv: Minden információ az Őrző szabályköny-
vében titkos, és a nyomozók nem nézhetik meg. Ugyan-
akkor a nyomozók megkérhetik az Őrzőt, hogy ismétel-
jen meg bármely információt, amit felolvasott (mint a 
rövid bevezető az előkészületek végén), vagy hogy 
ellenőrízze a kutatás kártyákat, miután átkutatták a 
szobát (lásd a 9.oldalon).

Nyomozók megbeszélése: A nyomozók megbeszélhetik 
és eltervezhetik a körüket együtt. Minden megbeszélés 
az Őrző előtt történik. A nyomozók nem írhatják le 
titokban a lépéseiket, és nem beszélhetik meg titokban a 
terveiket.
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Kirakó időkorlátja

Szörny tulajdonságpontok
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Hangulatszövegek
A MoM tele van hangulatokkal és történetekkel. 
Minden hangulatszöveg ki van emelve, nehogy 
összekeverjétek őket a szabályokkal.

Játék közben a játékosok megtehetik, hogy figyel-
men kívül hagyják ezeket a szövegeket. (Bár mi nem 
értünk egyet ezzel, mivel ez tönkreteszi a játékél-
ményt, és nehezebbé teszi a nyomok megtalálását.)

Ez a rész három választható szabályt tartalmaz, melyek másféle 
játékstílusokat tesznek lehetővé. Mielőtt elkezdenék a játékot, a 
játékosoknak el kell dönteniük, mely szabályokat használják 
majd.

Néhány játékos csoport úgy találhatja, a nyomozó túl sok időt 
tölt a gondolkodással anélkül, hogy megmozdítaná valamelyik 
darabot. A játékosoknak szükségük lesz egy órára, stoppere vagy 
konyhai időmérőre. 

Ezzel a lehetőséggel, a nyomozó egy percet tölthetnek a kirakók 
megfejtésével (függetlenül a nyomozó intelligenciájától). Az idő 
lejárta után, már nem mozgathatja a kirakó elemeit.

Ezzel a lehetőséggel, a szörnyek sokkal erősebbek lesznek, 
amikor több nyomozó játszik. A játék elején az Őrző ugyanannyi 
tulajdonságpontot kap, mint amennyien a nyomozók vannak. 
Mint a nyomozók tulajdonságpontjai, az Őrzőéi is csak egyszer 
használhatók fel.

Az Őrző a következő esetekben költheti el a tulajdonságpontjait:

Újradobathat egy próbát: Tegye vissza a jelzőt, miután egy 
nyomozó harc közben tualjdonságpróbát tett. A nyomozónak 
újra kell dobnia a próbát, és az új eredmény szerint eljárni. 
Csak egyszer lehet újradobatni a próbát.

Használhatja a szörny speciális támadását: Mielőtt harckár-
tyát húzott a szörny támadásához, az Őrző eldobhat egy 
tulajdonságpontot, hogy automatikusan a szörny speciális 
támadását használhassa. Az Őrző nem húzhat egy harckártyát 
sem, ehelyett a szörnyjelző alján lévő speciális támadást kell 
használnia.

Ez a lehetőség azoknak jó, akik nem szeretik biztosan tudni, mikor 
ér véget a játék. Mielőtt az Őrző felcsapná az utolsó kártyát az 
eseménypakliból, dob egy kockával. Ha "1"-est vagy "2"-est dob, 
nem csapja fel a kártyát. Ezt megismétli minden minden követke-
ző eseményfázisban.
Ha a küldetéskártyán az szerepel, hogy a nyomozók vagy az Őrző 
nyer, ha az utolsó eseménykártya is felfedésre kerül, az Őrzőnek 
nem kell dobnia, hanem fel kell csapni a kártyát, mint normál 
esetben.

Köszönet H.P. Lovecraftnak és más horror szerzőknek, amiért az 
évek alatt megnyitották elménket.




