
 

 

JÁTÉKSZABÁLY
A végső küzdelem megkezdődött. Ez az örök harc, a harc a Jó
és a Gonosz között. De hogy valójában ki a Jó bajnoka és ki a
Gonosz eszköze - ki tudja?

De valójában nem teljesen azonos a céljuk: egyikük lelkét betöl-
tötte Fenrír szelleme, hogy testet öltve megkeresse és megálítsa
a Kiválasztottat - csak így tárulhatnak fel Gimlé kapui. Számára 
a Ragnarök nem a vég, hanem egy új kor kezdete.

Torino, a mágia fellegvára, veszélyes versenyfutás helyszíne: ver-
senyfutás az idővel. Nyolc különös ember útja keresztezi egymá-
sét, ahogy igyekeznek megoldani a rejtélyt és megváltoztatni a
világ sorsát. Ők azok: a fantasztikus Vikström doktor, aki képes
lelassítani az időt; a titokzatos Snowy kapitány, hirhedt kalan-
dor és kalóz; Lilja hercegkisasszony, a tarot hölgye; Påhlsson, a zse-
niális feltaláló, aki többek között alkotott egy félig ember, félig 
robot lényt; Koleberg gróf, a detektív, aki egy vad szörny által elkö-
vetett gyilkosságok ügyében nyomoz; a rejtélyes és bűbájos Lady 
Lewis, aki elmúlt korok különös melódiáit játssza; a mágikus
dallamok megkomponálója, Johnsson professzor; valamint a leg-
kiválóbb farkasembervadász, a kifürkészhetetlen Vidal, akiről so-
kan azt gyanítják, hogy maga is farkasember. Ők nyolcan meg-
változtathatják a világ végzetét.

De hol lehet ez a csodás orgona? És ki az a Kiválasztott, aki képes
eljátszani a Teremtés Dalát, hogy megmentse az emberi világot?

Ám az írás utal arra is, hogyan akadályozható meg a prófécia be-
teljesülése: ha valaki idejében megkomponál egy speciális zene-
művet, és azt valaki eljátszaná az örökkévalóság rejtélyes orgonáján,
ezen a titokzatos, valahol Torinóban elrejtett hangszeren, úgy az
istenek végső csatáját sikerülne egy másik korig elhalasztani.

A 19. század 011-es évében járunk, Torino mágikus városában. 
Vikström doktor, a kabbala, a holt nyelvek, a miszticizmus és a 
szimboleutika egyik legkiválóbb tudósa rábukkant az izlandi költő 
és történetíró, Snorri Sturluson egy eddig ismeretlen szövegére. 
Az írás rettenetes próféciát tartalmaz: Fenrír, Loki �a, Odin vég-
zete, a Ragnarök előidézője, hamarosan felébred! Tizenegy óra
múlva felkél a Farkasisten, és a világ, amiben éltünk, megszűnik
létezni.

Amit eleddig tudunk...
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ELŐKÉSZÜLETEK
Az első játék előtt óvatosan ki kell törni a tarto-
zékokat a keretekből. A fémpöckökkel óvatosan
a képen látható módon a játéktáblához kell erő-
sítani a forgókerekeket és az óramutatót. Az 
mindegy, hogy milyen szimbólumokon állnak
most az akciókerekek - az majd úgyis változik.

A játéktáblát ki kell rakni az asztal közepére. 
A forgókerekeket úgy kell forgatni, hogy a cselekvéskerék
mutatója a nyomikonra mutasson. Az óramutató a Rag-
narökórán az I-esre mutasson.

A kutatáslapokat jól meg kell keverni és képpel lefelé egy
húzópakliban le kell rakni a játéktábla mellé.

A karakterkártyákat meg kell keverni, és képel le-
felé ki kell osztani mindenkinek egyet.

Fontos: Ezek a karakterek NEM a játékosok saját
karakterei; ahogy majd a szabályokból is kiderül,
minden játékos használhatja majd az összes bábut.

Tartalom

•      
     

•  
•  
•

•

•   

•

• 55 kártya:
  8 karakterkártya 
  24 képességkártya   
  5 hőskártya 
  1 Fenrírkártya   
  11 eseménykártya    
  6 áttekintőkártya  

• 21 nyomlapka
•  az akadályozott karakter lapkája
•  óramutató
• 4 fémpöcök  

(az akciókerekekhez és az óramutatóhoz)      

• papír és írószer jegyzeteléshez   

A megmaradt karakterkártyák közül egyet anélkül, hogy 
bárki is megnézné, kié az, félre kell tenni (például félig be-
csúsztatni a játéktábla alá). Ez a karakter a Kiválasztott.

Minden játékos kap egy készlet, azaz 4 képességkártyát 
(minden fajtából egyet), valamint saját színének 4 jelzőjét.
A többi jelző és képességkártya visszakerül a dobozba.
Mindenki maga előtt tartja egy jelzőjét, a másik hármat
pedig lerakja a játéktáblára:

• Egyet az idősáv kezdőmezőjére (l. 2. ábra).
• Egyet a zenesáv kezdőmezőjére (l. 3. ábra).
• Egyet a sorrendsáv bal oszlopának mezőire, tetszőleges

sorrendben (l. 4. ábra).

Egyelőre még nincs szükség a hőskártyákra, a Fenrírkár-
tyára, valamint az akadályozott karakter lapkájára.

A JÁTÉK CÉLJA
A 011-es évben járunk, egy alternatív 19. században. Az 
örökkévalóság rejtélyes orgonája valahol Torinban rejtőzik,
és ez az egyetlen hangszer, amellyel megakadályozható a
Ragnarök eljövetele.

 

A játék 8 karaktere közül valaki a Kiválasztott, aki egyedü-
liként képes megszólaltatni ezt az orgonát; másvalakit vi- 
szont megszállít Fenrír, a Farkas szelleme, és mindent meg-
tesz majd azért, hogy megkadályozza a Kiválasztottat abban,
hogy eljusson a csodás hangszerhez.

A játék 11 fordulóból - órából - áll. A játék kezdetén még
mindenki hős, de az ötödik óra kezdetén Fenrír megszállja
egyiküket.

A hősök győzelméhez az kell, hogy: 
• Kiderüljön, hogy nyolcuk közül valójában kicsoda a Ki-

választott.
• Megkomponálják a Teremtés Dala mind a 15 lapját.
• Megtalálják az örökkévalóság rejtélyes orgonáját, 

amely valahol Torinóban van elrejtve.
E három feltétel sorrendje teszőleges. Miután megvannak:

• A Kiválasztottnak el kell jutnia az örökkévalóság rej-
télyes orgonájához, hogy eljátssza a Teremtés Dalát.

Fenrír győzelméhez az kell, hogy:
• Kiderüljön, hogy nyolcuk közül valójában kicsoda a Ki-

választott. 
• Megkomponálják a Teremtés Dala legalább 12 lapját.
• A két Farkas Jelét összegyűjtve Fenrír megerősödjön.

E három feltétel sorrendje teszőleges. Miután megvannak:
• Fenrírt a Kiválasztotthoz kell jutattni, mielőtt amaz

elérné az örökkévalóság rejtélyes orgonáját.

GÉPKERÉK MOZGÁSKERÉK

  CSELEKVÉSKERÉK

MUTATÓ
(a képen a mozgás-
        kerék mutatója)

    
  

NYOMIKON

játéktábla, rajta az alternatív Torino városával a 011-es évből

karaktertábla

8 karakterbábu
az örökkévalóság rejtélyes orgonájának bábuja

3 akciókerék

24 jelző, minden játékosszínben 6

50 kutatáslap

Az eseménykártyákat is jól meg kell keverni és képpel lefe-
lé egy húzópakliban le kell rakni a játéktábla mellé.

A nyomlapkák kupacát a játéktábla mellé kell tenni.

A bábukat fel kell rakni a játéktáblára, a megfelelő
rúnákkal jelölt mezőkre.

Az orgona bábuját is a megfelelő szimbólummal
jelölt helyre kell rakni, a négy helyszínmező közé.

A karaktertáblát a játéktábla mellé kell készíteni.

A többi (ki nem osztott, félre nem rakott) karakterkártyát
képpel lefelé egy pakliban a játéktábla mellé kell rakni -
továbbra sem nézheti meg senki, mely kártyák ezek. Ez az
ismeretlen karakterek paklija.
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KÜLÖNFÉLE TUDNIVALÓK A
JÁTÉK MEGKEZDÉSE ELŐTT 

A játék 11 órából (fordulóból) áll, és minden óra 5 fázis-
ból. Játéksorrendben minden játékosnak be kell fejeznie
egy fázist, mielőtt megkezdődhetne a következő. A fázisok:
 1. Esemény felfedése 
 2. Licitálás a játéksorrendre 
 3. Nyomok felrakása 
 4. Mozgás és akciók 
 5. Helyszínlapok kijátszása 

Az 5. fázis után egy órával tovább kell mozgatni az óramu-
tatót a Ragnarökórán. A 11. forduló befejeztével - amikor 
az óramutató eléri a XII-t - a játék véget ér a játékosok ve-
reségével; egyébként új forduló kezdődik az 1. fázissal.

IDŐ

A játék legfontosabb erőforrása az idő. A
játékot mindenki 45 idővel kezdi, ebből
költ majd az akcióira. Időt visszanyerni
egyáltalán nem könnyű, ezért a játékosok
gondosan osszák be a rendelkezésükre álló
időt!
Óvatosan! Akinek az ideje 0-ra csökken, 
az kiesik a játékból: fel kell fednie karak-
terkártyáját a többieknek, és többé nem
hajthat végre akciókat. Maga a karaktere
viszont játékban marad.
Fontos: Senkinek sem lehet 45 időnél
többje.

A KOMPOZÍCIÓ

A győzelemhez meg kell komponálni a Teremtés Dalát,
összegyűjtve a kottalapokat; a zenesávon lévő jelzők pozíci-
ója mutatja, ki hány kottalapnál jár.

A KARAKTEREK

A játékban 8 karakter van, és ezeket minden játékos felhasz-
nálhatja. Az előkészületek során mindenki kap egy karak-
terkártyát, amit csak úgy nem fedhet fel a többieknek. Any-
nyi bizonyos, hogy ezen karakterek egyike sem a Kiválasz-
tott, márpedig annak megtalálása a játékosok egyik felada-
ta.
Minden karakternek van egy egyedi képessége. Ha a soron
lévő játékos aktivál egy karaktert, kihasználhatja annak ké-
pességét.
A karakterek egyike a Kiválasztott, akinek a kártyája az 
előkészületek során félre lett rakva.
Az 5. óra kezdetén a játékosoknál lévő egyik karaktert
megszállja Fenrír - a játékosa számára megváltoznak a 

győzelmi feltételek (l. a 2. oldalon, a játék céljánál).

TORINO VÁROSA

A játéktáblán egy alternatív Torino látható. A város szá-
mos mezőre - a város épületeire - van osztva, és a nyomok 
után kutató karakterek ezek a mezőkön (azaz egyik épü-
letből a másikba) mozognak.

8 rúnás mező: A karakterek ezeken a mezőkön
kezdik a játékot.

5 sárga körös mező: Ezek a városban elszórt má-
gikus épületek. Fontos szerepük van az örökkéva-
lóság rejtélyes orgonájának felkutatásában.

 

Torinóban nagyon fejlett a gőzüzemű tömegköz-
kedés. A színes (kék, sárga és zöld) mezők lehető-
vé teszik a füstös vasút, az egysínű és a léghajó
használatát a gyors helyváltoztatáshoz. A jármű-
vek összefoglaló elnevezése a tömegközelekedés.

AKCIÓKEREKEK  

A játéktáblán három egymásba illeszkedő fogaskerék talál-
ható, ezek az akciókerekek:
A 8 fogas gépkerék azt mutatja meg, hogy éppen melyik
gőzüzemű tömegközlekedési eszköz használható.  
A 9 fogas mozgáskerék azt mutatja meg, hogy legfeljebb
mennyit sétálhat a felhasznált karakter.
A 7 fogas cselekvéskerék pedig azt mutatja meg, hogy a
mozgás után milyen akció hajtható végre.
A lehetséges akciók:

Nyomozás: Egy másik játékos kezében
lévő vagy az ismeretlen karakterek pak-
lijában lévő 1 kártya megnézése.

 

Kutatás: 1 kutatáslap felhúzása.

Komponálás: 1 kottalap megszerzése
(azaz 1 mezőnyi halatás a zenesávon).

Nyom mozgatása: 1 nyomlapka 1 
mezőnyit mozgatása tetszőleges 
irányban (átlósan nem).

Fontos: Minden forgaskeréknek saját mutatója 
van, azok jelzik az igénybe vehető eszközt, a séta-
maximumot és a lehetséges akciót.   

NYOMOK

A játékosoknak a győzelemhez nyomokat kell 
gyűjteniük az eljövendő Ragnarökről. A játéktáb-
láról begyűjtött nyomokkal azután feljavíthatók az akciók.
Minden órában bizonyos számú nyom felkerül a városra, 
és az adott helyekre siető karakterek összegyűjthetik azokat.

KUTATÁSLAPOK 

A kutatáslapok olyan fontos információkat, értékes tárgya-
kat jelképeznek, amelyekre a keresés közben rábukkanhatnak
a karakterek. Kétféle kutatáslap van:

A helyszínlapok (rajtuk az öt mágikus
épülettel) az örökkévalóság rejtélyes or-
gonájának rejtekhelyét segítenek felfed-
ni.

A tárgylapok időleges
előnyöket biztosítanak.

Egyes kutatáslapokon látható az örökkévalóság
rejtélyes orgonája, illetve a Farkas Jele: e lapok
segíthetik a Kiválasztottat, illetve Fenrírt a győ-
zelem elnyerésében.

KÉPESSÉGKÁRTYÁK 

Mindenki egy készlet, azaz 4 külöböző képességkártyával
kezd: ezek karaktere intuíciójának, misztikus tudásának
megnyilvánulásai. Mindegyik képességkártya
egyszer használható a játék során. Fontos: A 
képességkártyák elhasználásával egyre keve-
sebb kártya marad a játékosok kezében, így

a nyomozásakció révén egyre könnyebb rá-
jönni a kézben tartott karakterek kilétére.

 

ESEMÉNYKÁRTYÁK 

Minden órában fel kell csapni egy esemény-
kártyát. Gátló körülmény vagy új lehetőség
- ki tudja?

     az idősáv  

               a zenesáv 

képességkártyák előoldala

karakterkártya
    előoldala

hátoldal

2. ábra  

 3. ábra
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  Kezdődjék a kaland!

 A FORDULÓ (ÓRA) MENETE   
 MINDEN ÓRA AZ ALÁBBI 5 FÁZISBÓL ÁLL:    

 1.   ESEMÉNY FELFEDÉSE  
 2.   LICITÁLÁS A JÁTÉKSORRENDRE    
 3.   NYOMOK FELRAKÁSA     
 4.   MOZGÁS ÉS AKCIÓK    
 5.   HELYSZÍNLAP KIJÁTSZÁSA  

1. fázis: Esemény felfedése 

Fel kell csapni az eseménypakli legfelső lapját. Ez a lap csak
az aktuális órára vonatkozik: a 4. fázis során mindenkinek
követnie kell az eseménykártya előírásait.
A játékszabály 7. oldalán megtalálható az eseménykártyák
áttekintése.

2. fázis: Licitálás a játéksorrendre 

E fázisban a játékosok az idejükkel licitiálnak a játéksorend
pozícióira. Az aktuális óra játéksorrendje aukciók során dől
el.

Példa: Zsolt (zöld), Sára (sárga), Krisztina (kék) és 
Péter (piros) játszanak. Mivel Zsolt volt az első, ő
indítja az első aukciót: 0 időt ajánl a II-es pozíció-
ért. Sára passzol, ahogy Krisztina is, Péter viszont
1-et licitál. Zsolt 2-re emel, és Péter passzol (Sára
és Krisztina már korábban passzoltak, ők már
nem licitálhatnak ezen aukció során). Zsolt ki�-
zeti a 2 időt az idősávon, jelzőjét pedig átrakja 
a sorrendsáv másik oszlopának II-es mezőjére.

         
      

        
         

       
        

       
          

         
      

Most Sárának kell indítania egy aukciót. 1-et lici-
tál az I-es pozícióért. Krisztina emeli 2-re, Péter
passzol. Zsoltnak már van új pozíciója, ő nem
vesz részt az aukcióban. Sára emeli 3-ra, Krisztina
4-re. Sára passzol, Krisztina ki�zeti a 4 időt és
jelzőjét átrakja a sorrendsáv másik oszlopának I-es
mezőjére.

          
        
        

         
          

          
    

Még mindig Sára van legelöl a régi sorrendben,
így megint ő kezd aukcióba: 0-t licitál a III-as
pozícióért. Péter emeli 1-re, Sára pedig passzol.
Péter ki�zeti az 1 időt és jelzőjét átrakja a másik
oszlop III-as mezőjére. A sorrendsáv másik osz-
lopában egyetlen elfoglalható mező van, a IV-es,
így arra Sára ingyen átrakja jelzőjét. Ebben az
órában tehát ez lesz a játéksorrend: Krisztina (kék),
Zsolt (zöld), Péter (piros), Sára (sárga).

           
          

         
        

         
         

         
          

      
  

3. fázis:  
Nyomok felrakása

Fontos: A kezdőjátékos kimarad ebből a fázisból!
Először az a játékos, akinek jelzője a sorrendsáv II-es mezőjén
van, majd játéksorrendben a többiek a készletből felraknak
egy-egy nyomlapkát a játéktáblára, üres épületre. Nem rak-
ható nyom speciális mezőkre: sem tömegközlekedéses (kék, 
sárga, zöld) mezőkre, sem mágikus épületekre.

 
Példa: 4 játékos
esetén minden órá-
ban 3 nyom kerül
fel a játéktáblára.

A piros kereszttel
jelölt mezőkre nem
rakható fel nyom.

Képesség vagy kár-
tya lehetővé teheti,
hogy nyom kerül-
hessen kerek mági-
kus épületre.

 
     

   
    

  

   
   

  

     
    

   
  

   

4. fázis: 
Mozgás és akciók 

Nagyon fontos, hogy az aktuális esemény hat a játékosok-
ra és/vagy a karakterekre!

Játéksorrendben mindenki választ egy karakter, akivel mozog
és cselekszik. Mindenki végrehajtja az alábbi lépéseket (4.1 - 
4.4), mielőtt sorra kerülne a következő játékos.

4.1) Karakter választása   

Bármelyik karakter választható, nem csak az, amelyiknek a
kártyája a játékos kezében van.

Egy órában egy karakter csak egysz választható. Az éppen so-
ron lévő játékos lerakja jelzőjét a karaktertáblára, a kiválasztott
karakterre - ez emlékeztetőül szolgál a többieknek, hogy ezt
a karaktert ők már nem választhatják.

Példa: Zsolt (a zöld játékos) jön éppen, aki a második játékos ebben az
órában. Bármelyik karaktert választhatja, kivéve a detektívet, Koleberg
grófót, mert őt már a kezdőjátékos kiválasztotta magának. 

Zsolt a fantasztikus Vikström doktort választja, ennek jelzésére a jelzőjét
rá is rakja a karaktertáblára, Vikström doktorra.

Az aktuális esemény szerint a játéksorrendben 2. játékos kap 2 kottalapot.
Mivel ez a játékos Zsolt, a zenesávon 2 mezővel előrébbmozgatja jelzőjét.

             
             

           
    

         
       

             
             

           

4.2) Karakterképesség használata  

 A karakter kiválasztása után a játékosnak használnia kell a ka-
rakter egyedi képességét. Minden karakternek más az egyedi
képessége. Az egyes karakterek képességei a játékszabály 8. ol-
dalán olvashatók.

Példa: Zsolt a fantasztikus Vikström doktort választotta. Jelzőjét lerak-
ja a karaktertáblára, Vikström doktorra, utána pedig azonnal kap 3 
időt, amit jelzőjével le is lép az idősávon.

        
           

         

az aktuális óra
    eseménye

 
 

 
4.

 áb
ra

A most legelső pozícióban (I-es mező) lévő játékos választ
egyet a jobb oldali oszlop mezői közül (nem választható 
olyan mező, aminél kevesebben vannak a játékosok) és beje-
lenti kezdőlicitjét - ami akár 0 idő is lehet. A többiek az óra-
mutató járása szerinti sorrendben vagy rálicitálnak, vagy
passzolnak. Aki passzol, az ebből az aukcióból kizárja magát.
Ha már egyvalaki híján mindenki passzolt, a győztes átrakja
jelzőjét a jobb oldali oszlopba, a kijelölt mezőre, és idejét a
  licitjével csökkenti. Aki már elnyert egy
  pozíciót a jobb oldali oszlopban, az a to-
  vábbi aukciókból kimarad. A következő
  aukciókat mindig a bal oldali oszlopban
  éppen legelső pozícióban lévő játékos
  kezdi. Az aukciókat addig kell folytatni,
  amíg mindenki meg nem szerez magá-
  nak egy jobb oldali oszlopos pozíciót.
  Természetesen akkor, amikor már csak
  egy játékos jelzője van a bal oldali oszlop-
  ban, ő nem indít aukciót, hanem jelzőjét
  0 időt �zetve átrakja a jobb oldali oszlop
utolsó szabad mezőjére.

Fontos: A páros órák 2. fázisában majd a jobb oldali oszlop-
ban kezdenek a jelzők, és a bal oldali oszlop pozícióiért fog-
nak a játékosok licitálni. Ilyesformán mindig jól követhető, 
ki kezdi majd az aukciót és hogy ki hol van a játéksorrend-
ben.

Fontos: Az előkészületek során a véletlen dönti el a játéksor-
rendet - de ez csak az aukciók indításának sorrendjét befo-
lyásolja. Már az első órában is a fenti módon kell licitálni a
játéksorrendre.

A lépések sorrendje mindig 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.
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4.2) Akciókerék forgatása,
 mozgás

    
   

A karakter egyedi képességének használata után a játékosnak
valamelyik akciókereket el kell forgatnia 1, 2 vagy 3 fognyit.
A forgatás annyi idejébe kerül a játékosnak, ahány fognyit
forgat (azaz 1-3 időbe).

Egy akciókerék forgatása a másik két fogaskereket is elforgat-
ja. Az, hogy a karakter milyen akciót hajthat végre és hogyan 
mozoghat, annak a függvénye, hogy a forgatás után hogyan 
állapodtak meg az akciókerekek.

 A gépkerék azt mutatja meg, hogy a karakter melyik tö-
megközlekedési eszközt veheti most igénybe.

  

A mozgáskerék azt mutatja meg, hogy a karakter hány
mezőt sétálhat a játéktáblán.

 A cselekvéskerék azt mutatja meg, hogy a játékosnak
melyik akciót kell végrehajtania.

A forgatás után a játékos mozgathatja kiválasztott karakte-
rét. A karakter sétálhat, illetve használhatja a gépkerék kije-
lölte tömegközlekedési eszközt, tetszőleges sorrendben.
 

Séta: A karakter egy mezőt lép
egy tetszőleges irányban (átlósan
nem!), ez 1 időbe kerül. A karak-
ter legfeljebb annyi mezőt sétál-
hat, amennyit a mozgáskerék
engedélyez a számára.

 

A sétáló karakter bármilyen mezőre ráléphet, amin nincs má-
sik bábu. A mozgás mindig egyik mezőről a szomszédos me-
zőre történik; átlósan nem lehet mozogni. Egyes mezőket
nyilak kötnek össze, de ezek csak arra szolgálnak, hogy kétér-
telmű esetekben egyértelműsítsék a mozgási lehetőséget; a 
nyilak nem mezők, így nem is lehet rájuk lépni, a nyilat kö-
vetve 1 lépésbe kerül átsétálni a mezőről a szomszédos mező-
re.
A sétáló karakter nem mehet olyan mezőn, ahol másik ka-
rakter bábuja van, nem is fejezheti be ilyen mezőn a mozgá-
sát. Ugyanez igaz arra a mezőre is, amin az örökkévalóság 
rejtélyes orognájának bábuja van, kivéve, ha a játékos beje-
lenti a győzelmét (l. a 6. oldalon).
Ha a sétáló karakter olyan mezőre lép, ahol nyomlapka van,
azt fel kell vennie; ettől még folytathatja a sétáját, ha akarja.

 

 

 

 

Tömegközlekedés: A karakter
mozgása közben használhatja a
gépkerék által kijelölt tömegköz-
lekedési esztközt - ez nem kerül
időbe.
Ha a gépkerék a +3 lépésre mu-
tat, a karakter a gőztaxit használ-
ja, vagyis legfeljebb 3 mezőt mozoghat úgy,
mintha sétálna - de ez 0 időbe kerül. A 
gépkerék többi ikonja a füstös vasútra, az
egysínűre és a léghajóra utal, vagyis a karakter a megfelelő 
színű mezőről átmehet egy tetszőleges másik, azonos színű 
mezőre.

 

  

  

Füstös vasút   
A karakter sárga mezők között utazhat.

Egysínű   
A karakter zöld mezők között utazhat.

Léghajó   
A karakter kék mezők között utazhat.

A karakter mozgása közben kombinálható a kétféle moz-
gás: a karakter sétálhat valamennyit, használhat tömeg-
közlekedést, és utána sétálhat tovább.
Mozgás közben tömegközlekedési eszköz csak egyszer ve-
hető igénybe, kivéve akkor, ha képességkártya vagy tárgy-
lap ezt felülbírálja.
Sétálás közben is rá lehet lépni színes (tömegközlekedé-
ses) mezőre, és a mozgás befejezhető ilyen mezőn.

 

 
 Példa: Zsoltnak most forgatnia kell valamelyik akciókereket, majd
mozoghat Vikström doktorral. A gépkereket forgatja el 2 fognyit,
hogy annak mutatója a füstös vasútra mutasson; ez 2 idejébe kerül.
A mozgáskerék mutatója a 3-as fogra mutat.

Először is Valkström sétál 2 mezőnyit (ez 2 időbe kerül), hogy egy
sárga mezőre jusson, ahonnét a füstös vasúttal ingyen átmehet bár-
melyik másik sárga mezőre. Végül a doktor sétál még egy mezőt
(1 időért), hogy egy olyan épületre lépjen, ahol nyomlapka van; 
Zsolt elveszi a nyomot a játéktábláról. Többet már nem léphet,
mert a mozgáskerék számára 3-ban maximálta a lesétálható mezők
számát; tömegközlekedést sem használhat, hiszen már igénybe 
                vette egyszer.

          
             

          
   

            
           

           
           

    
    

   
   

    
  

   
  

  
   

      4.4) Akció végrehajtása  

A mozgás után a játékosnak végre kell hajtania a cselekvéske-
rék megszabta akciót. A lehetséges akciók:

Nyomozás: A játékos elhúz 1 kártyát egy játékos-
társa kezéből, megnézi majd visszaadja azt.
vagy
A játékos megnéz 1 kártyát az ismeretlen karak-
terek paklijából (természetesen a Kiválasztott 
félrerakott kártyáját nem nézheti csak úgy meg).

Megjegyzés: Ugyanaz a játékos - vagy a pakli - egy órán be-
lül többször is nyomozható. Erre külön szabály vonatkozik,
ami a 8. oldalon olvasható. A már látott karakter feljegyzésé-
hez papír és írószert található a dobozban.

 

Kutatás: A játékos húz 1 kutatáslapot.

Komponálás: A játékos kap 1 kottalapot (lép 1
mezőt a zenesávon).

 

Nyom mozgatása: A játékos 1 nyomlapkát 1
mezővel tetőszeleges irányban (átlósan nem!) 
áthelyez a játéktáblán. Ha a nyomot a kiválasz-
tott karakteréhez mozgatja, fel is veheti.

 

Nagyon fontos: Nyomozás, kutatás és komponálás során
a játékos bárhány nyomot elkölthet, hogy erősítsen az ak-
ciókon; azonban ez csak cselekvéskerekes akcióknál lehet-
séges. Karakterképesség, kártya- vagy laphatás nem erősít-
hető nyomok beadásával.

• Nyomozásnál minden beadott nyomért megnézhető 
még 1 kártya.

• Kutatásnál minden beadott nyomért felhúzható még 1
kutatáslap.

• Komponálásnál minden beadott nyomért jár 1 kotta-
lap.

Példa: Zsolt befejezte mozgását. A cse-
lekvéskerék mutatója nyomozásikonra
mutat: Zsolt megnézheti egy játékos-
társa 1 lapját, vagy pedig megnézhet 1
lapot az ismeretlen karakterek paklijá-
ból.

Zsolt úgy dönt, bead 4 nyomot, hogy még 4 kártyát megnézhessen.
Elkéri Krisztina kezéből mind az 5 lapot, és közül látja Snowy kapi-
tány kártyáját - most már tudja, hogy Snowy kapitány nem a Kivá-
lasztott. Mind az 5 kártyát visszaadja Krisztinának.

     
     

     
      

     
       

    

             
           

       

          

Képességkártyák és tárgylapok használata
   

 

A 4. fázis során a játékos a kezéből kijátszhat legfeljebb 1
képességkártyát és/vagy legfeljebb 1 tárgylapot.
A képességkártyák és a tárgylapok hasonlóképp működ-
nek, mint a karakterek egyedi képességei. A képességkár-
tyák különösen erősek, a karakterek intuícióit, belső erejét,
misztikus képességeit jelképezik. 

ra utal, vagyis a karakter a megfelelő 

A karakter sárga mezők között utazhat.

A karakter zöld mezők között utazhat.

A karakter kék mezők között utazhat.

                vette egyszer.

mozgáskerék

gépkerék   

cselekvéskerék

vagy
A játékos megnéz 1 kártyát az
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Azonban a képességkártyák kijátszásával nem árt vigyázni - 
ahogy csökken a kézben tartott kártyák száma, úgy lesz
könnyebb megismerni a játékos karakterét.
A hatás végrehajtása után a képességkártya kikerül a játékból,
a tárgylapot pedig képpel lefelé vissza kell csúsztatni a húzó-
pakli aljára.

5. fázis: Helyszínlap kijátszása 

Ebben a fázisban csak a játéksorrendben leghátul lévő já-
tékos vesz részt.
Ez a játékos lerakhat egy helyszínlapot az örökkévalóság rej-
télyes orgonája bábuja körüli négy helyszínmező valamelyi-
kére.
A lerakott lap segít felfedni az orgona rejtekhelyét, megmu-
tatva, merre van az adott mágikus épülettől. Ahogy körbe-
veszik az orgona bábuját a helyszínlapok, úgy derül fény az
orgona rejtekhelyére. Ha például a nyugati mezőre lerakja
valaki a La Molét, akkor innentől minden játékos számára
nyilvánvalóvá válik, hogy az orgona a Mole Antonellianától
keletre rejtőzik.

 

 

Példa: Mivel a 
Mole Antonelliana
lapja az orgona bá-
bujától nyugatra 
eső helyszínmezőre
lett lerakva, az or-
gonának a Molé-
től keletre kell
lennie.

 
   

 
     

    
   

    
   

  

Csak úgy rakható le helyszínlap, ha ez földrajzilag nem kép-
telenség. Ha például a nyugati mezőn már ott a La Mole, a
keleti mezőre nem rakható le az Il Cimitero, mert a valóság-
ban nyugatabbra van a La Molétől. Az északi mezőre lerak-
ható, de a délire nem, hiszen a város észak szegélyén talál-
ható amúgy. Egyébként két helyszínmezőn lehet ugyano-
lyan helyszínlap, amennyiben a két mező nem ellentétes
egymással (pl. észak és kelet lehet, észak és dél nem).

 

 

Lerakott helyszínlapot többé senki
nem tud eltávolítani, áthelyezni.

Aki kijátszik helyszínlapot, az
az információ-megosztásért ju-
talomban részesül: azonnal kap
1 nyomot és 2 időt.
 

Az örökkévalóság rejtélyes orgonája 
rejtekhelyének felfedése

  
  
 Ha valaki kijátssza a negyedik helyszínlapot,

akkor kiderül az orgona rejtekhelye!

Ekkor az orgona bábuját le kell rakni egy tet-
szőleges épületre - ami azonban nem lehet
sem mágikus épület, sem tömlegközlekedés
mezője - azon területen belül, amit a négy
helyszínlap együtt meghatároz. A negyedik
helyszínlapot lerakó játékos az orgona rejtekhelyének felfedé-
séért a normál jutalmon felül még kap 3 időt.

Példa: Már három helyszínlap ki
lett játszva: a déli mezőre az Il 
Templo, a nyugatira a Museo 
Egizio, az északira az Obelisco.
Sára kijátssza a La Molét a keleti
helyszínmezőre. 
Most kell felrakni az orgona bábu-
ját a városra: a Mole Antonellianá-
tól nyugatra, a Templo Valdesétől
északra, a Museo Egiziótól keletre 

     
      
     

      
     

    
      

       
     

    

és az Obeliscótól délre. Sára ezen a
területen belül választ egy normál
épületet és rárakja az orgona bábu-
ját. Jutalomként 1 nyomot és 5
(2+3) időt kap.

      
     

       
      

      
 

A játékos, ha már 3 helyszínlap van az orgona bábuja körül,
a negyedik helyszínlap kijátszása helyett eldobhat a kezéből
egy orgonaikonos tárgylapot, hogy az orgona bábuját lerak-
ja egy tetszőleges normál épületre a városnak a három hely-
 színkártya által meghatározott részében. Az eldo-
 bott lapot képpel lefelé vissza kell csúsztatni a pak-
li li alá. A játékos ilyenkor is megkapja a rejtekhely
felfedéséért járó 3 időt - viszont mivel nem játszik ki hely-
színkártyát, a normál jutalmat (1 nyom, 2 idő) nem kapja
meg.

Sosem rakható át a városra az orgona bábuja addig, amíg
nem lett kijátszva legalább 3 helyszínlap.

LETELIK AZ ÓRA  

Miután vége az 5. fázisnak (helyszínlap kijátszása), az óra is
letelik. Az óramutatót egy órával tovább kell mozgatni a Rag-
narökórán, a karakterlapról pedig le kell venni az összes jelzőt.
Fontos: Az 5. fázis végén senkinek sem lehet a kezében 3-nál
több kutatáslap; akinél több van, annak el kell dobnia annyit,
hogy csak 3 maradjon a kezében. Az eldobott lapok képpel
lefelé visszakerülnek a pakli aljára.
Hacsak nem mutat éjfélt az óra, új óra kezdődik az 1. fázis-
sal.

FENRÍR FELRIAD
A Farkas szelleme végigsiet Torino utcáin, ke-
res valakit, akinek testét megszállva megállít-
hatja a Kiválasztottat.

Az V-dik óra kezdetén a Fenrírkártyát össze
kell keverni eggyel kevesebb hőskártyával,
mint amennyi a játékosok száma (pl. 4 játékos
esetén 3 hőskártyával). Mindenki húz egy kár-
tyát, amit titokban tart a többiek elől. Ezt
a kártyát nyomozással sem lehet megismer-
ni!

Aki a Fenrírkártyát húzta, annak számára meg-
változnak a győzelmi feltételek: a nála lévő ka-
rakter Fenrír inkarnációjává változik, és az a
feladata, hogy megállítsa a Kiválasztottat. 

Aki hőskártyát húzott, annak számára nem 
változnak a győzelmi feltételek.

 

A GYŐZELEM BEJELENTÉSE
A soron lévő játékos a 4. fázis (Mozgás és akciók) közben be-
jelentheti a győzelmét.

Ha a játékos karaktere hős    

A játékosnak meg kell neveznie, kicsoda a Kiválasztott és 
hogy hol van az orgona. Az is szükséges, hogy a játékosnak
legyen 15 kottalapja (vagy még össze tudjon gyűjteni annyit,
hogy meglegyen neki a 15).

A játékos megnevezi a Kiválasztottat, majd megnézi an-
nak kártyáját. Ha eltalálta, megmutatja a kártyát a többi-
eknek is. Ha eltévesztette, a kártyát képpel lefelé vissza-
csúsztatja a játéktábla alá, maga pedig kiesett a játékból!

Ezután a játékosnak a Kiválasztottat - a normál mozgási 
szabályok betartásával - el kell juttatnia az orgonához, mi-
előtt befejeződne számára a fázis és megintcsak rendel-
keznie kell legalább 15 kottalappal, mielőtt számára véget
érne a fázis. Ha ezek valamelyike nem jön össze, a játékos
kiesik a játékból!

 

 színkártya által meghatározott részében. Az eldo-
 bott lapot képpel lefelé vissza kell csúsztatni a pak-
li li alá. A játékos ilyenkor is megkapja a rejtekhely

egymással (pl. észak és kelet lehet, észak és dél nem).

hőskártya

Fenrírkártya

hátoldal

❶

❷

❸

❹
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• A 2. játékos kap 2 kottalapot.   
  

• Az a játékos, aki karakterének Ko-
    leberg grófot, a detektívet választ-
    ja, a készletből kap 1 nyomot, va-
    lamint ingyen arrébmozgathatja a
    grófot 3 mezővel.

    

    
    

  

• Senki sem játszhat ki sem képes-
    ségkártyát, sem tárgylapot.

• A 3. játékos választott karaktere
    egyedi képességét kétszer is 
    használja.

     
     

 

• Senki nem választhatja karak-
    terének Påhlssont, a zseniális
    feltalálót.

• A 4. játékos húz 2 kutatáslapot
    (3 játékos esetén ez a hatás 
    nem számít).

     
      

   

• Az a játékos, aki karakterének
    Lilja hercegkisasszonyt választ-
    ja, húz 1 kutatáslapot, vala-
    mint a készletből kap 1 nyom-
    ot.

     
  

     
 

• A 3. játékos kinyomoz 2 kár-
    tyát.

   
  

• Az a játékos, aki karakterének a
    kifürkészhetetlen Vidalt vá-
    lasztja, nyer 1 időt, valamint a 
    készletből kap 1 nyomot.

    

     
  

• Az a játékos, aki karakterének 
    Påhlssont, a zseniális feltalálót
    választja, nyer 2 időt, valamint 
    a  készletből kap 1 nyomot.

    

   
   

• Senki se használhat tömeg-
    közlekedést.

• A 2. játékos nyer 2 időt.  

• Senki nem választhatja karak-
    terének a rejtélyes és bűbájos
    Lady Lewist.

• A 4. játékos nyer 3 időt (3 játé-
    kos esetén ez a hatás nem számít).

     
    

   • Az a játékos, aki karakterének
    Johnsson professzort, a kom-
    ponistát választja, kap 1 kotta-
    lapot, valamint a készletből kap 
    1 nyomot.

    

   
   

• Senki nem választhatja karak-
    terének a fantasztikus Vik-
    ström doktort.

    

• Az utolsó játékos húz 1 kuta-
    táslapot.

• Az a játékos, aki karakterének
    a rejtélyes és bűbájos Lady Le-
    wist választja, kötelezően kije-
    löl egy másik karaktert: azt 
    senki sem választhatja ebben 
    az órában (rá kell rakni az aka-
    dályozott karakter lapkáját).

   

   
     

     
 

• Az utolsó játékos választott ka-
rakterével ingyen sétálhat plusz
3 mezőt.

   
   

  

• Senki nem választhatja karak-
    terének a titokzatos Snowy
    kapitányt.

• Az utolsó játékos a korábban kiját-
    szott képességkártyái közül választ
    egyet és azt visszaveszi a kezébe.

 
     

      

• Az a játékos, aki karakterének a fan-
    tasztikus Vikström dotkort választ-
    ja, húz 1 kutatáslapot, valamint kap
   1 kottalapot.

    

    

• Senki nem választhatja karakteré-
    nek Koleberg grófot, a detektívet.

• Az utolsó játékos húz 3 kutatáslapot. 

• Az a játékos, aki karakterének a ti-
    tokzatos Snowy kapitányt választ-
    ja, kap 1 kottalapot és nyer 2 időt.
 

    
 

 

• Senki nem választhatja karakteré-
    nek Lilja hercegkisasszonyt.

KÉPESSÉGEK, TÁRGYAK,
ESEMÉNYEK

 

A szabályfüzet ezen része a különféle képességkártyákat, ese-
ménykártyákat és tárgylapokat fejti ki. Fontos, hogy a soron
lévő játékos a cselekvéskeréken látható akciója mellett 1
lapot és/vagy 1 kártyát játszhat ki, valamint a kártyák és
lapok hatása nem erősíthető fel nyomokkal. Emellett a
kártyák és lapok hatása nem szakítható meg, és nem is
osztható meg több célpont között.

Képességkártyák

   
   

A jáétékos válaszott karaktere normál mozgásán 
túl ingyen használhatja egyszer valamelyik tömeg-
közelekedési eszközr.

    
 

 

A játékos húz 3 kutatáslapot. 

A játékos kap 3 kottalapot (3 mezőt lép előre jelző-
jével a zenesávon).

    

Ha a játékos karaktere Fenrír inkarnációja      

A győzelméhez a játékosnak meg kell neveznie a Kiválasztot-
tat, és szükséges az is, hogy a kezében lévő kutatáslapok közül
legalább kettőn ott legyen a Farkas Jele. Az is kell még, hogy 
ez a játékos eleddig összegyűjtsön legalább 12 kottalapot 
(vagy képes legyen összegyűjteni annyit fázisa végéig).

A játékos megmutatja a többieknek a Farkas Jeleit, majd
megnevezi a Kiválasztottat és megnézi annak kártyáját. 
Ha eltalálta, megmutatja a kártyát a többieknek is. Ha 
eltévesztette, a kártyát képpel lefelé visszacsúsztatja a já-
téktábla alá, maga pedig kiesett a játékból!

 

Ezután a játékosnak a saját karakterét - a normál mozgási 
szabályok betartásával - el kell juttatnia a Kiválasztotthoz, 
mielőtt befejeződne számára a fázis és megintcsak rendel-
keznie kell legalább 12 kottalappal, mielőtt számára véget
érne a fázis. Ha ez sikerült, győzött; ha ezek valamelyike 
nem jön össze, a játékos kiesik a játékból!

A győzelmét bejelentő játékos mozoghat olyan
karakterrel, aki már volt aktiválva ebben a for-
dulóban, és olyannal is, akit egy esemény vagy 
egy képesség blokkol: ekkor is használhatja e
karakter egyedi képességét, valamint részesül
az aktuális esemény előnyeiből.

RAGNARÖK
Ha az óramutató eléri az éjfélt anélkül, hogy bárki sikere-
sen bejelentette volna győzelmét, megkezdődik a Ragna-
rök. A Kiválasztott elbukott, de a megszállt karakternek
sem sikerült Fenrírré változnia - mindenki veszített!

Fontos: Habár a játékosok célja ugyanaz, a 011 nem
kooperatív játék. Veszíteni mindenki veszíthet, de
győztes csak egyvalaki lehet!

SPECIÁLIS SZABÁLYOK
3 JÁTÉKOS ESETÉN

 

Három játékos esetén egyes szabályok megváltoznak. Az ösz-
szes szabály változatlan, kivéve az alant felsoroltak:

ELŐKÉSZÜLETEK
Fenrír nem része a háromszemélyes játéknak, 
így nincs szükség a hőskártyákra és Fenrír kár-
tyájára; a kutatáslapok közül is a dobozbe kell
rakni Fenrír Kövét. A karakterkártyákból megkeverésük után
mindenkinek 2-t kell osztani; utána egyet félre kell rakni Ki-
választottként, az utolsót pedig fel kell csapni, hogy mindenki
lássa.
A játékosok nem 45, hanem csak 36 idővel kezdenek, vala-
mint 0 kottalappal. 
Egyebekben a játék a normál szabályok szerint zajlik; ahol a
szabályban Fenrírről van szó, azokat a részeket �gyelmen kí-
vül kell hagyni.

 

Eseménykártyák

Az eseménykártyáknak több hatásuk is van; van, ami csak bizonyos karakterekre hat, és olyan is, aminél a játéksorrend függ-
vénye, hogy kire hat. Az “X” pozíció mindig utolsó játékost jelöli, függetlenül a játékosszámtól; másfelől 3 játékos esetén a 4.
játékosra ható hatás nem számít. Egy adott karakter melletti lakatikon azt jelzi, hogy ezt a karaktert ebben az órában
senki sem választhatja, nem mozoghat és nem akciózhat. Ennek jelzésére az akadályozott karakter lapkáját rá is kell
rakni a karaktertáblán a megfelelő karakterre. Kivétel: Ha valaki bejelenti a győzelmét, mozgathat akadályozott ka-
raktert. Az egyes eseménykártyák hatásai ezek:

Kivétel: Ha valaki bejelenti a győzelmét, mozgathat akadályozott ka-

     Fenrír
      Köve

 

Mindkét esetben szükséges, hogy a győzelmét beje-
lentő játékosnak legyen elég ideje a feladatai teljesí-
téséhez.

A játékos megnézi egy játékostársa kezében lévő 3
kártyát, vagy megnézi az ismeretlen karakterek 
paklijának 3 kártyáját. A megnézett kártyákat 
utána visszaadja/visszarakja.
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Tárgylapok

Deggial / Lemuria / Nifelheim
Sitra Ahra / To Mega �erion
Feuer Overtüre
Prometheus Entfesselt

     
      

  
 

A játékos kap 1 vagy 2 kottalapot (a 
bal alsó sarokban látható, mennyit).

      
      

Adulruna Rediviva
An Arrow From �e Sun
�e Perennial Sophia

  
     
  

A játékos válaszott karaktere normál mozgásán túl ingyen 
használhatja egyszer az adott tömegközelekedési eszközt.

        
        

A játékos lerak 1 nyomot
egy tetszőleges üres má-
gikus épületre.

    
  

A játékos nyer 1 időt.   

A játékos nyer 3 időt, de ehhez el
kell dobnia 1 nyomot. Ha nincs
nyomlapkája, nem játszhatja ki 
ezt a lapot.

       
      
   

A játékos kap egy ingyenes nyo-
mozásakciót.

    

A játékos 3 mezőt mozoghat vá-
lasztott karakterével; ez 2 idejé-
be kerül.

      
    

A játékos kap 4 kottalapot; ez 2
idejébe kerül.

      
      

A játékos húz 3 kutatáslapot; ez
2 idejébe kerül.

    
   

A tárgynak nincs semmi hatása,
viszont Fenrír testet öltéséhez ez
a tárgylap 2 Farkas Jelét biztosít.

      
      

  

A játékos egy tetszőleges karakter
bábuját átrakja egy üres mágikus
épületre; ez 2 idejébe kerül.

      
     

 

A játékos megcseréli két tetsző-
leges karakter bábuját, legye-
nek bár bárol a játéktáblán.

    
   

SPECIÁLIS ESETEK, TISZTÁZÁSOK 

Akciók megerősítése nyomok beadásával
Nyomokkal csak a cselekvéskerék akcióit lehet megerősíteni,
a karakterek egyedi képességei, képességkártyák, tárgyak és
események akcióit nem. Nyomok beadásánál előre meg kell
mondani, hány nyomot költ a játékos, mielőtt megkez-
dené akcióját. Így például a játékos nem teheti meg, hogy
kutatással húz egy lapot, majd nyomot ad be, hogy húzzon
még egyet.

Kifogynak a készletből a nyomok
Elméletben végtelen számú nyom van; ha kifogynának a
készletből, valahogy helyettesíteni kell őket.

Az örökkévalóság rejtélyes orgonájának lerakása
Előfordulhat, hogy az első vagy a második helyszínlap kiját-
szása után már nem szűkíthető újabb lapokkal a rejtekhely. 
Ekkor is csak a negyedik helyszínlap kijátszása után rakható

le egy épületre az orgona bábuja (illetve a harmadik helyszín-
lap lerakása és egy orgonaikonos helyszínlap eldobása után, a
normál szabályok szerint).

Többszöri nyomozás egy órán belül
A soron lévő játékos sokféle okkal-móddal nyomozhat: a 
cselekvéskerék révén, a rejtélyes és bűbájos Lady Lewis ké-
pességével, esemény- vagy képességkártya, tárgylap segítségé-
vel; így megeshet, hogy egy játékos, amikor rajta van a sor,
többször is nyomoz ugyanazon játékos kártyái után. A já-
tékos, akinek a lapjait nézi, a már megmutatott kártyát fél-
rerakja és csak a soron lévő játékos 4. fázisának befejezté-
vel keveri össze a még meg nem nézettekkel; ilyesformán a
soron lévő játékos új nyomozásnál biztosan nem néz meg
olyan kártyát, amit már látott. Hasonlóképpen kell eljárni
akkor, ha a soron lévő játékos az ismeretlen karakterek 
paklijában lévő kártyákat nyomozza többször is.

Karakterek egyedi képességei  

 A soron lévő játékosnak végre kell hajtania kiválasztott karaktere egyedi képességét.
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Some images are made by Alessandro Facchini © - www.gekostudio.com taken on the set of “011 - Adulruna Rediviva”. June 2011.
Some �erion images are original shots by Fernando Aceves © with kindly permission of �erion.

                  
                   
             

JAVASLATOK A JÁTÉKKAL ISMERKEDŐKNEK  

 EGYSZERŰSÍTETT SZABÁLYOK 
Az első játéknál képpel felfelé rakjátok le az ismeretlen karakterek pakliját - így
könnyebb lesz kitalálni, ki is valójában a Kiválasztott.

               
           

  

 

ESEMÉNYEK
Ügyelni kell a felcsapott eseménykártyára: az egyfelől plusz lehetőségeket biztosít-
hat, másrészt viszont megakadályozhatja a kívánt karakterek választását.

             
           

     

 

AUKCIÓK
A játéksorrend rendkívül fontos, így az aukciók is azok. Az I-es pozíció birtokosa
választhat a legtöbb karakterből, nagyobb az esélye nyomok gyűjtésére - ellenben
a 3. fázisban nem rak le nyomot a játéktáblára, és az 5. fázisban csak az utolsó
játékos játszik ki helyszínlapot. A felcsapott eseménykártyára is �gyelni kell, egy-
részt arra, melyik pozíciónak ad jutalmat, másrészt arra, melyik karakternek 
(ti. minél hamarább jön valaki, annál nagyobb eséllyel választhatja azt a karak-
tert).

            
          
              

              
              

            
            

 

IDŐ
Időhöz nem könnyű jutni; szerencsére az ellenfelek semmi módon nem csök-
kenthetik egymás idejét. Mindenki a maga idejének gazdája.
Figyelni kell arra is, hogyan peregnek az órák. Helyszínlap minden óra végén
kerülhet csak kijátszásra; ha a X-dik óra végén még nem nyilvánvaló, hol rej-
tőzik az örökkévalóság rejtélyes orgonája, a győzelem lehetetlenné válik.

          
          

         
             
               

             

A Lilja hercegkisasszonyt válasz-
tó játékos húz 2 kutatáslapot.

 
   

A Påhlssont, a zseniális feltalálót választó játékos 
elkölt 2 időt, utána megnevez egy másik karak-
tert, és annak egyedi képességét használja.

 
       

     

A fantasztikus
Vikström dok-
tort választó 
játékos nyer 3
időt.

 
   

   
 

A titokzatos
Snowy kapi-
tányt választó
játékos 3 me-
zőt mozgat-
hatja (sétálva)
karakterét, 
ingyen.

  
   
  

  

A Koleberg grófot, a detektívet választó játé-
kos lerak 1 nyomot egy tetszőleges üres má-
gikus épületre.

 
       

 A kifürkészhetetlen Vidalt választó játé-
kos választ egyet az alábbi akciók közül,
ingyen végrehajtva azt: kutatás, nyomo-
zás, komponálás, nyom mozgatása.

 
       

    
   

A rejtélyes és bű-
bájos Lady Le-
wist választó já-
tékos kinyomoz
2 kártyát.

 
  
 

A komponistát,
Johnsson pro-
fesszort válasz-
tó játékos kap
2 kottalapot.
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A játékos egy tetszőleges karakter
bábuját átrakja egy üres mágikus
épületre; ez 2 idejébe kerül.

A játékos megcseréli két tetsző-
leges karakter bábuját, legye-
nek bár bárol a játéktáblán.

A kifürkészhetetlen Vidalt választó játé-
kos választ egyet az alábbi akciók közül,
ingyen végrehajtva azt: kutatás, nyomo-
zás, komponálás, nyom mozgatása.


