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A falu katakombáiban megbújik három urna, bennün Vu Feng
 hamvaival. A Kilenc Pokol Ura egyszer s mindenkorra meg akar-

  ja ezeket szerezni. Démonjai máris az alagutakar túrják karmaik-
   kal. Az átkozott ereklyéknek eltemetve kell maradniuk!

A Sötét titkokhoz szükség van az alapjátékra (Kísértettörténet),
és a Fehér Hold kiegészítővel együt is játszható.

   Áttekintés
A Kísértettörténet második kiegészítője, a Sötét titkok, lehetővé te-
szi, hogy egy játékos Vu Feng bőrébe bújva küzdjön az elátkozott
falut védelmező szerzetesek ellen. Vu Feng kísértetein kívül démo-
nokat is szólíthat, hogy kutassák át a katakombát, valamint átkokat
szórhat a taoistákra. Ugyanakkor a szerzetesek új fegyvereket kap-
nak: a vérmantrákat, valamint a Vértestvér képességét. Számukra a
győzelmi feltétel változatlan: Vu Feng összes inkarnációját le kell
győzniük.

Tartalom
· kétoldalas katakombatábla  · 36 katakombajelző 
· kétoldalas Vu Feng-tábla  · 32 átokjelző
· Vu Feng árnyéka (bábu)  · 9 létra
· 3 démonbábu   · 4 vértestvérjelző
· 21 vérmantrakártya  · 3 csontvázjelző
· 10 kísértetkártya   · 1 falulap (a kalligráfus otthona)
· 5 inkarnációkártya  · az aktív szerzetes jelzője
· 4 idézőkártya

Előkészületek
A játékot az alapjáték szabályai szerint kell előkészíteni.
A nehézségi szintek (kezdő, haladó, rémálom, pokol) változatlanok.

A) A katakombatábla
A katakombatábla a falu föld alatti szintje. Kilenc mezőből áll, ame-
lyek megfelelnek a kilenc falulapnak. A tábla kétoldals, el kell dönte-
ni, melyik oldal lesz használva (kicsit eltérnek). A táblát úgy helyez-
zétek el, hogy minden mezője megfeleljen egy falulapnak.

B) Létrák
A katakombatábla minden mezőjére rakjatok egy létrát.

C) Katakombajelzők
A katakombajelzőket válogassátok szét aszerint, hány szerzetes játszik
(1, 2, 3 vagy 4). Az egyszerzeteses jelzők közül a katakombatábla min-
den mezőjére véletlenszerűen rakjatok le egyet, képpel lefelé.
Ha két szerzetes van, ezekre a jelzőkre a kétszerzeteses jelzők közül 
rakjatok le egyet-egyet, és így tovább, ha 3 vagy 4 szerzetes van.

Példa: Négy játékos van, így három szerzetes. A négyszerzeteses jelzők
 visszakerülnek a dobozba. A katakombatábla minden mezőjén 3 jelző

  lesz (lentről felfelé egy-egy egyszerzeteses, kétszerzeteses és háromszer-
   zeteses).
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K) A kísértetpakli
A 10 új kísértetkártyát rakjátok a többi kísértetlaphoz.
Az összes kísértetkártyát keverjétek meg, majd aszerint, hányan játszo-
tok, ennyi kártyát hagyjatok a pakliban: 
 · 5 játékos (4 taoista): 50 kártya

· 4 játékos (3 taoista): 45 kártya
· 3 játékos (2 taoista): 40 kártya
· 2 játékos (1 taoista): 35 kártya

 
 
 

Az idézőkártyák (N) az inkarnációkártyák helyett kerülnek a pakliba.
A választott nehézség függvényében 1, 3 vagy 4 idézőkártyát rakjatok
a pakliba úgy, ahogy az alapszabály szerint az inkarnációkártyákat kel-
lene a pakliba raknotok.

L) Az inkarnációpkali
Az 5 új inkarnációt keverjétek az alapjáték inkarnációihoz.
Az inkarnációpaklit rakjátok Vu Feng táblája mellé.

M) Az aktív szerzetes jelzője
Véletlen segítségével válasszatok egy kezdőjátékost, és a táblájára rak-
játok le az aktív szerzetes jelzőjét. A jelző azt mutatja meg, hogy éppen
melyik az aktív tábla.

Vu Feng rakja játéktáblája mellé a kísértetpaklit, az inkarnációpaklit
és az átokkockát - ezeket ő fogja kezelni. A ki nem húzott átokjelzők is
legyenek közel hozzá. Fontos, hogy a szerzeteseknél lévő jelzőket (csik,
varázstár-                 gyak, jingangok, stb.) mind látja Vu Feng.

         Kezdődhet a játék!

D) Vu Feng táblája
A játékos, aki majd Vu Fengként játszik, maga elé veszi ezt a táblát. 
A tábla kétoldalas, véletlenszerűen döntse el, melyik oldalt használja.

E) Démonbábuk, Vu Feng árnyéka

F) Csontvázjelzők
A három csontvázjelzőt is rakjátok Vu Feng táblájára.

A démonbábukat és Vu Feng árnyékát rakjátok Vu Feng táblájára.

G) Átokjelzők
Szintjük szerint (1., 2., 3., 4.) válogassátok szét a képpel lefelé lé
vő átokjelzőket. Vu Feng húzzon 5 db 1., 4 db 2., 3 db 3. és 2 db 
4. szintű átkot; a többi jelzőt rakjátok a készletbe. Vu Feng a ki-
húzott 1. szintű átkait forgassa át, hogy azokat mindenki lássa; a 
többi egyelőre maradjon képpel felfelé.

Ha nem játszotok a Fehér Hold kiegészítővel, rakjátok visz-
sza a dobozba a 4. szintá átkok közül a          fehér holdast.

Az átkok leírását a segédleten találjátok.

H) A vérmantrakártyák
A kártyákat szintek (csik) szerint szétválogatva keverjétek meg.

• Csapjatok fel 3 db 2 csis, 2 db 3 csis és 1 db 4 csis lapot.
• A paklikat egyelőre rakjátok félre.
 
 
 

Ha nem játszotok a Fehér Hold kiegészítővel, rakjátok vissza a 
dobozba azt a három vérmantrakártyát, amin látható       ez.

A vérmantrák leírását is a segédleten találjátok.

I) A vértestvér jelzői
Egyelőre rakjátok ezeket a készletbe, a csijelzők mellé.

J) A kalligráfus otthona
Ez egy további falulap. Miként a többi falulap nélkül, enélkül is
játszható a játék; továbbra is választhattok véletlenszerűen falulapo-
kat - de azt ajánljuk, hogy az első néhány játékban ezt használjátok.
A leírását a 9. oldalon találjátok.
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B) Démon idézése a katakombába

Vu Feng a kísértetkártyával démont tud idézni. Ekkor a kísértetkártya
a dobott lapokhoz kerül.

Démon idézése
Három démon van, mindnek más az idézési költsége
(2, 3 és 4).

A démon megidézéséhez az eldobott kísértetnek legalább akkora ellen-
állással kell bírnia, mint amennyi az idézési költség, a kísértet színe
viszont lényegtelen.
Ezután Vu Feng megfogja a démon bábuját, és lerakja a katakomba
egyik bejáratához - hogy melyikhez, azt ő dönti el.
Példa: Vu Feng idézni akar egy 3-as démont a katakombába; ehhez

 olyan kísértetet kell eldobnia, amelynek az ellenállása 3 vagy 4. Utána
  az adott démon bábuját a katakomba egyik bejáratához rakja.

C) Átkozódás

Vu Feng lemondhat arról, hogy játékba hozzon egy kísértetet, hogy
cserébe átkot mondhasson. A kísértetkártya a dobott lapokhoz kerül.
Ezután Vu Feng az átokjelzőt táblájára rakja: az átok létrejött!

Minden átoknak van színe (vörös, zöld, sárga, kék, fekete) és szintje
(1., 2., 3., 4.). Az átok színének meg kell egyeznie az eldobott kísértet
színével, valamint szükséges az is, hogy Vu Feng le tudja tenni az
átkot táblájára (legyen ott megfelelő üres hely). A fekete kísértetek
dzsókerek, eldobásukkal bármilyen átok mondható. Az eldobott kí-
sértet ellenállása nem befolyásolja az átkot.

Az átok jelzőjét mindig a saját szintjének megfelelő sorba, egy üres
helyre kell lerakni: nem rakható oda, ahol már van átok, és nem rak-
ható másik sorba sem.

 Az átokpiramis
A játék elején csak 1. szintű átkokat tud Vu Feng mondani. Csak azu-
tán mondhat 2. szintű átkot, hogy már legalább két 1. szintűt mondott.

Vu Feng akciói
A játék lényegében ugyanúgy folyik, mint az alapjátékban, amikor 
a szerzetesek vannak soron; azonban Vu Feng közbeszólhat, amikor
egy játékosra kerül sor (akkor nem, amikor semleges táblráa), vala-
mint akkor, amikor egy “kísértet játékba hozása”-ikon felbukkan.

Kísértet játékba hozása
Amikor Vu Feng kísértetkártyát húz, mindig az alábbi há-
rom lehetőség közül választ egyet:

a) lerak egy kísértetet a faluhoz
b) démont idéz a katakombába
c) átkot mond

Fontos: Mindig ott e három lehetőség (a, b és c) Vu Feng előtt,
amikor kísértetet kell húznia: a jin fázis 3. lépésében, a teaház-
nál, az átokkockánál, egyes kísértetek bal oldali képességénél, stb.

A) Kísértet lerakása a faluhoz

Az alapjátékban a taoisták döntötték el, hová rakják a kísértetet, mos-
tantól viszont Vu Feng választ, persze betartva az alapjáték lerakási
szabályait.
Példa: A kék szerzetesen van a sor, és tábláján két üres kísértethely

 van. Vu Feng fekete kísértetet húz, és úgy dönt, lerakja a faluhoz. A
  kísértetet a kék tábla valamelyik üres helyére kell leraknia, de ö dön-

   ti el, melyikre. Ha a kék tábla teljesen teli lett volna, a kísértetet bár-
    melyik üres kísértethelyre lerakhatta volna.
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A játékostáblák démonfázisa

1. lépés: A démonok akciói
A játékostáblák jin fázisa előtt új fázisra kerül sor (a semleges táblák-
nál nincs ilyen). E fázisban a katakombában lévő démonok cselek-
szenek. Minden démon egy akciót hajt végre: mozog vagy kutat.

· Mozgás: Vu Feng a démont a mezőről átmozgatja egy szomszédos 
  mezőre (átlósan is mozoghat a démon).
· Kutatás: Ha a mezőn, ahol a démon van, nincs taoista, Vu Feng felfe-
   di a kupac tetején lévő katakombajelzőt, végrehajtva annak hatását. A
   jelző kikerül a játékból.

  

  

A démonok mozgására, kutakodására vonatkozó szabályok:
· Ha a katakombában több démon is van, erősségsorrendben cseleksze-
   nek, a leggyengébbel kezdve.
· Ugyanazon a mezőn több démon is lehet.
· A démonok lehetnek olyan mezőn, ahol van egy vagy több szerzetes,  
   odaléphetnek, elléphetnek onnét.

A démonok nem hagyhatják el a katakombát, csak a katakomba
mezőin mozoghatnak.

Inkarnáció megidézése
Amikor Vu Feng idézőkártyát húz, felhúz egy inkarnációkártyát a ke-
zébe, majd a kezéből játékba hoz egy inkarnációt.
Persze előfordulhat, hogy nincs a kezében más inkarnáció és így nincs
választása; azonban átok és katakombajelző miatt is húzhat inkarnáci-
ókártyát. Az, hogy eldöntheti, melyik inkarnációt szabadítja a falura,
egyike Vu Feng legerősebb fegyvereinek.

Az egyik 4. szintű átoknak ugyanaz a hatása, mint amikor valaki
meghal a Vu családból (Fehér Hold kiegészítő):

Vu Feng húz 1 inkarnációkártyát, és a kezébe veszi.

Vu Feng húz 1 inkarnációkártyát, a kezébe veszi, majd a ke-
zéből játékba hoz egy inkarnációt.

Fontos: Az inkarnációt a faluhoz kell rakni (A lehetőség), nem
választható a démonidézés (B lehetőség), sem az átokszórás (C 
lehetőség).

A magasabb szintű átkokat két alacsonyabb szintű fölé kell rakni - 
ezért található az átokpiramis Vu Feng tábláján.
Ha Vu Feng már képes egy bizonyos szintű átkot elmondani, az
ilyen színű átkait (a korábban kihúzottakat) át kell forgatni, azokat
már mindenki láthatja.
Példa: Vu Feng eldob egy fekete kísértetet, hogy elmondjon egy 1.

 szintű vörös átkot. Az átokjelzőt lerakja táblájára, a már elmondott
  1. szintű kék átok mellé. Mostantól tud 2. szintű átkot mondani,

   ezért átforgatja 2. szintű átkait.

Fontos: Vu Fengnek több átok áll rendelkezésére, mint amennyi
táblájára fér, hogy Vu Feng tudjon válogatni.

Új átokkészlet
Miután Vu Feng elmondott egy 4. szintű átkot (végrehajtva annak
hatását), a táblájáról és táblája mellől az összes átokjelzőt visszateszi
a készletbe, megkeveri azokat képpel lefelé, majd új készletet húz
(az előkészületeknél leírtak szerint). Az 1. szintű átkokat képpel fel-
felé forgatja. Csak ezután folytatódik a játék.

Megjegyzés: Elméletileg Vu Feng bárhányszor húzhat új átok-
készletet, de mindig csak akkor, amikor már betelt a táblája.
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Cselekedetek, szelleműzés
Ha a szerzetes falulapon van, a normál lehetőségei vannak (szellemű-
zés, segítségkérés falusitól).
A katakombában megkísérelhet elűzni egy démont - mást itt lent nem
csinálhat. A katakombában nem kérhető falusi segítsége - kivéve per-
sze azt az esetet, ha ezt jijang beadásával teszi.

Démon elűzése
A démonok ellenállása 1, 2 illetve 3. A színűk viszont változik a kata-
komba mezői szerint.

A szelleműzés szabályai mind érvényesek (taojelzők közös és egyéni
használata, a kék taoista dupla szelleműzése, a gyengítő mantra). Ha
a szelleműzés sikeres, a démon visszakerül Vu Feng táblájára - utóbb
Vu Feng újra megidézheti majd a katakombába. Ha a szelleműzés
sikertelen, semmi sem történik.

Részletes szabályok:
· A démonok nem kísértetkártyák! Nem hat rájuk a varázslókunyhó, 
   a Mennyei Szél pavilonja és a harcművészeti iskola képessége.
· A sárga taoista gyengítő mantráját Vu Feng tábláján az adott démon
  képmására kell rakni.
· Ha egy katakombamezőn több démon is van, a szerzetes megoszthatja
   kockáit és taojelzőit közöttük (vagyis egy dobással több démon is el-
   űzhető).

Példa: A kék és a sárga szerzetes (az utóbbi egy vörös taojelzővel) lenn
 állnak a katakomba egy vörös mezőjén - és itt van velük a Kutakodó 

  (1-es ellenállás) és a Földvájó (2-es ellenállás) is. A kék taoista szellem-
   űzéssel próbálkozik: dob 3 taokockával. Csak egy vöröset sikerült dob-

    nia. Két lehetőség közül kell választania: vagy elűzi a Kutakodót, vagy
     pedig szerzetestársa vörös taojelzője segítségével a Földvájót kergeti el.

A taoisták akciói
A szerzetesek akciói, lehetőségei lényegében ugyanazok, mint az
alapjátékban.

Létrák
Fel és le
Mozgása után (akár mozgott, akár nem)
a szerzetes a falulapról lemászhat a létrán 
a katakombába vagy a katakomba mező-
jéről a létrán visszamászhat a faluba.

A létrahasználat szabályai:
· Csak akkor lehetséges fel- vagy lemászni, ha a katakombamezőn  
   van létra.
· Létrahasználatra sor kerülhet azután is, hogy a szerzetes a Mennyei
   Szél pavilonja vagy a vörös taoista Ikertornyok tánca képessége
   miatt mozgott.
· A vörös szerzetes kétszer mozoghat a Tornyok tánca miatt, és 
   mindkét mozgása után “szintet válthat”.

Eltűnő létrák

Amikor egy falulap kísértetjárta lesz, az “alatta lévő” létra kikerül a
játékból; hiába fordul utóbb vissza a falulap, a létra nem kerül vissza.

Megjegyzések: 
· Átkok révén Vu Feng eltávolíthat létrákat a játékból.
· Az egyik vérmantra révén a szerzetesek visszarakhatnak létrákat a
  katakombába - de éppen kísértetjárta falulapok “alá” nem.
· Egy katakombamezőn sosem lehet egynél több létra.
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A vértestvérek

Amikor már csak 1 csije van egy szerzetesnek, kap egy új képessé-
get: a vértestvért. Ekkor elveszi a készletből a megfelelő vértestvérjel
zőt, lerakva azt táblájára, annak alsó részére.
A képesség lehetővé teszi, hogy ne csupán saját táblája képességét
használja, hanem a vele szembeni tábláét is. Ha a taoista elvesíti 
utolsó csijét is és meghal, a jelző visszakerül a készletbe, miként ak-
kor is, ha a taoista csijeinek száma 1 fölé nő. Mindig csak akkor van
egy szerzetesnél a jelző, ha 1 csije van már csak.

Példa: A zöld szerzetes veszített 1 csit, és most már csak 1 maradt ne-
 ki. Vele szemben a vörös taoista ül (tábláján az Ikertornyok tánca ké-

  pességgel). A zöld szerzetes elveszi a vörös vértestvérjelzőt, lerakva azt
   táblájára, saját képessége mellé.

Részletes szabályok:
· Ha egy tábla nem használhatja a képességét, a vele szemben ülő szerze-
   tes sem használhatja vértestvérként ezt a képességet.
· Ha egy játékos nem használhatja saját képességét, attól még vérestvér-
   ként használhatja a szemközti tábla képességét.
· Aki vértestvérként használhatja a gyengítő mantra képességét, az ugyan-
   úgy fel- vagy átrakhatja a gyengítő mantra jelzőjét, mint a sárga taois-
   ta. Ez ugyanazt a mantrajelzőt jelenti - nincs második jelző.
· A szemközti tábla lehet semleges tábla is.

A vérmantrák
Mostantól amikor egy szerzetes vagy egy semleges
tábla csit veszít, a jelző nem a készletbe kerül vissza,
hanem egy vérmantrakártyára (a játékos választ,
melyikre). Amikor egy kártyán már annyi csi van,
mint ahányadik a vérmantra szintje (2, 3 vagy 4),
a hatás azonnal létrejön.
Ezután a vérmantra kikerül a játékból, róla a csi-
jelzők visszakerülnek a készletbe, és a megfelelő
pakli tetejéről egy ugyanilyen szintű út vérmantrát
kell felcsapni.

Részletes szabályok:
· Minden elveszített csi erre kerül (teli tábla, átokkocka, varázsló-
   kunyhó miatt, stb.).
· A taoisták döntik el, hogy hogyan osztják el a vérmantrákon eze-
   ket a csijelzőket.
· Előfordulhat, hogy elfogynak bizonyos szintű vérmantrák; ilyen-
   kor ahelyett nem lesz újatt felcsapva.
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Vu Feng árnya
Amint Vu Feng rálel harmadik urnájára, az árnya azonnal játékba
jön!
Arra a katakombamezőre kell rakni, ahol megtalálta harmadik urnáját.
Miután játékba jött, a katakombából a kisebb démonok visszakerül-
nek a táblájára, és a továbbiakban már nem idézhetők meg.

Vu Feng árnya démonnak számít, minden játékostábla jin fázisa előtt
cselekszik (semleges tábláknál nem), de átkokkal is aktiválható. Ami-
kor rajta a sor, egyetlen cselekedetet hajt végre, ami lehet:

· Mozgás: Vu Feng árnya bármelyik katakombamezőre vagy falulapra
  átmehet. Nem törődik sem távolságokkal, sem létrákkal.
· Támadás szerzetesekre: Ha olyan falulapon/katakombamezőn van,
   ahol van egy vagy több taoista, Vu Feng árnya megtámadhatja őket. 
   Vu Feng dob 3 taokockával, és minden fekete eredménynél elvesz 1
   csit az egyik ott lévő szerzetestől.
· Támadás falulapra: Ha Vu Feng árnya olyan falulapon van, ahol nincs
   szerzetes, Vu Feng dobhat az átokkockával. Az eredmény vagy az aktív 
   szerzetesre hat (csi, taojelzők elveszítése), vagy egy kísértet jön a játék-
   ba (a avgy c lehetsőség), vagy pedig az a falulap, ahol Vu Feng van, kí-
   sértetjárta lesz (ha már amúgy is az, nem történik semmi).

  

  

  

Vu Feng képességei
Ha Vu Feng egy falulapon van, annak képességét a szerzetesek nem 
használhatják (jinjanggal, ereklyével sem).
Ha Vu Feng az imapavilonnál van, onnét a taojelző visszakerül a kész-
letbe.

Vu Feng árnya legyőzhetetlen

               A démonok
Kutakodó (ellenállás: 1, idézési költség: 2)
A változat: A démon a katakomba bármelyik mezőjén játékba jöhet.
B változat: A démon elűzésénél nem használhatók a taojelzők.

Földvájó (ellenállás: 2, idézési költség: 3)
A változat: A démon elűzése után az elűző szerzetesnek el kell dobbnia egy 
taojelzőjét (Vu Feng választ). Ha nincs taojelzője, nem történik semmi.
B változat: A démon mindig képes kutatni - akkor is, ha olyan mezőn van,
ahol van egy vagy több szerzetes is.

Sírrabló (ellenállás: 3, idézési költség: 4)
A változat: A démon elűzése után Vu Feng húz egy kísértetkártyát.
B változat: A démon elűzése után Vu Feng dob az átokkockával.

A szerzetesek nem kísérelhetik meg 
az elűzését. Hogy győzzenek, el kell
űzniük Vu Feng összes inkarnáció-
ját a játékból (miután a kísértetpak-
liból már mind játékba jött) - úgy, 
hogy közben Vu Feng árnya pokol-
lá teszi az életüket.
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A csontvázjelzők
A csontvázjelző gyengécske kísértet: az ellenállása
1, a színe a tábláé, amelyen van. A csontvázak
(a csontvázjelzők és a csontvázas katakombajel-
zők) nem számítanak kísértetkártyákanak (el-
végre jelzők!) - nem hat rájuk a varázslókuny-
hó, a Mennyi Szél pavilonja és a harcművé-

szeti iskola képessége. Ha Vu Feng buddhára
rak csontvázat, a csontváz rögvest elűzetik, és a
buddha visszakerül a buddhista templomra.

Ha Vu Fengnek le kell raknia egy csontvázat, de nincs üres kísértet-
hely, az aktív játékos veszít 1 csit.

A kalligráfus otthona

Távolítsat el a játékból egy vérmantrát (a ratja lévő csijelzők 
visszakerülnek a készletbe), és a helyére rakj egy ugyanilyen 
szintű másik vármantrát (te választasz).

A készletből rakj egy csijelzőt egy általad válaszott vérmant-
rára (ha a készletben már nincs csijelző, nem történik sem-
mi). Amikor segítséget kérsz a kalligráfustól, te döntöd el,
mindkét hatás létrejön-e, vagy csak az egyik.

A játék vége
A győzelem és a vereség feltételei változatlanok:

· A szerzetesek győznek, ha legyőzik Vu Feng összes inkarnációját.
· Vu Feng győz, ha minden taoista meghal, vagy ha egyidőben három 
   falulap kísértetjárta, vagy ha felhúzza a kísértetpakli utolsó lapját.

 
 

Értékelés
Ha a taoisták a Sötét titkok kiegészítőt használva győznek, 5 pont
adódik pontjaikhoz, ahogy -5 pont akkor, ha veszítenek.

A katakombajelzők hatásai

Kosz, szemét, törmelék (0, 4, 4, 4)
Nem történik semmi; a jelző kikerül a játékból.

Buddha (1, 1, 1, 1)
A kutatást végző démon megsemmisül: a katakomba-
tábláról visszakerül Vu Feng táblájára. Ha a démon-
van van átka, az nem jön létre.

Az igazak vére (1, 1, 1, 1)
Az aktív szerzetes a készletből 1 csit a vérmantrára
rakhat.

Elátkozott felirat (1, 2, 1, 2)
Vu Feng egy tetszőleges szinű átkot szórhat.

Csontok (2, 1, 2, 1)
Vu Feng ezt a jelzőt lerakja egy tetszőleges kísértethelyre.
A jelző csontváznak számít (l. a másik hasábban).

Szu Ling vére (1, 0, 0, 0)
Az aktív szerzetes azonnal aktivál egy vérmantrát; utána
a vérmantrát el kell dobni.

Urna (3, 0, 0, 0)
Vu Feng lerakja ezt a jelzőt táblájára és húz egy inkar-
nációlapot. Ha ez már a harmadik urna volt, Vu
Feng árnya azonnal játékba jön.

A jelzők nevei után az látható, hogy hány darab ilyen
jelző van (egyszerzeteses-kétszerzeteses-háromszerzeteses-
négyszerzeteses).
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A Nyughatatlan
Miután játékba jött, Vu Feng választ egy kupac
katakombajelzőt, felfedi és eldobja ezeket. Ha
van közöttük urna, annak hatása végrehajtódik,
és az urna Vu Feng táblájára kerül. Az összes 
többi jelzőt anélkül fedi fel és dobja el, hogy
azok (akár pozitív, akár negazív) hatásai végre-
hajtódnának.

A Vérszomjas
Miután játékba jött, egészen legyőzéséig meg-
akadályozza, hogy a taoisták elveszített csijeiket
a vérmantrákra rakják - a csijelzők visszakerülnek
a készletbe.

A Fekete Mágus
Miután játékba jött, egészen legyőzéséig lehető-
vé teszi, hogy Vu Feng anélkül átkozódjon, hogy
�gyelemmel kellene lennie az átkok színére: bár-
milyen színű kísértet révén bármilyen színű átok
elmondható.

Új kísértetek
A kiegészítő kártyái közütt található 10 új kísértet. Ezek új képességei
ezek:

Vu Feng aktivál egy tetszőleges démont.

Vu Feng egy tetszőleges színű átkot mond.

           Új inkarnációk
A kiegészítő kártyái között található 5 új inkarnáció. A jutalmuk új:

A szerzetes megkapja jinjangját, valamint a készletből 1 csi
a vérmantrára kerül.

Az Éj Varázslónője
Miután játékba jött, egészen legyőzéséig letilt-
ja a jinjangok használatát (ettől még a taoisták
visszaszerezhetik korábban elhasznált jinjang-
jaikat).

A Bábmester
Amikor játékba jön, Vu Feng játékba hozhat-
ja 3 csontvázjelzőjét (ha a készletben vannak).
Vu Feng játékba hozhat egy csontvázjeltőt
(ha van a készletben).
Amikor a Bábmester legyőzik a szerzetesek, a
csontvázak nem semmisülnek meg.
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GyIK
Lerakható buddha katakombamezőre?
Nem, buddha csak üres kísértethelyre rakható.

Vu Feng (az árnya, egy átok vagy egy démon halála miatt) dobott az 
átokkockával, méghozzá kísértést, de az aktív szerzetes a katakombában
van. Mi történik ilyenkor?
A katakombamező “fölötti” falulap lesz kísértetjárta.

Vu Feng (az árnya, egy átok vagy egy démon halála miatt) dobott az 
átokkockával, méghozzá kísértést, de a falulap, amin az aktív szerzetes
van, már kísértetjárta. Mi történik ilyenkor?
Semmi, az átokkockának ilyenkor nincs hatása.

Mire szolgálnak az üres (szürke) átkok?
Kitalálhatjátok saját átkaitokat.
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A Sötét titkok és a Fehér Hold

Ugyan azt javasoljuk, hogy az először csak ezt a kiegészítőt és az alap-
játékot használjátok, de a két kiegészítő teljesen kompatibilis és játsz-
ható együtt.

Vérmantrák és átkok
3 vérmantra és 4 átok kifejezetten a Fehér Holdhoz van, ezeket csak
akkor használjátok, ha a Fehér Holddal is játszotok. 

Fontos:
· A falusiak soha, semmi módon nem kerülhetnek a katakomba
  mezőire.
· A Holdszalag révén elűzhetők a csontvázak is.

 

 



Vu Feng fázisa
Kísértetkártya felhúzásakor:
a) egy táblára lerakása
b) démon megidézése
c) átkozódás

vagy vagy

(Semleges táblán sosem!)                                  Nem érkezik új kísértet.
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Jin fázis (kísértetek)
1) Kísértetek képességei (balról
jobbra).
2) Teli a tábla? Ha igen, -1 csi.
3) Új kísértet érkezik.

Démonfázis
1) A démonok akciói
· Mozgás
· Kutatás
Lásd a 8. oldalt, ha Vu Feng ár-
nya játékban van.

 

Jang fázis (taoista)
1) Mozgás (opcionális).
2) Segítéségkérés vagy szellem
     űzés vagy megmentés
3) Szu Ling, buddha, holdkris-
     tályok, képességjelzők
4) Holdszalag Ja

ng

3) Szu Ling, buddha, holdkristályok (opcionális), képességjelzők elvétele

A 
fá

zi
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or
án

 b
ár

m
ik

or
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zn

ál
ha

tó
 a

 ji
nj

an
g.

2a) Segítségkérés (falulap)           2b) Szelleműzés            2c) Falusi megmentése

1a) Mozgás (opcionális) falusival vagy anélkül 1b) Szintváltás (opcionális)

Ji
n

kísértetek a 
kínzás
képességével

kísértetek a 
kísértés
képességével

kísértetek a fel-
falás képessé-
gével 

démon
idézése

 átok
elmon-
dása

 

D
ém

on
ok Semleges táblánál nem!

Teli a tábla.  A tábla nincs tele.

a kísértet
lerakása 
egy táblára
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                    Az átkok

1. szint
Kék
· Vu Feng eltávolít 1 csijelzőt egy vérmantráról.
· Vu Feng húz egy inkarnációkártyát, a kezébe véve azt.
Sárga
· Vu Feng húz egy kísértetkártyát, és kijátssza azt, választva a három
   lehetősége közül (a, b és c).
· Vu Feng csontvázjelzőt rak egy üres kísértethelyre.
Zöld
· Vu Feng levesz egy létrát a katakombatábláról.
· Vu Feng mozgásképtelenné tesz egy szerzetest - annak bábuját el
   kell fektetni. A taoista következő mozgását arra fordíthatja, hogy
   felálljon. A Mennyei Szél pavilonja és a vörös taoista Ikertornyok
   tánca képességével is felállítható a szerzetes. A vörös szerzetes a 
  Tornyok tánca képességét használva felállhat és egyszer mozog-
   hat.
Vörös
· Vu Feng választ egy szerzetest, és dob az átokkockával úgy, hogy
   ez a taoista a célpont.
· Vu Feng eldobat egy szerzetessel egy taojelzőt.

Fontos: Minden döntést (melyik létra, melyik szerzetes, melyik
taojelző, stb.) mindig Vu Feng hoz meg.

 

 

2. szint
Kék
· Vu Feng eltávolítja az összes csijelzőt egy vérmantráról.
· Vu Feng a kísértetpakli legalsó lapját (megnézés nélkül) visszateszi
   a dobozba.
Sárga
· Vu Feng egy kísértetet átrak egy üres (vagy egy buddhás) helyre.
· Vu Feng 2 csontvázjelzőt rak egy üres (vagy buddhás) kísértethe-
   lyekre.
Zöld
· Vu Feng aktivál egy démont - vagy Vu Feng árnyát.
· Vu Feng egy katakombamezőn lévő szerzetest átrak egy másik,
    tetszőleges katakombamezőre.
Vörös
· Vu Feng elvesz 1 csijelzőt egy szerzetessel (ezzel akár meg is öl-
   het egy taoistát).
· Vu Feng eldobat egy szerzetessel két taojelzőt.

3. szint
Kék
· Vu Feng eltávolít 1 vérmantrát a játékból (a csijelzők visszakerülnek róla
    a készletbe, a vérmantra helyek újat kell felcsapni).
· Vu Feng a kísértetpakli legalsó 2 lapját (megnézés nélkül) visszateszi
   a dobozba.
Sárga
· Vu Feng a dobott lapok közül egy tetszőleges kísértetet visszarak a falu-
   hoz (démonidézésre, átkozódásra nem használhatja a lapot).
· Vu Feng legfeljebb 3 csontvázjelzőt játékba hoz.
Zöld
· Vu Feng levesz 2 létrát a katakombatábláról.
· Vu Feng egy tetszőleges falulapot kísértetjártává tesz.
Vörös
· Vu Feng eldobatja egy szerzetessel jinjangját.
· Vu Feng választ egy szerzetest, és kétszer dob az átokkockával úgy, hogy
   ez a taoista a célpont.

Fekete
· Vu Feng húz egy inkarnációkártyát, a kezébe véve azt, majd a kezéből
   játékba hoz egy inkarnációt.
· Vu Feng az összes rendelkezésére álló démont megidézi.
· Vu Feng egy tetszőleges falulapot kísértetjártává tesz, utána elvesz 1 
   csijelzőt egy szerzetestől.
· Vu Feng felfed és eldob egy kupac katakombajelzőt. Ha van közöttük
   urna, azt végrehajtja, a jelzőt táblájára rakva; az összes többi jelző hatása
   (legyen bár pozitív vagy negatív) NEM hajtódik végre.

Fehér Hold
· Vu Feng egy képpel felfelé lévő falusit átmozgat egy falulapról egy szom-
   szédos falulapra.
· Vu Feng leveszi a Holdszalag egyik holdkristályát, visszarakva azt a kész-
   letbe.
· Vu Feng megöl egy falusit egy tetszőleges kupac tetejéről.
· Vu Feng áthelyezi a kaput egy tetszőleges falulapra.

Megjegyzáések: A csontvázatakat játékba hozó átkok mindig a Vu Feng táb-
láján lévő csontvázjelzőkre vonatkoznak, azokat hozzák játékba - már ameny-
nyi van ott.
Vu Feng elmondhat olyan átkot, ami lényegében hatástalan.

4. szint
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                  A vérmantrák

2 csi
· Rakjatok vissza legfeljebb két, már levett létrát a katakombába -
   csak olyan mezőre, ahol nincs létra, és amelynek “falulapja”  nem 
   kísértetjárta.
· Megnézés nélkül rakjátok a kísértetpakli legfelső lapját a pakli leg-
   aljára.
· Egy szerzetes kap 1 csit.
· Egy szerzetes választ a készletből magának 1 taojelzőt, valamint 
  le- vagy átrakja a gyengítő mantrát (akkor is, ha ez a képesség 
  negálva vagy, vagy nem is ez a sárga szerzetes képessége).
· Egy kísértetet rakjatok a dobott lapokhoz (jobb oldali képessége
   nem jön létre).
· Fu Feng táblája mellől egy képpel felfelé lévő átokjelzőt rakjatok
   vissza a készletbe (a ki nem húzott átokjelzőkhöz).
· Egy szerzetest rakjatok át egy tetszőleges falulapra vagy katakom-
   bamezőre.

· Egy szerzetes választ magának a készletből 2 taojelzőt, valamint
  le- vagy átrakja a gyengítő mantrát (akkor is, ha ez a képesség 
  negálva vagy, vagy nem is ez a sárga szerzetes képessége).
· A játékban lévő összes csontváz elűzetik (a csontvázjelzők vissza-
   kerülnek Vu Feng táblájára, a katakombajelzősök a készletbe).
· Egy szerzetes visszakapja jinjangját.
· Egy szerzetest rakjatok át egy tetszőleges falulapra vagy katakom-
   bamezőre, valamint helyezzetek át egy kísértetet.
· A katakombáról egy démont rakjatok vissza Vu Feng táblájára
   (jobb oldali képessége nem jön létre). Vu Feng árnyára nem hat
   ez a mantra.
· Két üres kísértethelyre rakjatok le egy-egy buddhát.

 

 

· A katakombatábláról az összes démont rakjátok vissza Vu Feng táblájá-
   ra (jobb oldali képességük nem jön létre). Vu Feng árnyára nem hat ez
   a vérmantra.
· Az összes kísértetjárta falulap visszafordul normál oldalára.
· Osszatok ki magatok között 2 csit és 1 jinjangot.
· 2 kísértetet rakjatok a dobott lapokhoz (jobb oldali képességük nem jön
   létre).
· A dobott lapok közül válasszatok 4 kísértetet, és azokat rakjátok vissza 
   a kísértetpakli legaljára, az általatok meghatározott sorrendben.

· A kapus falulapon a legfelül lévő falusi megmenekül.
· A kapus falulapon a legfelül lévő falusi, vagy pedig egy temetőtáblán
  lévő falusi megmenekül.
· Két falusi megmenekül a kapus falulapról és/vagy a temetőtábláról.
Megjegyzés: Ha a kapus falulapon nincs falusi, bármelyik másik kupac te-
tejéről megmenthető a falusi.

Fehér Holdas vérmantrák

3 csi

4 csi


