
Munchkin Bites! 
Fordította: Gróf és Gabriel Wave 

 

Szabályok 
 
A Munchkin Bites! szabályai megegyeznek a Munchkin alapjátékéval, az alábbi 
eltérésekkel: 

• Nincsenek kasztok, ezért nincs Supermunchkin kártya sem. 
• Vannak csapdák (Trap!), melyeknek a mőködése hasonló az átkokéhoz 
(Curse!). Vagyis ha a csapdát az ajtó berúgásakor húzod, akkor rád 
érvényesül, egyébként bármikor kijátszható másik játékos ellen. 

• Minden játékos használhat Erıket (Power). Mindaddig használhatsz Erıket, 
amíg azok erısségének (Rank) összege nem haladja meg az aktuális 
alapszintedet. Ha meghaladja, akkor elvesztesz annyi Erıt, hogy ez a 
szabály ne sérüljön. Ilyenkor te mondod meg, melyik Erıt dobod. 

• Minden játékosnak lehet Követıje (Minion), egyszerre legfeljebb egy. 
Bármikor kijátszhatsz követıt, még csatában is. Ha menekülnöd kell, akkor 
a menekülési próba helyett dönthetsz úgy, hogy feláldozod a követıdet, 
ekkor automatikusan elmenekülsz, még akkor is, ha a szörny elıl 
egyébként nem lehetett volna menekülni. Ha egy másik játékos segített 
neked a harcban, akkor te döntöd el, hogy a követıd feláldozásával ı is 
megmeneküljön, avagy sem. Követıket nem lehet cserélni, ık nem 
tárgyak... 

• Valahányszor egy denevér (Bat) megjelenik egy harcban, bármelyik játékos 
letehet mellé egy másik denevért a kezébıl. Ehhez nincs szükség a 
Császkáló szörny (Wandering Monster) nevő lapra. 

 

Kazamata lapok 
 
Acro Bats (Szörny) 
2. szint 
-1 a meneküléshez. 
Szívás: Ellopnak egy kis tárgyat tıled, amit a tıled jobbra ülı játékos választ ki. 
1 kincs 
 
Adroitosity / Ügyeskedés (Erı) 
Használhatsz egy tárgyat, mintha +1 kezed lenne. 
Erısség: 1 
 
Aluminium Bat / Alumínium denevér (Szörny) 
14. szint 
Ha egy vérfarkas (Werewolf) gyızi le, akkor újrahasznosíthatja, ekkor a vérfarkas 
kap +1 szintet. 
Szívás: Halálra zúz. 
4 kincs 
 
Asmodeus (Szörny) 
18. szint 
Nagy erejő démon, a csintalanság démona. 5. szintőnél alacsonyabb lényeket nem 
kerget. 
Szívás: Elveszíted a legnagyobb erısségő Erıdet (Power), aztán meghalsz. Viszlát! 
2 szint, 4 kincs 
 
Aura of Good / A jóság aurája (Erı) 
Vámpírok (Vampire) nem használhatják. 
+5 bónuszt kapsz démonok (Demon) és élıholtak (undead) ellen, és elılük 
automatikusan elmenekülsz. 
Erısség: 3 
 
Banshee (Szörny) 
16. szint 
A balszerencse démona. -4 cseregyerekek (Changeling) ellen. 4. szintőeknél 
alacsonyabb lényeket nem kerget. 
Szívás: Rád üvölt. Minden ellenfeled lép egy szintet, te pedig annyit veszítesz, 
amennyit ık összesen nyertek. 
2 szint, 4 kincs 
 
 

Baseball Bats (Szörny) 
4. szint 
-1 vámpírok (Vampire) ellen. A hülyék azt hiszik, hogy te vagy a játékmester. 
Szívás: Addig ütnek, amíg még nem ordítasz. Veszítesz 2 szintet. 
2 kincs 
 
Beguilement / Ámítás (Erı) 
Ha egy másik játékosnak a köre végén túl sok lap van a kezében, akkor a felesleget 
neked adakozza. Ha neked van túl sok lapod a köröd végén, akkor a szokott módon 
kell eljárnod. 
Erısség: 3 
 
Boggart / Mumus (Szörny) 
4. szintő 
+5 cseregyerekek (Changeling) ellen. 
Szívás: Valami annyira csúnyát tesz a cipıiddel, hogy többé nem is akarod látni 
ıket. Elveszíted a lábbelidet (Footgear). 
2 kincs 
 
Brick Bat / Tégla denevér (Szörny) 
10. szint 
+4 mindenki ellen, akinek nincs fejfedıje. 
Szívás: Elveszíted a fejfedıdet (Headgear) és 1 szintet, vagy 2 szintet, ha nincs 
fejfedıd. 
3 kincs 
 
Cat Bats / Macskadenevérek (Szörny) 
2. szint 
-1 vérfarkasok (Werewolf) ellen. 
Szívás: Megkarmolják a kezedet. Dobd el az összes lapot a kezedbıl! 
1 kincs 
 
Celeritousness / Spuri (Erı) 
Ha elrontod a menekülés dobásod, akkor egyszer újra dobhatod. 
Erısség: 1 
 
Chaffery / Dörzsölt (Erı) 
Ha tárgyakat adsz el, hogy szintet lépj, akkor ehhez elég 800 arany értékő tárgyat 
eladnod. 
Erısség: 2 
 
Changeling / Cseregyerek (Faj) 
Ha megnyersz egy harcot, akkor dönthetsz úgy, hogy az összes kincs helyett 
inkább kazamata kártyát húzol. 
Nem veszíted el az Erıidet (Power), ha szintet vesztesz és emiatt Erıt kellene 
dobnod. 
 
Cheat! / Csalás! 
Használhatsz egy tárgyat , amit a szabályok amúgy tiltanának. Ezt a lapot azzal a 
tárggyal együtt kell használnod. Dobd el, ha elveszíted a tárgyat! 
 
Corrupt / Korrupt 
+5 egy szörny szintjéhez. 
Csata közben kell kijátszani. Ha a szörnyeteget legyızöd, húzz egy extra kincset! 
 
Cultist Minion  / Szektás (Követı) 
+2 bónusz 
Szívesen meghalna érted bármikor. Te pedig hagynád, semmi kétség. 
 
Curse! Lose the Armor You Are Wearing (Átok) 
Elveszíted a vértedet (Armor). 
 
Curse! Lose the Footgear You Are Wearing (Átok) 
Elveszíted a lábbelidet (Footgear). 
 
Curse! Lose the Headgear You Are Wearing (Átok) 
Elveszíted a fejfedıdet (Headgear). 
 
Curse! Change Race / Megváltozik a fajod (Átok) 
Ha nincs fajod (Race), ennek a lapnak nincs hatása. Más esetben nézd át az 
eldobott lapokat és cseréld le a legfelsı fajkártyára a jelenlegi fajodat (fajaidat)! Ha 
nincs a dobott lapok között fajkártya, akkor csak elveszíted az összes fajod. 
 
 



Curse! Change Sex / Megváltozik a nemed (Átok) 
A zavarodottság miatt –5 módosítót kapsz a következı csatádban. Maradandóan 
megváltozik a nemed. 
 
Curse! LARP Eats Your Brain / Az élı szerepjáték elszívta az agyadat (Átok) 
Veszítesz 1 szintet. 
 
Curse! Lose 1 Big Item (Átok) 
Veszítesz egy nagy tárgyat. 
 
Curse! Lose 1 Small Item (Átok) 
Veszítesz egy kis tárgyat. 
 
Curse! Lose A Power (Átok) 
Dobd el az egyik Erıdet (Power)! 
 
Curse! Lose Your Race (Átok) 
Dobd el minden játékban lévı fajkártyádat (Race)! 
 
Curse! Muenster We Are, Yet Muenster We Become / Szörny(ő)ek vagyunk, 
még szörnyőbbek leszünk (Átok) 
Nem segíthetsz másik játékosnak és nem avatkozhatsz lapokkal másik játékos 
harcába egészen addig, amíg le nem gyızöl egy szörnyet más játékosok bármilyen 
segítsége nélkül. 
 
Curse! Powers Change / Képességváltás (Átok) 
A tıled balra ülı játékostól kezdve minden játékos elcserélhet tıled egy Erıt 
(Power) a sajátjára (nem kötelezı). Minden kapott Erı játékban marad mindaddig, 
amíg az összes csere le nem zajlik, utána minden játékosnak el kell dobnia azokat 
az Erıit, amiket nem tud használni. 
 
Curse! The Universe Hates You! / Az Univerzum utál téged! (Átok) 
Elveszíted azt a tárgyadat, ami a legtöbb bónuszt adja. 
 
The Darkness / A sötétség (Szörny) 
16. szint 
4. szintőnél alacsonyabb lényeket nem kerget. Magasabb szinő karakterek akkor is 
veszítenek 2 szintet, ha sikeresen elmenekülnek. 
Szívás: Ha ember vagy, akkor keresd ki a legutoljára eldobott fajkártyát (Race) és 
az lesz az új fajod. Ha nem vagy ember, akkor halott vagy. 
2 szint, 4 kincs 
 
Ding Bats / Harangozó denevérek (Szörny) 
2. szint 
Harciasak! Az ıket erısítı bónuszok duplázódnak, de ha emiatt extra kincsek 
járnak, akkor a kincsek száma nem duplázódik. 
Szívás: Na neked harangoztak! A következı köröd végéig nem mőködnek az Erıid 
(Power). 
1 kincs 
 
Dominion / Uralkodás (Erı) 
Ha csatában vagy, segítségre kényszeríthetsz egy másik játékost, aki ugyanolyan 
fajú, mint te és alacsonyabb szintő nálad. A segítségért nem jár kincs. Emberekre is 
vonatkozik. 
Dobj el 3 lapot az Erı használatához. 
Erısség: 3 
 
Enthrallment / Lenyőgözı (Erı) 
+1 követıd (Minion) lehet. 
Erısség: 1 
 
Evil Twin / Gonosz iker 
Még egy szörny jelenik meg, ugyanolyan szinttel és bónuszokkal. Mindegyik 
legyızött szörny után kapsz kincset és szintet lépsz. -1 a meneküléshez. 
 
Eyelash Bat (Szörny) 
8. szint 
Jujj, milyen helyes! Férfiak nem menekülhetnek elıle. 
Szívás: Elveszíted a legnagyobb erısségő (Rank) Erıdet (Power). 
2 kincs 
 
 
 
 

False Seeming / A látszat csal (Erı) 
Azok a szörnyek, amelyek kapnának bónuszt a fajod vagy a nemed miatt, nem 
kapnak ezért bónuszt, mert leárnyékolod az érzékeiket. 
Erısség: 1 
 
Fascination / Bőbájolás (Erı) 
Nem használhatják vérfarkasok (Werewolf) 
Ha a saját körödben harcolsz, akkor segítséget kérhetsz egy ellentétes nemő 
játékostól, akinek a szintje alacsonyabb a tiédnél. A segítségért nem jár kincs. 
Dobj el 3 lapot az Erı használatáért. 
Erısség: 3 
 
Fat Bat / Kövér denevér (Szörny) 
6. szint 
+3 cseregyerekek (Changeling) ellen. 
Szívás: Elveszíted a legtöbb bónuszt adó tárgyadat. 
2 kincs 
 
Fluffy / Pihés 
-5 egy szörny szintjéhez. (minimum 1) 
Csata közben kell kijátszani. Ha a szörnyeteget legyızöd, eggyel kevesebb kincset 
kapsz (minimum 1). 
 
Form of Mist / Ködalak (Erı) 
Csak vámpírok (Vampire) használhatják 
Automatikusan elmenekülhetsz egy csatából. Dobj el 2 lapot az Erı használatához. 
Erısség: 2 
 
Frank Limejello (Szörny) 
10. szint 
A horror! A fincsi zselatinos horror! +4 nık ellen. 
Szívás: Soha nem fogod tudni leszedni a foltokat a páncélodról. Elveszíted a 
vértedet. 
3 kincs 
 
Fruit Bats / Gyümölcsös denevérek (Szörny) 
1. szint 
Lábbelik bónusza duplán számít ellene. 
Szívás: Dobj el egy lapot. 
1 kincs 
 
Generic Minion / Általános követı (Követı) 
+2 bónusz 
Nem számít bele a követıid maximális számába. 
 
Gregor (Szörny) 
4. szint 
Úgy küzdj meg Gregorral, hogy a szinted a tıled jobbra ülı játékos szintje, a 
harcban a tıled balra ülı játékos tárgyait használod, a fajod (Race), a nemed és az 
Erıid (Power) a sajátod. 
Szívás: Metamorfózison esel át és elveszíted az összes fajodat (Race). 
2 kincs 
 
Half-Breed / Félvér 
Egyszerre két fajkártyád (Race) lehet, melyeknek elınyei és hátrányai is 
érvényesülnek. Ha csak egy fajkártyád van, akkor annak a hátrányai nem 
érvényesülnek. Ezt a lapot dobd el, ha elveszíted az összes fajod. 
 
Heck Hounds / Fránya kutyák (Szörny) 
10. szint 
Kutyadémonok a nagy Fene sötét mélységeibıl. +4 vérfarkasok (Werewolf) ellen. 
Szívás: Ezek a kiskutyák veszettek! Dobj el összesen 2 erısségő (Rank) Erıt 
(Power)! 
3 kincs 
 
Horrific, Steeped in Evil, Yet Somehow Pitiable / Félelmetesen és hihetetlenül 
gonosz, mégis valahogy annyira szánalmas 
+10 egy szörny szintjéhez. 
Csata közben kell kijátszani. Ha a szörnyeteget legyızöd, húzz két extra kincset! 
 
 
 
 
 



Imp / Ördögöcske (Szörny) 
1. szint 
Egy picurka démon. 
Szívás: Karóba húz. Veszítesz egy szintet, kivéve ha vámpír (Vampire) vagy. Ha 
vámpír vagy, akkor halott vámpír vagy! 
1 kincs 
 
Invisible Invisible Invisible / Láthatatlan láthatatlan láthatatlan (Erı) 
Ha önként jelentkezel segíteni valakinek a harcban (tehát nem vagy kényszerítve), 
akkor bármikor otthagyhatod a harcot. Az a játékos, akit cserben hagytál, kérhet 
mástól segítséget. 
Erısség: 3 
 
Jumping Spider / Ugrópók (Szörny) 
4. szint 
-2 a meneküléshez. 
Szívás: Veszítesz egy szintet... és a következı menekülésedhez is –2 járul. 
2 kincs 
 
Luck of the Fae / Tündéri szerencse (Erı) 
Csak cseregyerekek (Changeling) használhatják. 
Újradobhatsz egy kockadobást. Egy lapot el kell dobnod kockadobásonként a 
kezedbıl. 
Erısség: 2 
 
Lunar Cycle / Telihold (Erı) 
Csak vérfarkasok (Werewolf) használhatják. 
Dobj egy kockával, miután beléptél a harcba és mielıtt bárki lapot játszana ki. A 
dobott érték a bónuszod az adott harcra. 
Erısség: 2 
 
Maggot / Féreg (Szörny) 
2. szint 
Pfújjj! -1 vérfarkasok (Werewolf) ellen. Számukra ez csak fehérje... 
Szívás: Féregtöltelék leszel. Elveszíted egy szintedet... és az ebéded. 
1 kincs 
 
Malediction / Átkozás (Erı) 
Lapokat dobhatsz el, hogy gonosz szemeket meressz egy ellenfeledre a harcban. 
Az ellenfeled -1 bónuszt kap minden eldobott lap után. 
Erısség: 2 
 
Malign Intervention / Rosszindulatú beavatkozás 
Csatán kívül bármikor kijátszható. Rajtad kívül mindenki veszít egy szintet, te kapsz 
két szintet. Nem játszható ki, miután valaki elérte a gyızelemhez szükséges szintet. 
 
Maniac Minion / Mániákus követı (Követı) 
+5 bónusz 
Dobj egy kockával minden alkalommal, amikor harcolni kezdesz. 5-ös vagy 6-os 
dobás esetén a Mániákus követı magadra hagy és nyafogva elsétál. Dobd el a 
lapot! 
 
Marv (Szörny) 
12. szint 
Marv nem harcol vérfarkasok (Werewolf) ellen. Ha vérfarkas vagy, akkor Marv ad 
neked egy kincset, és be kell rúgnod egy újabb ajtót, mintha most kezdıdne a 
köröd. 
Szívás: Jujj! Újraírja életed forgatókönyvét. Dobj el legalább 4 erısségnyi Erıt 
(Power) a kezedbıl és a játékból. 
3 kincs 
 
Meddling Cleric / Minden lében kanál pap (Szörny) 
8. szint 
Démon (Demon) és élıhalott (Undead) szörnyek nem csatlakozhatnak a paphoz, de 
+5 szintet kap minden másmilyen csatlakozó szörny után. 
Szívás: Elveszíted a fajkártyáidat és újra ember leszel. 
2 kincs 
 
Metathesis / Metatézis (Erı) 
A köröd elején eldobhatod bármennyi lapodat a játékból (nem kézbıl) és helyettük 
annyi ugyanolyan típusú lapot húzol, amennyit eldobtál. A lapokat arccal lefelé 
húzod. 
Erısség: 3 
 

Monster Minion / Szörny csatlós (Követı) 
+3 bónusz 
Elküldheted olyan harcba is segíteni, amelynek te nem vagy résztvevıje. Ekkor +3 
bónuszt ad az egyik félnek. 
 
Mortal Kom Bat (Szörny) 
18. szint, élıhalott 
5. szintőeknél alacsonyabb lényeket nem kerget. 
Szívás: Elveszted a fajkártyáidat ÉS hulla vagy. 
2 szint, 5 kincs 
 
Necromancer / Nekromanta (Szörny) 
6. szint 
Bármely játékos, akinek a kezében van élıhalott (Undead) szörny, vagy egy szörny 
és egy élıhalott (Undead) kártya, az harcba küldheti a szörnyet a nekromanta 
oldalán. 
Szívás: Elveszíted a legnagyobb erısségő Erıdet (Power). 
2 kincs 
 
Night-Hag / Éjjeli boszi (Szörny) 
8. szint 
Ez a démon minden pasit utál. +3 hímnemő egyedek ellen. 
Szívás: Elveszíted két általad választott tárgyadat. Örülj neki, hogy nem a boszinak 
kell választania. 
2 kincs 
 
Percontation / Keresgélés (Erı) 
Ha a berúgott ajtó mögött üres szobát találsz, akkor két kazamata kártyát kell 
húznod. 
Erısség: 1 
 
Puissance / Díjbirkózó (Erı) 
Nem használhatják cseregyerekek (Changeling) 
+4 bónuszt kapsz minden harcban. 
Erısség: 3 
 
Pumpkinhead / Tökfej (Szörny) 
8. szint, élıhalott 
-2 vérfarkasok (Werewolf) ellen. +3 mindenki ellen, aki birtokol valamilyen Erıt 
(Power). 
Szívás: Veszítesz 2 szintet. 
2 kincs 
 
Rodomontade / Hencegés (Erı) 
+1 lapot tarthatsz a kezedben. 
Erısség: 1 
 
Sense of Impending Doom / A küszöbön álló végzet észlelése 
Ezt a lapot csatán kívül bármikor kijátszhatod egy másik játékosra, aki –10 bónusz 
kap a következı harca idejére. 
 
Small Giant Rat / Picurka óriáspatkány (Szörny) 
2. szint 
A lábujjaidra vadászik! +3 mindenki ellen, akinek nincs lábbelije (Footgear). 
Szívás: Választhatsz: eldobod az összes kézben tartott lapodat vagy veszítesz 2 
szintet. 
1 kincs 
 
Sunbeam / Fénysugár (Szörny) 
1. szint 
+4 vámpírok (Vampire) ellen. 
Szívás: Ha vámpír vagy, akkor veszítesz egy szintet. Másokra nincs hatással. 
1 kincs 
 
The Old World Is Gone / A régi világ tovatőnt 
Ezt a lapot azonnal ki kell játszanod, amint felhúztad! Az ezt a lapot húzó játékossal 
kezdve minden játékosnak sorra el kell vennie egy Erıt (Power) azok közül, amiket 
a tıle balra ülı játékos birtokol, valamint arccal felfelé húznia kell egy kazamata és 
egy kincs kártyát. Semmi magyarázat nincs erre a jelenségre. 
 
 
 
 
 



Thesaurus / A tudás tárháza (Szörny) 
20. szint 
Nem üldöz, követ, kerget, kutat és szegıdik az árnyékába olyan lénynek, aki 6. 
szintőnél alacsonyabb. 
Szívás: Nagyon halott vagy. 
2 szint, 5 kincs 
 
Topless Dancer / Topless táncos (Szörny) 
6. szint, élıhalott 
+1 cseregyerekek (Changeling) ellen. 
Szívás: Elveszi a fejfedıdet (Headgear). Nem mintha szüksége lenne rá. Elveszíted 
a fejfedıdet. 
2 kincs 
 
Transmogrification / A nagy alakítás (Erı) 
Csatán kívül bármikor bármely lapodat visszaveheted az asztalról a kezedbe, 
egészen addig, amíg el nem éred a kezedben tartható lapok maximális számát. Ha 
két asztalon lévı lap csatolva van egymáshoz (pl.: Csalás), akkor egyiket sem 
veheted kézbe. 
Erısség: 2 
 
Trap! Cold Iron / Csapda! Hideg vasaló (Csapda) 
Csak cseregyerekekre (Changeling) hat. Ha te nem vagy cseregyerek, de a 
melletted ülı játékos az, akkor rá hat a csapda. 
Veszítesz 1 szintet. 
 
Trap! Garlic Powder / Csapda! Fokhagymapor (Csapda) 
Csak vámpírokra (Vampire) hat. Ha te nem vagy vámpír, de a melletted ülı játékos 
az, akkor rá hat a csapda. 
Veszítesz 1 szintet. 
 
Trap! Holy Water / Csapda! Szentelt víz (Csapda) 
Veszítesz 1 szintet, kivéve ha ember vagy. Emberekre nem hat, sıt, még tisztábbak 
is lesznek tıle. 
 
Trap! Stake-A-Matic / Csapda! Karótőzelı (Csapda) 
Ha vámpír (Vampire) vagy, veszítesz 2 szintet, különben csak 1-et. 
 
Trap! Wolfsbane / Csapda! Farkasbaj (Csapda) 
Csak vérfarkasokra (Werewolf) hat. Ha te nem vagy vámpír, de a melletted ülı 
játékos az, akkor rá hat a csapda. 
Veszítesz 1 szintet. 
 
Undead / Élıhalott 
+5 egy szörny szintjéhez. 
Csata közben kell kijátszani és csak olyan szörny lehet a célpontja, ami még nem 
élıhalott. Most már élıhalottnak számít. Ha a szörnyeteget legyızöd, húzz két extra 
kincset! 
 
Urban Cannibal / Városi kannibál (Szörny) 
6. szint 
+3 vérfarkasok (Werewolf) ellen. Ugyanarra a táplálékra vadásznak mind: házaló 
ügynökökre. 
Szívás: Menekülj, ahogy csak tudsz! Elveszíted a vértedet (Armor). 
2 kincs 
 
Vampire / Vámpír (Faj) 
Ha Szintet lépsz lapot húzol, akkor a szintlépés helyett elszívhatsz egy szintet egy 
nálad magasabb szintő játékostól. 
Ha szívás miatt több mint 1 szintet veszítenél, akkor csak 1 szintet veszítesz. Ha 
többször szívsz egy csatában, akkor mindegyik szívás alkalmával legfeljebb 1 
szintet veszíthetsz. 
 
Vampire Hunter / Vámpírvadász (Szörny) 
14. szint 
+5 vámpírok (Vampire) ellen. Ki hitte volna? 
Szívás: Ha vámpír vagy, akkor HALOTT vagy. Máskülönben veszítesz 2 szintet. 
4 kincs 
 
Venomous / Mérgezı 
+10 egy szörny szintjéhez. 
Csata közben kell kijátszani. Ha a szörnyeteget legyızöd, húzz két extra kincset! 
 
 

Wandering Monster / Császkáló szörny 
Ezt a lapot egy szörnnyel  együtt játszhatod ki, ha valaki (akár te is!) harcol. A 
szörny csatlakozik a csatához – a szörnyek ereje összeadódik. Ha a játékos(ok) 
menekülnek, akkor mindegyik szörny ellen külön menekülési próbát kell dobni az 
áldozat által választott sorrendben. 
 
We’re All Friends Here / Itt mi mind barátok vagyunk 
Akkor játszhatod ki ezt a lapot, ha csatában vagy. Nevezz meg egy játékost, akitıl 
segítséget kérsz. A megnevezett játékos dönthet: vagy segít neked jutalom nélkül, 
vagy hagyja, hogy elvegyél tıle egy általad választott tárgyat. 
 
Were-Hamster / Vérhörcsög (Szörny) 
1. szint 
Egyedül kell megküzdened vele, játékosok még lapokkal sem segíthetnek rajtad. 
Szívás: Veszítesz 1 szintet a megaláztatás miatt. 
1 kincs 
 
Were-Muskrat / Vérpatkány (Szörny) 
12. szint 
+4 vérfarkasok (Werewolf) ellen, mert ık képtelenek elhinni, hogy létezhet ilyen 
teremtmény... 
Szívás: Válassz egy tárgyat, amit megtarthatsz, az összes többit dobd el! 
3 kincs 
 
Werewolf / Vérfarkas (Faj) 
+4 élıholtak (Undead) és démonok (Demon) ellen. 
Ha segítesz egy másik játékosnak legyızni egy szörnyet, akkor arccal lefelé 
húzhatsz egy extra kazamata lapot. 
 
Wight at the End of the Tunnel / Fickó az alagút végén (Szörny) 
14. szint, élıhalott 
+4 vámpírok (Vampire) ellen. A szinted nem számít ebben a csatában! 
Szívás: Meghalsz vagy elveszíted az összes Erıdet (Power). Milyen gyötrelmes a 
döntés! Annyira sajnáljuk! (Ha nincs Erıd, akkor nincs választásod. Meghalsz és 
kész.) 
4 kincs 
 
Wind-Up Skull / Felhúzott koponya (Szörny) 
1. szint 
+4 bónuszt kap, ha csatlakozik hozzá élıhalott (Undead) vagy démon (Demon). 
Szívás: Elveszíted egy általad választott Erıdet (Power). 
1 kincs 
 
Wom Bat (Szörny) 
12. szint 
Minden mellette harcoló denevér (Bat) kap +2 bónuszt a szintjéhez. 
Szívás: Veszítesz 3 szintet. 
3 kincs 
 
Wraith / Lidérc (Szörny) 
16. szint, élıhalott 
4. szintőeknél alacsonyabb lényeket. Magasabb szintő játékosok akkor is 
veszítenek 2 szintet, ha menekülnek. 
Szívás: A jobb oldaladon ülı játékos dob egy kockával, ennyi szintet veszítesz 
(minimum kettıt). 
2 szint, 4 kincs 
 
Zombie Minion / Zombi szolga (Követı) 
Ostoba, de megbízható. Túl hülye ahhoz, hogy harcoljon érted, de van két keze, 
amit felhasználhatsz tárgyak cipelésére. 
 
 

Kincs kártyák 
 
Ancestral Memory / Jó memóriád van 
Kézbe vehetsz egy tetszıleges lapot a dobott lapok közül, utána dobd el ezt a lapot! 
 
Ankh of Angst / A félelem ankhja 
+2 bónusz 
600 arany 
 
 
 



Anti-Stake Kevlar / Karóálló Kevlar-mellény 
+2 bónusz 
A viselıje immúnis a Karótüzelı (Stake-A-Matik) csapdára és +2 bónuszt kap a 
Vámpírvadász (Vampire Hunter) ellen. 
A Kevlar a DuPont bejegyzett védjegye, és nem reklámozzák az élıholtak elleni 
hatásosságát. 
Vért, 500 arany 
 
Armor of Ennui / A közöny páncélja 
+3 bónusz 
Legalább akkora megvetéssel viseltetsz a téged körülvevık iránt, mint amennyire jó 
a páncélod. 
Vért, ingyenes 
 
Armor of Faerie / Tündérpáncél 
+2 bónusz (+3 cseregyerekeknek (Changeling)) 
Vért, 700 arany 
 
Axe of Contrition / A bőnbánat baltája 
+2 bónusz 
Egykezes, nagy, 600 arany 
 
Bat Bat / Denevérütı ütı 
+2 bónusz 
Ha denevérek (Bat) ellen harcolsz, akkor ez a balta automatikusan megöli az egyik 
denevért, de ekkor a harc végéig nem ad bónuszt. Csak akkor kapod meg a 
denevér megöléséért járó szintet és lapokat, ha az összes szörnyet legyızöd. 
Egykezes, 700 arany 
 
Beltane Suspenders / Csíkos nadrágtartó 
+3 bónusz 
Vámpírok (Vampire) nem használhatják. 
500 arany 
 
Black Cauldron / Fekete üst 
+3 bónusz 
Csak cseregyerekek (Changeling) használhatják. 
Kétkezes, nagy, 700 arany 
 
Black Nail Polish / Fekete körömlakk 
+1 bónusz 
300 arany 
 
Blood Tonic / Vérfrissítı 
Csak csata közben lehet kijátszani. +2 bármelyik félnek. Csak egyszer használható. 
100 arany 
 
Buy Blood-Red Dice / Vérvörös dobókocka vásárlása 
Szintet lépsz 
 
Cam Shaft / Bütykös tengely 
+1 bónusz 
Egykezes, 200 arany 
 
Cape / Köpeny 
+2 bónusz 
500 arany 
 
Coffin / Koporsó 
+3 bónusz 
Csak vámpírok (Vampire) használhatják. 
Egykezes, nagy, 500 arany 
 
Complete Set Of Obsolete Books / Egy nagy rakás régi könyv 
+2 bónusz 
Én ugyan nem tudom, mire jók, talán dobd rá valamire. 
Kétkezes, nagy, ingyenes 
 
Contemplate Your Hopeless Existence / Reménytelen létezésed szemlélése 
Szintet lépsz. 
 
Cutting Remark / Sértı megjegyzés 
Csak csata közben lehet kijátszani. +5 bármelyik félnek. Csak egyszer használható. 
Ingyenes 

Dark Compact / Sötét púdertartó 
+1 bónusz 
200 arany 
 
Dead End / Zsákutca 
De ugye nem minden élet zsákutca? 
Akkor használhatod, ha valaki sikeres menekülési próbát tesz vagy automatikusan 
menekül. Újabb menekülési próbát kell tenni. Csak egyszer használható. 
 
Demon Sword / Démoni kard 
+3 bónusz 
Ha több démon (Demon) ellen küzdesz, akkor minden démon ellen +3 bónuszt ad. 
(Két démon ellen +6-ot, stb.) 
Egykezes, 500 arany 
 
Evil Eye Shadow / Gonosz szemhéjfesték 
+2 bónusz 
600 arany 
 
Faery Gold / Manók aranya 
Csak csata közben használhatod. +3 bónusz cseregyerekeknek (Changeling), vagy 
automatikus menekülést tesz lehetıvé (egy vagy két játékos számára, te döntöd el). 
Csak egyszer használható. 
500 arany 
 
Fairy Dust / Tündér por 
Igazi tündérekbıl darálva. Csak harc alatt használhatod. +5 bónusz bármelyik 
félnek. Csak egyszer használható. 
200 arany 
 
Fake Wolf Feet / Álfarkasláb 
Vérfarkasok (Werewolf) nem használhatják. 
A viselıje bármely vérfarkasok által használható tárgyat használhat. A szörnyek is 
úgy kezelnek, mintha vérfarkas (is) lennél. De semmilyen más vérfarkas-
képességgel nem rendelkezel és nem használhatod a csak vérfarkasok által 
használható Erıket (Power). 
Lábbeli, 400 arany 
 
Fangpaste / Agyarkrém 
+3 bónusz 
Nem használhatják cseregyerekek (Changeling). 
300 arany 
 
Finger Claws / Karmok 
+2 bónusz 
Egykezes, 400 arany 
 
Flee Powder / Kámfor por 
Csak csatában használható. A csatában résztvevı játékosoknak menekülniük 
KELL. Vérfarkasok (Werewolf) -1-et kapnak a dobásra. 
300 arany 
 
Goth Boots / Gót csizma 
+2 bónusz 
Lábbeli, 800 arany 
 
Graveyard Mold / Penész a temetıbıl 
Csak csata közben lehet kijátszani. +3 bármelyik félnek. Csak egyszer használható. 
100 arany 
 
Hair Restorer / Mr. Hair 
Csak csata közben használhatod. +4 bónusz egy vérfarkasnak (Werewolf). Csak 
egyszer használható. 
100 arany 
 
Hand-To-Hand Attack / Pusztakezes támadás 
Csak csata közben lehet kijátszani. +3 bármelyik félnek. Használat után dobd el... 
kivéve, ha egy másik játékos ellen használtad. Ekkor játszatok kı-papír-ollót, és ha 
nyersz, visszaveheted kézbe ezt a lapot. Ha veszítesz, akkor dobd el. 
300 arany 
 
Hoard! / Titkos készlet! 
Azonnal húzz három kincs kártyát! Ha ezt a lapot arccal felfelé húztad, akkor arccal 
felfelé, egyébként arccal lefelé. 



Imitate Bela Lugosi / Lugosi Béla imitálása 
Meg kell próbálnod imitálni Lugosit. Nem kell, hogy élvezd. 
Szintet lépsz. 
 
Loaded Die / Cinkelt kocka 
Azután játszhatod ki, hogy valaki kockával dobott. A dobás értéke az a szám lesz, 
amit te mondasz. Csak egyszer használható. 
300 arany 
 
Meaningless Escape / Értelmetlen menekülés 
Azután játszhatod ki, hogy elrontottál egy menekülési próbát. Az egyik szörny 
eltőnik. Ha ez volt az utolsó szörny a csatában, akkor visszafordulhatsz és 
elveheted a kincsét, de senki sem lép szintet. Csak egyszer használható. 
 
Mock Humans for the Cattle They Are / Gúnyold ki az embereket, mert akkora 
marhák... 
Nem használhatod ezt a lapot, ha ember vagy, de késıbb még jól jöhet. 
Szintet lépsz. 
 
Perfect Hair / Tökéletes frizura 
+1 bónusz (+3 vérfarkasoknak (Werewolf)) 
Fejfedı, ingyenes 
 
Potion of Ennui / A közöny itala 
Csatában játszhatod ki. Dobd el az összes szörnyet. Nem kapsz kincset és nem 
lépsz szintet. Csak egyszer használható. 
200 arany 
 
Potion of Torpor / A kábulat itala 
Csak csata közben lehet kijátszani. +2 bármelyik félnek. Csak egyszer használható. 
100 arany 
 
Praise GM’s Morbid Poetry / A kalandmester költeményének dícsérése 
Szintet lépsz. 
 
Prehistoric Fetish / Történelem elıtti fétis 
+2 bónusz 
Egykezes, 800 arany 
 
Primal Chaos / İskáosz 
+ 1-6 bónusz 
Dobj egy kockával, hogy megtudd, mennyi bónuszt ad az İskáosz. Akkor kell 
dobnod, amikor már senki sem akar beleavatkozni a csatába. Ezután vége van a 
harcnak. 
Egykezes, 500 arany 
 
Punk Hairdo / Punk frizura 
+2 bónusz 
Fejfedı, ingyenes 
 
Raise Cain / Káin feltámasztása 
Szintet lépsz 
 
Schadenfreudian Slip / A káröröm kombinéja 
Csak nık használhatják. 
Csak másik vérttel együtt hordható. Ha a másik vért elveszik, akkor a kombiné is. 
Szintet lépsz, valahányszor Szívás (Bad Stuff) történik egy másik játékossal(de 
csatánként csak egyszer). Olyan Szívás nem számít, ami nincs hatással az 
áldozatra. 
Vért, 500 arany 
 
Scroll of Depression / A levertség tekercse 
Csata közben játszhatod ki. Az egyik szörny unalmában és elkeseredésében 
elkotródik és hátrahagyja a kincsét. Csak egyszer használható. 
1300 arany 
 
Slay a Minion / Követı lehentelése 
Ezt a lapot csak akkor használhatod, ha valamelyik játékosnak van követıje 
(Minion) játékban. A követıt el kell dobni. 
Szintet lépsz. 
 
Spiffy Italian Loafers / Elegáns olasz papucscipı 
+1 bónusz 
Lábbeli, 500 arany 

Splatbook / Egy könyv, amitıl széthasad a fejed 
+2 bónusz 
+1 szintet lépsz, ha nálad van a könyv, amikor legyızöd Gregort, a Férget (Maggot) 
vagy Frank Limejello-t. 
Kétkezes, 600 arany 
 
Sword of Beheading People Just Like In That Movie / A kard, amivel pont úgy 
fejezed le az embereket, mint abban a mozifilmben 
+4 bónusz 
Kétkezes, nagy, 800 arany 
 
Terrorize Entire City / Egy egész város terrorizálása 
Szintet lépsz. 
 
Tree / Fa 
+4 bónusz 
Csak vérfarkasok (Werewolf) használhatják. 
1001-féleképpen használhatod. Megüthetsz vele dolgokat. Felmászhatsz rá. 
Elbújhatsz mögé... Oké, 3-féleképpen használhatod. 
Kétkezes, nagy, 600 arany 
 
Trenchcoat / Ballonkabát 
+1 bónusz 
Vért, 300 arany 
 
Virgins’ Tears / Szőzek könnyei 
Csak csata közben lehet kijátszani. +3 bármelyik félnek. Csak egyszer használható. 
100 arany 
 
Visit the Blood Bank / Meglátogatod a vérbankot 
Szintet lépsz. 
 
Wishing Ring / Kívánsággyőrő 
Semlegesít egy átkot. Bármikor kijátszhatod, de csak egyszer használható. 
500 arany 
 
Yarmulke of Religious Obfuscation / A vallásos kábultság sityakja 
+1 bónusz 
A viselıje immúnis a Szentelt vízre (Trap! Holy Water) és +5 bónuszt kap a 
Vámpírvadász (Vampire Hunter) és a Minden lében kanál pap (Meddling Cleric) 
ellen. 
Fejfedı, 400 arany 
 
You Look Good Enough To Eat / Ennivalóan jól nézel ki 
Válassz egy játékost, akitıl ellopsz egy szintet. Te lépsz egy szintet, ı veszít egyet. 
 
Your Powers Have Grown! / Növekszik az Erıd! 
Menj végig az eldobott kazamata lapokon és vedd kézbe az elsı olyan Erıt 
(Power), amit használni tudsz. 
 
 


