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Kísértet Ház

A Játék elemei
60 kártya (10 minden játékosnak)
6 Figura
38 lap
1 Kezdő Játékos jelző

A Játék célja
Elhatározzátok, h keresztül mentek a város azon házán, amit csak kísértetjárta helynek hívnak.
Te és a barátaid fogadtok, h az a személy, aki a hátsó ajtón bemenve, legelőször jön ki a 
házból, az nyer.

Előkészületek
Minden játékos választ egy szint és
megkapja a hozzá tartozó bábut, valamint
10 kártyát (ami a hátlapjuk alapján lehet
azonosítani.)

Különvesszük a bejárat és kijárat lapot a
többitől. A megmaradtak összekeverjük, 
és arccal lefele tesszük őket. Majd egy 
6x6-os táblát rakunk ki belőlük kb 1cm-t
hagyva az egyes lapok közt és a lapokat
arccal felfele fordítva. Ne változtassuk
meg a lapok irányát, csak tegyük le
ahogy megfordítottuk őket.

Tegyük a bejárat és az exit lapokat két
átellenes sarkára a táblának. Ezek 1-1
nyúlványai lesznek az eredeti 6x6
formációnak. Ezeket bármelyik oldal
sarkára helyezhetjük, nem szükséges
ugyanazon az oldalon lenniük. Majd
tegyük a játékosok bábuit a Bejárat lapra.

A Játék menete
Minden forduló 2 körből áll: a Véletlen Kártyák Köréből és a Választott Kártyák köréből.
A legöregebb játékos megkapja a Kezdő Játékos jelzőt és mozog először. A kezdő játékos jön 
először egy Véletlen Kártyák Körrel, majd egy Választott Kártyák Körrel. A Véletlen Kártyák
Körének mindig be kell fejeződnie a Választott Kártyák Köre előtt.

Véletlen Kártyák Köre
Minden játékos megkeveri teljesen a saját kártyáit. Minden játékostól a tőle jobbra ülő húz 4 
lapot, és arccal lefelé a kártya tulajdonosa elé helyezi abba a sorrendben, ahogy választotta.
Ezt kell csinálnia minden játékosnak minden Véletlen Kártyák Körben. Az így
véletlenszerűen kiválasztott és a játékosok elé tett 4 lapból az elsőt fel kell csapni. Minden 



játékosnak egyszerre kell felfordítania a lapját. Először annak a játékosnak KELL a kártyán 
levő akciót végrehajtania, amennyiben lehetséges a végrehajtás, akinél a Játékos jelző van. 
Majd az órajárásának megfelelően folytatjuk, míg mindenki végre nem hajtotta az akciót, ami
az első kártyáján van. Ha mindenki elkészült vele, akkor a második lapot is felfordítjuk. 
(Egyszerre mindenki!) És ugyanígy megy, míg el nem fogy mindenkinek mind a 4 kártyája.
Ezután a lapokat visszatesszük a Játékos paklijába és kezdődik aVálasztott Kártyák Köre.

Választott Kártyák Köre
A Választott Kártyák Köre alatt nem használhatjuk a következő 3 kártyalapot: „Move Exit”, 
„Trap Door”, „Hall of Mirrors”. Minden játékos félre teszi ezt a 3 kártyáját és a maradékból 
4-et kiválaszt, majd ezt a négyet arccal lefelé maga elé helyezi. A kártyákat olyan sorrendbe
teszi, ahogy majd ki akarja játszani őket. Miután minden játékos kiválasztotta a 4 lapját és a 
sorrendet is beállította, mindenki felcsapja az első lapját. Innentől ugyanúgy zajlik, mint a 
Véletlen Kártyák Köre.

Miután mindkét kör lezajlott, a Kezdő Játékost jelölő lapot a bal oldali szomszédjának adja az 
akinél eddig volt. A következő fordulóban ez a játékos lesz a kezdő. És ez a folyamat zajlik a 
játék végéig.

Mozgás
Egyik lapról a másikra a nyomtatott utakon lehet menni a következő szabályok betartásával:
Nem lehet átlósan mozogni. Nem lehet keresztül menni a falakon (kivéve ha kijátszuk a
„Secret Passage” kártyát.) Csak egy játékos foglalhatja el egyszerre a Csapdaajtó lapot, (trap
door), és nem lehet keresztül menni egy foglalt Csapdaajtó lapon. (Lásd a „Trap Door” kártya 
leírását.) Minden más lapon egyszerre több játékos is tartózkodhat.

Mindenki a játékot a Bejárat lapon kezdi.

Az nyer, aki előbbkijut a házból.

Akció Kártyák:
A Játékos mozgását sárga nyilakkal mutatjuk, a kártya manipulációkat kék nyíllal.

Move One Space: Egyet kell lépni a bábuval. Nem lehet diagonálisan!

Move Two Spaces: 2 lapot kell lépni. A vége a lépésnek lehet az a lap
ahonnan indultunk.



Switch Places: Ki kell cserélni a bábunkat egy szomszédos bábuval.
Szomszédos minden olyan lapot jelent, ami érintkezik az adott lappal, akár
sarkával is. Nem lehet helyet cserélni, ha a bejárati lapon állunk.

Rotate 90°: El lehet forgatni bármely nem elfoglalt lapot 90 fokkal. Nem
lehet a Bejáratot és a Kijáratot elforgatni.

Rotate 180°: El lehet forgatni bármely nem elfoglalt lapot 180 fokkal. Nem
lehet a Bejáratot és a Kijáratot elforgatni.

Switch 2 Tiles: 2 szomszédos, nem elfoglalt lapot lehet kicserélni, megtartva
a tájolásukat ugyanolyanak. Szomszédos alatt minden érintkező lapot értünk, 
a sarokkal érintkezőket is.

Secret Passage: A Bábunkat keresztül mozgathatjuk egy falon egy
folyosóra. Nem lehet 2 falon keresztül mozgatni! (pl egy falon a saját lapon
és még egy falon ami azon a lapon van amire mozgatjuk a Bábut.)

*Move Exit: Mozgathatjuk az Exit lapot az aktuális sarokból egy másik
sarokba, bármelyik élen. Nem tehetjük ugyanazon sarok másik élére, és nem
tehetjük a Bejárat sarkának élére.



*Trap Door: Mozgassuk a saját Bábunkat a legközelebbi üres csapdaajtó
lapra. A távolságot a mozgások számával mérjük, ami ahhoz kellene h
odalépjünk. Ezek közül a legközelebbire kell lépni. Ha 2 vagy több is
ugyanolyan távolságra van, akkor mi választhatjuk meg, h melyikre
lépünk. Ha épp egy Csapdaajtó lapon állunk, akkor is a legközelebbire kell
lépnünk, de az nem lehet az, amin állunk.

*Hall Of Mirrors: Belebotlottál a Tükör Terembe és nem csinálsz
semmit.

A *-al jelölt kártyákat Soha nem lehet a Választott Kártyák Körében kijátszani, csak a
Véletlen Kártyák Körében.


