


Tartozékok
szabályfüzet 
Szertartások Könyve
10 bábu
30 kastélylap
három pakli kártya

• 66 akciókártya
• 10 karakterkártya
• 30 intrikakártya

30 tárgylapka
20 befolyásjelző
40 győzelemjelző
blokklapka
szertartáskocka (harmincoldalú)

G
ormenghast, azaz az eredeti kőtömeg önmagában igen masszív, tömör jelenség lett 
volna, ha eltekintenénk a külső falai körül járványként elburjánzó alantas tákol-
mányoktól. A lejtős talajon félig egymás fölé épültek, míg csak a várfalak meg nem

állították a legfelső kalyibákat, melyek úgy tapadtak a sáncokra, miként kagylók a sziklára. Eme lakhe-
lyeknek ősi törvény biztosította komor közelségüket a feléjük tornyosuló erődítménnyel. Az idők során
szabálytalan tetőzetük fölé időrágta gyámfalak, töredezett, kongó �atornyok árnyai vetültek, és mind
közül a leghatalmasabb, a Kovatorony árnyéka. Ez a fekete repkényfoltokkal tarkázott torony csonka
ujjként, káromlóan meredt a göcsörtös falazat ökléből az ég felé. Éjjelente baglyok változtatták vissz-
hangzó torokká; nappal némán vetette alá hosszú árnyékát.

      Titus Groan (első fejezet)

     Mervyn Peake

A játék célja
Isten hozott Gormenghastban, ebben a masszív és düledező erődítményben, ahol a játék zajlik. Mind a�éle “kony-
hai patkányok” vagytok, mint Steerpike volt az első regény elején, és miként Steerpike-ban, bennetek is gyilkos 
hatalomvágy lobog. Arra törekedtek, hogy a lehető legtöbb befolyásra tegyetek szert (győzelemjelzők formájában), 
hogy végül feljussatok a csúcsra és Szertartásmester legyen belőletek. Hogy győzelemjelzőkre tegyetek szert, bejárjá-
tok a kastélyt és különféle intrikákat hajtotok végre. Ha sikerrel jártok, győzelemjelzők kaptok, és aki először össze-
gyűjt legalább 9 győzelemjelzőt, megnyeri a játékot.

Szertartáskocka: Ezzel a kockával kell dobnotok, amikor kijátszo-
tok egy szertartáskártyát, valamint amikor teljesítetek egy intri-
kakártyát. A dobás után a Szertartások Könyvéből keressétek ki
a megfelelő szertartást.

Karakterkártyák: 10 ilyen kártya van, ezek segítenek számon 
tartani, hogy éppen kiket irányítotok. Kétféle karakter van, a
nemesek (kék kártyák) és a szolgák (zöld kártyák).

Intrikakártyák: 30 ilyen kártya van. Minden kártyán több fel-
tel található, és ezeket kell teljesíteni a győzelemjelzőkért. A felté-
tetelek lehetnek karakterek, helyszínek és tárgyak.

Ha sikerül az adott karaktert a megfelelő kastélylapra mozgatnod,
1 győzelemjelzőt kapsz.

Ha sikerül az adott karaktert a megfelelő kastélylapra mozgatnod,
valamint ott van a megadott tárgy is, 3 győzelemjelzőt kapsz.

Szertartások Könyve: Gormenghasot a hagyomány
és a szertartások uralják. Amikor szertartásra kerül
sor, dobjatok a szertartáskockával, hogy kiderüljön,
melyik szertartást kell megnézetek ebben a könyvben.

2

Különösen a ravaszkodás és az őszinteség
elegye tetszett neki, melyről még nem 
sejtette, hogy ez Steerpike agyafúrtságának
legmélyebb rétege.



Gormenghast?

Gormenghast masszív, ősrégi kastély, a Groanok
örökös otthona. Megalapítása óta Gormenghast-
ban az élet a hagyomány, a szertartások és ceremó-
niák megszabta kereteken belül zajlik, és ezek a
Vastörvények a kastély szinte minden pillanatát
szabályozzák.

     Titus Groan és Gorgmenghast

Nagyon röviden - lényegében megerőszakolva
a regények gazdagságát - az első két regény
cselekménye ez:

Titus Groan

A Gormenghast-eposz első könyve két fontos
eseménnyel indít, bemutatva a két főhőst, akik
a súlyos változatlanság közepette a változások
ügynökei lesznek. Az első az újszölött Titus, a
második pedig Steerpike, a tizenhét éves “kony-
hai patkány”, akit bezárnak egy toronyba, mivel
előbb mesterével, Swelterrel, majd a kastély inasá-
val is összeszólalkozott. Sikerül megszöknie, kijut-
va a kastély tetőzetére: Steerpike valóságosan és 
képletesen szólva is megpróbál feljebb jutni a kas-
télyban. Sikerül elbűvölnie Lord Groan lányát, 
Fuksziát, majd a Prunsquallorok szolgálatába sze-
gődik. Sikerül rábeszélnie Lord Groan nővéreit, 
Clarát és Corát, gyújtsák fel a könyvtárat, hogy 
azután ő a hős megmentő szerepében tetszeleg-
hessen.
 

Gormenghast
 
A regény kezdetén Titus hét éves, a végén tizenhét. 
Gyermekévei során Titus lázadozik a rákényszerí-
tett merev szabályok ellen. Eközben Steerpike 
machiavellista cselszövések és gyilkosság révén fel-
jut a csúcsra, elnyeri a Szertartásmester pozícióját, 
ami miatt elkerülhetetlenül kon�iktusba kerül 
Titusszal. A regény végén Steerpike tervei össze-
dőlnek, a kastélyt majdnem elpusztítja egy hatal-
mas áradás, és Titus távozik, hogy felfedezze a 
nagyvilágot.

További regények

Titus kalandjai még három könyvben folytatód-
nak. A Boy in Darkness újabb epizódokat villant
fel Titus gyermekkorából, míg az 1959-ben
megjelent Titus Alone és a Maeve Gilmore, 
Peake felesége által írt Titus Awakes Titusnak a
nagyvilágban tett utazásairól számolnak be.

  

Az akciókártyákkal manipulálhatjátok a játékot. Minden ilyen
kártya háromféleképpen is felhasználható, de persze mindig csak
az egyik hatását tudjátok kihasználni. Akciókártyákkal mozgat-
hatjátok befolyásjelzőiteket, az általatok irányított karaktereket,
illetve minden kártyának van egy speciális képessége, amely fel-
ülbírálhatja a normál játékszabályokat is.

Kastélylapok: A játéktábla, Gormenghast kas-
télya négyzet alakú kastélylapokból áll össze.
Először mindig a Kovatornyot kell lerakni az
előkészületek során, majd másik tizenkilenc
lapot; a maradék tíz lappal majd a játék köz-
ben bővül a kastély. A kastélylapokat mindig
úgy kell leraknotok, hogy két szomszédos lap 
között vagy két fal, vagy két ajtónyílás legyen.

A kastélylapok padlója háromféle lehet: már-
vány (kék), fa (barna) és kő (szürke).

 

Győzelemjelzők: Ezek révén tartjátok szám, hány győzelmi 
pontotok van. Ahhoz, hogy nyerjél, 9 győzelemjelzőt kell össze-
gyűjtened.

Blokklapka: Egyes szertartások blokkolnak bizonyos helyszíneket,
így a karakterek nem léphetnek az adott kastélylapokra, illetve
nem távozhatnak onnét. Ilyenkor az adott kastélylapkra rá kell
raknotok a blokklapkát. Egyszerre csak egy helyszín lehet blokkol-
va.

Tárgylapkák: A tárgyak segítségével több pontot kaptok a sikeres
intrikákért. Amikor leraktok egy kastélylapot, húztok egy tárgy-
lapkát. Ha az üres, visszarakjátok a dobozba. Ha egy karakter
neve olvasható rajta, kicserélitek a karakter bábujára. Ha valóban
tárgy, otthagyjátok, hogy utóbb majd felhasználhassátok.
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Bábuk: Miként a karakterkártyák, a bábuk is elkülönülnek 
színek szerint, nemesekre (kék háttér) és szolgákra (zöld háttér).
A legelső játék előtt minden bábut rakjatok be egy műanyag 
talpba.

Befolyásjelzők: Mindőtöknek 5 befolyásjelzője van (játékosszínek-
ben: piros, zöld, kék vagy sárga). Ezek a karakterek irányításához
kellenek. Akciókártyák kijátszával rakhattok készletekből vagy egy
másik karakterről egy adott karakterre befolyásjelzőt. Egy karak-
ter irányításához legalább 1, legfeljebb 3 befolyásjelzőtöknek a
karakter kártyáján kell lennie.



JÁTÉKSZABÁLY
Előkészületek

Mielőtt elkezdenétek a játékot, el kell végeznetek az előkészületeket. A játéktábla nem
�x, ráadásul játék közben is változik. Kellően nagy helyre lesz szükségetek - például 
egy családi ebédlőasztal kiválóan megteszi.

A karakterek

1) Az összes karakterkártyát rakjátok ki az asztalra.
2) Minden karakterkártyára rakjátok rá saját bábuját.

A kastélylapok

Válasszatok magatok közül egy osztót.

1) Az osztó rakja ki a Kovatorony lapkáját az asztal közepére.
2) Keverje meg a többi kastélylapot.
3) Osszon ki közöttetek összesen 19 kastélylapot.
4) Sorban, kezdve az osztóval, rakjatok le egy-egy kastélylapot, míg mind a 19-et le
nem rakjátok. A kastélylapok ajtónyílásai mindig illeszkedjenek egymáshoz. Ha épp
te vagy soron, te döntöd el, a nálad lévő kastélylapok közül melyiket rakod le.
5) A megmaradt 10 kastélylapot képpel lefelé egy kupacban rakjátok félre.

A tárgylapkák

1) Keverjétek meg képpel lefelé a tárgylapkákat.
2) Egyesével, kezdve az osztóval, vegyetek el egy-egy tárgylapkát, és megnézés nélkül
rakjátok le egy kastélylapra. Egy kastélylapra csak egy tárgylapka kerüljön.
3) A megmaradt tárgylapkák kupacát rakjátok a kastélylapok kupaca mellé.
4) A kastélylapokra rakott tárgylapkákat forgassátok képpel felfelé.
5) Az üres lapkákat rakjátok vissza a dobozba.
6) A karakterneves lapkákat is rakjátok vissza a dobozba, de előtte még rakjátok az
adott karakter bábuját erre a kastélylapra.

Egyéb tartozékok

1) A két húzópaklit (akciókártyák, intrikakártyák) rakjátok le a karakterkártyák mellé.
2) A győzelemjelzőket is készítsétek a karakterkártyák mellé.
3) A Szertartások Könyve legyen a kezetek ügyében.

A játékosok játéktere

• 5 akciókártyát
• 2 intrikakártyát
• 

Kastélylapok

Példa márványpadlós 
kastélylapra.

Példa fapadlós kastély-
lapra.

Példa kőpadlós 
kastélylapra.

A játékban nincs �x játéktábla; a kastélylapokból születik meg, így minden játéknál
kicsit más lesz.

Az előkészületek során a Kovatornyot le kell raknotok az asztal közepére, utána pe-
dig meg kell kevernetek a többi kastélylapot. Ezután az osztó osszon ki nektek össze-
sen 19 kastélylapot. Kezdve az osztóval sorban rakjatok le egy-egy kastélylapot úgy,
hogy az ajtónyílások egymáshoz illeszkedjenek. Mind a 19 kiosztott kastélylapot le
kell raknotok. A megmaradt 10 kastélylapot képpel lefelé rakjátok félre (l. az ábrát
a következő oldalon). Például így is kinézhet a játéktábla az előkészületek végén:

A játékban háromféle kastélylap található:
márvány, fa és kő. 

Amikor egy bábu mozog a játéktáblán, 
ezt csak az ajtókon keresztül teheti - 
hacsak egy szertartás vagy kártyaszöveg
meg nem engedi az ellenkezőjét.

Egyes szertartások megakadályozzák, hogy
egy bábu rájépjen egy adott kastélylapra.
Ezt a blokklapkával kell jelölnötök.

Ha ez a lapka egy kastélylapon van, arra
a kastélylapra nem rakható le bábu - 
ugyanakkor levehető onnét.

Csak egy blokklapka van, így ha egy
szertartás blokkol egy másik helyszínt,
a lapkát át kell raknotok, és az előző
helyszín így már nem lesz blokkolva.
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Az osztó minden játékosnak adjon ki:

valamint a játékos által választott színben adja ki az 5 befolyásjelzőt.



győzelemjelzők

a nemesek
karakter-
kártyái

             blokklapka

a dobott
intrikakártyák

helye

a dobott
akciókártyák

helye

intrikapakli  akciópakli

a tárgyak
            a készletben

kastélylapok
      paklija

a kastélyt alkotó
kastélylapkák - 

először a Kovatorony

a játékos kezében
      lévő lapok

befolyásjelzők
   készlete

Szertartások
   Könyve

szertartáskocka

    Így néz ki a játéktér az előkészületek során
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a játékos kezében
      lévő lapok

a játékos kezében
      lévő lapok

a szolgák
karakter-
kártyái

 a bábukat saját karakter-
kártyájukra kell rakni

(három játékos esetén)



A JÁTÉKOSOK KÖRE

A játékot az osztó kezdi, majd az óramutató járása szerinti sorban
követitek egymást. Ha te vagy éppen soron, bárhány akciót végre-
hajthatsz - amennyit a kezedben lévő akciókártyák lehetővé tesznek.

Az akciókártyák
Minden kártyával egy dolgot hajthatsz végre az alábbi három kö-
zül; te döntöd el, miképpen játszod ki az adott akciókártyát.

• BEFOLYÁSÉRTÉK: Ennyi befolyásjelződet mozgathatod.
(bal felső sarok)

 

• MOZGÁSSÉRTÉK: Ennyi mozgást hajthatsz végre. (jobb 
felső sarok)

• HATÁS: A kártyahatások gyakran a játék szabályait is felül-
bírálják. (a kártya alsó részén)

 

Ezután a kijátszott akciókártyát képpel felfelé rakd a dobott akció-
kártyákhoz. Ha kifogy az akciópakli, a dobott akciókártyákat 
megkeverve alkossatok új akciópaklit.

Befolyás
Csak azt a bábut mozgathatod, akinek a karaktere befolyásod 
alatt áll - ehhez pedig befolyásjelzőidet kell használnod. Befo-
lyásjelzőid révén a többiek befolyásjelzőit is eltávolíthatod az
egyes karakterekről. Ha befolyásért játszol ki egy akciókártyát,
amennyi a lap befolyásértéke, annyi befolyásjelződet mozgat-
hatod.

Karakter irányítása
• Ha befolyás alá akarsz vonni valakit, 1 vagy több befolyás-

jelződet rá kell raknod a kártyájára. A jelzőket vagy saját
készletedből veszed el, vagy más máshová felrakott jelzőidet
mozgatod át ide.

• Annyi befolyásjelződet mozgathatod, amennyi a kijátszott
akciókártya befolyásértéke (amilyen szám látható a lap bal
felső sarkában, a befolyásszimbólumban).

• Ahhoz, hogy egy karaktert irányíts, legalább 1 befolyásjel-
ződnek ott kell lennie a kártyáján. Egy karakterkártyán 
(köröd végén) legfeljebb 3 befolyásjelződ lehet. Fontos, 
hogy az irányítás sosem biztos dolog, hiszen a többiek még 
a 3 befolyásodat is könnyen negligálhatják.

• Egy karaktert sosem irányíthat egyszerre több játékos.

INTRIKA TELJESÍTÉSE
A kezedben tartott intrikakártyák szerint fogsz a körödben
cselekedni. Minden intrikakártya 1, illetve 3 győzelmi pontot
ér aszerint, hány feltételét sikerül teljesítened.

• Ha az adott bábut az adott kastélylapra sikerül mozgat-
nod, 1 győzelemjelzőt kapsz.

• Ha az adott bábu ÉS az adott tárgy is az adott kastélylapon
van, 3 győzelemjelzőt kapsz.

• Ha teljesítetted egy intrikakártyádat, azt fedd fel, és azt is
jelents be, hogy 1 vagy 3 győzelemjelzőt veszel-e el a kész-
letből.

Minden intrikakártyán látható a bagolyszimbólum, ami azt
jelzi, hogy szertartásra kerül sor. Miután teljesítetted az intri-
kát, dobj a szertartáskockával, majd nézzétek meg a Szertar-
tások Könyvében, melyik szertartást kell végrehajtanotok.
Ezután a kijátszott intrikakártyát képpel felfelé rakd a dobott
intrikakártyákhoz. Ha kifogy az intrikapakli, a dobott intri-
kakártyákat megkeverve alkossatok új intrikapaklit.

A játék menete
            A CÉL

A célotok győzelmi pontok gyűjtögetése. Ehhez a bábukat mozgatnotok kell a játéktáblán, hogy teljesítsétek az intrikakártyák feltéte-
leit. Akinek sikerül teljesítenie egy intrikát, az 1 vagy 3 győzelmi pontot kap. Aki előként összegyűjt 9 győzelmi pontot, megnyeri a
játékot.
Egy játék nagyjából háromnegyed órát vesz igénybe. Ha növelitek vagy csökkentitek az összegyűjtendő győzelmi pontok számát, növelitek
vagy csökkentitek a játékidőt.

Kulcsszavak: Az intrika teljesítéséhez szükséges három 
kulcsszó; az első kettő teljesítése 1, mindhárom teljesítése
3 győzelmi pontot ér.

Hangulatkeltő
szöveg: A kulcs-
szavak valamiféle
történetbe vannak
ágyazva. A kulcs-
szavak ilyetén-
képp ki vannak 
emelve.

 

szavak valamiféle
történetbe vannak

A kulcs-

a kártya neve

a kártya nevebefolyás-
érték

mozgásértékidézet

a kártya nevea kártya neve

szertar-
tásszim-
bólum

A kártyák felépítése 

Intrikakártyák

Akciókártyák

Szertartáskártyák

A KÁRTYÁK SZIMBÓLUMAI

Mozgászimbólum: Az ebben látható szám azt
szabja meg, hogy hány mozgást végezhetnek 
az általad irányított bábuk. Egyes kártyahatá-
sok is biztosítanak mozgásokat, ekkor a kár-
tya alsó részén is látható ez a szimbólum,
benne egy számmal. 

A kártyákon háromféle szimbólumot láthattok: a befolyás-
szimbólumot, a mozgásszimbólumot és a szertartásszim-
bólumot.

Befolyásszimbólum: Az ebben látható szám
azt szabja meg, hogy hány befolyásjelződet
mozgathatod e kártya révén.

Szertartásszimbólum: Ez azt jelzi, hogy 
végre kell hajtani egy szertartást. Ilyen szim-
bólum van minden intrikakártyán, de akció-
kártyákon is előfordulhat. A szimbólumnál
mindig dobni kell a szertartáskockával, 
majd a Szertartások Könyvéből ki kell keres-
ni és végre kell hajtani az adott szertartást.
Például 4-es dobásnál a 4-es szertartást kell
végrehajtani.
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szertar-
tásszim-
bólum

a kártya hatása

a kártya hatása



Mervyn Peake

Mervyn Peake (1911-
1968) Kínában szü-
letett. Főleg illuszt-
rátorként volt ismert,
de vereket, drámákat
és regényeket is írt.
Életében nem sok
sikert aratott, de ma
már nagyra értékelik
munkásságát. 2008-
ban a Times az 
1945 után évek 

ötven legfontosabb brit írója közé sorolta; gyak-
ran hasonlítják J. R. R. Tolkienhez, hiszen mind-
kettőjüket a modern fantasy atyái között tartják
számon.

Köszönetnyilvánítás

Hosszú időbe telt, mire megszületett ez a játék, 
és kizárólag egyedül nem is jártam volna sikerrel.
Köszönettel tartozom: 

a Peake-családnak (Clare, Fabian, Sebastian), 
akik nagylelkűen áldoztak idejükből e játék támo-
gatására;

Gareth Robertnek, Mike Sigginsnek és Martin
Wallace-nek segítségükért és inspirálásukért, Sue
Cornwellnek a korrektúráért;

Oliver Gerlachnak, Joanna Slatterynek és Zoë
Slatterynek a tesztjátékok során tanúsított türel-
mükért, lelkesedésükért és éles szemű meg�gye-
léseikért;

John Howe-nak a csodálatos borítóképért;

G. Peter Winningtonnak (www.peakestudies.com)
segítségéért (különösen a szertartások tekinteté-
ben);

mindenkinek az O� the Page-nél (www.history-
o�thepage.co.uk), amiért hagytak nekem időt, 
hogy ezzel végezzek;

Michelle Cooke-nak, mert ez a játék legalább
annyira az övé, mint az enyém, és persze Joe-é
és Lucy-é, ha már elég idősek lesznek;

Robert Hyde-nak, mert támogatása nélkül sose
született volna meg ez a játék.

Sebastian Peake (1940-2012) emlékének

Az irányítás átvétele egy karakter fölött
Ha már valaki más befolyása alatt van egy karakter, befolyás-
jelzőid révén meggyengítheted a befolyását, vagy akár át is
veheted az irányítást ama karakter fölött.
• Rárakod legalább 1 befolyásjelződet a karakter kártyájá-

ra. Minden rárakott befolyásjelződ eltávolít onnét - saját
magával együtt - egy másik játékoshoz tartozó befolyás-
jelzőt. Az eltávolított befolyásjelződ visszakerül saját
készletedbe, miként ellenfeled is visszakapja a sajátját.

•
 

Ha a karakterkártyáról sikerült eltávolítottad ellenfeled
összes befolyásjelzőjét - a magadéival együtt -, és ott
még van legalább 1 befolyásjelződ, te irányítod a bábut.

Mozgás

• Egy általad irányított karakter bábuját egy átjárón ke-
resztül átmozgatod egy szomszédos kastélylapra. A
mozgásértéket megoszthatod az általad irányított ka-
rakterek között. Az összes mozgást el kell használnod
(vagy legalábbis el kell passzolnod), mielőtt kijátszanál 
egy újabb akciókártyát.

•

 

Ha átlépsz egy ajtón, aminek túloldalán nincs kastély-
lap, csapd fel oda a kupac legfelső lapját, majd rakj fel
rá egy tárgylapkát, fel is csapva azonnal (mint az elő-
készületeknél). Ezen átjáró felé mutasson az új lap
egyik ajtaja - a többi, ellentétben az előkészületeknél
használt lerakásnál, akár fal felé is mutathat. Ha már
az összes kastélylapot felcsaptátok, többé nem léphet-
tek le a játéktábláról a bábukkal.

•

 

A karakterrel felvehetsz egy tárgyat, ez is egy “mozgásba

kerül”. A tárgynak és a karakternek ugyanazon a kastély-
lapon kell lennie. A tárgyat rakd át a karakter kártyájára.
Egy karakternél egyszerre csak egy tárgy lehet.

•
 

Tárgy lerakása nem kerül mozgásba, egyszerűen csak
átrakod a tárgylapkát a karakter kártyájáról a kastélylap-
ra, ahol épp az adott bábu tartózkodik.

A kártyák hatásai
A kártyák hatásai sokat segíthetnek céljaid elérésében. Né-
hány kártya megszakítás: az ilyen kártyákat bármikor, a
többiek körében is kijátszhatod a hatásukért. 

Szertartáskártyák
Az akciókártyák közül 12 szertartáskártya, ezt a rajtuk látha-
tó szertartásszimbólum jelzi. Ezeket a lapokat nem tudod
eldobni, egyre csak gyűlnek a kezedben. Ha kijátszol egyet,
dobj a szertartáskockával, és nézzétek meg a Szertartások 
Könyvében, hogy melyik szertartást kell végrehajtanotok.

A játék véget ér, amint valaki megszerzi kilencedik győze-
lemjelzőjét - az illető megnyerte a játékot!

KÖRÖD VÉGE

Ha már nem tudsz vagy nem akarsz több akciót kijátszani,
köröd véget ér. Húzz összesen 3 lapot az akció- és az intri-
kapakliból (te döntesz a kombinációról). Azonban köröd
legvégén legfeljebb 7 kártya lehet a kezedben. Ha a húzás
után 7-nél több kártya van a kezedben, a fölös lapokat el
kell dobnod - de szertartáskártyákat nem dobhatsz el. Az
eldobott lapokat rakd a megfelelő dobópaklikra.

A JÁTÉK VÉGE
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Anikó (a kék játékos) irá-
nyítja Slagg Dadust, mivel
2 befolyásjelzője is van
annak kártyáján. István-
nak azonban egy intriká-
hoz szüksége van Slagg
nénére.

István kijátszik 2 akció-
kártyát, így összesen négy-
szer mozgathatja befo-
lyásjelzőit.

István összeszedi 4 befolyás-
jelzőjét, és lerakja azokat
Slagg Dadus kártyájára.

Ott most neki 4 befolyás-
jelzője van, Anikónak
pedig 2 befolyásjelzője.

Anikó visszaveszi onnét a
2 befolyásjelzőjét saját 
készletébe; István is visz-
szaveszi 2 befolyásjelzőjét.
A kártyán csak Istvánnak
van befolyásjelzője - 2 
is -, így ő irányítja most
Slagg Dadust.

visszakerülnek István
                 készletébe

visszakerülnek Anikó
                 készletébePélda a befolyásjelzők mozgatására

Az akciókártya jobb felső sarkában látható mozgásérték 
szabja meg, hány mozgást hajthatsz végre. Mozoghatsz a
játéktáblán, az ismert helyszíneken, de fel is fedezhetsz úja-
kat - ennek révén új helyszínek, karakterek és tárgyak ke-
rülnek a játékba. Egy mozgás az alábbiak egyike lehet:
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Kastélylapok

Angels’ Buttress: Angyalok Támfala
Armoury: Fegyvertár
Blackstone Quarter: Megfeketedett kövek
Carver‘s Courtyard: Fafaragók Udvara
Chamber of Cats: Macskaszoba
Chamber of Ritual: Szertartásszoba
Common Room: Társalgó
Cool Room: Hűsszoba
Dining Room: Ebédlő
Fuchsia’s Attic: Fukszia padlásszobája
Great Hall: Nagyterem
Hall of Bright Carvings: Fényes Faragványok Csarnoka
Hall of Cobwebs: Pókhálók Terme
Hollow Halls: Üres termek
Kitchen: Nagykonyha
Library: Könyvtár
Museum: Múzeum
North Cloister: Északi Udvar
Nursery: Gyerekszoba
Observatory: Obszervatórium
Pavilion: Mulatságok Pavilonja
Pool of Carp: Pontyostó
Prunesquallor’s House: Prunesquallor háza
Rookery: Varjútanya
Room of Roots: Gyökerek Szobája
School Room: Tanulószoba
Silent Halls: Csendes termek
Stables: Istálló
Stone Lanes: Kőfolyosó
Tower of Flints: Kovatorony

Tárgylapkák

Lord Groan
Lady Groan
Fuchsia Groan: Fukszia Groan
Clarice & Cora Groan: Clarice és Cora Groan
Barquentine
Dr. Alfred Prunesquallor
Irma Prunesquallor
Mr. Flay
Swelter
Nanny Slagg: Slagg Dadus

Antique Sword: Régi kard
Book of Matrovian Drama: Martroviánus drámakönyv
Book of Sonian Poetry: Szoniánus verseskötet
Bright Carving: Fényes faragvány
Cat: Macska
Hot Water Bottle: Melegvizes palack
Lantern: Lámpás
Letter: Levél
Mice: Egér
Poison: Méreg
Pony: Póni
Raven: Holló
Ritual Axe: Szertartási fejsze
Ritual Knife: Szertartási tőr
Wicked Cleaver: Gonosz bárd

5 üres tárgylapka

   Melléklet - Lap-, lapka- és kártyalisták
Karakterkártyák

Lord Sepulcrave Groan (nemes)
A len, a báránybőr és a hideg festék mögött ott lebegett a félhomályban a hetvenhatodik 
Earl, a melankólikus Sepulcrave szelleme.

Lady Gertude Groan (nemes)
...félig álomban, félig éberen; a harag éberségével, a révület elszakadásával. Fehér macskák 
förgetege a nyomában, vörös hajában egy pirók fészkel. Gertrúd úrnő és az ő hatalmas por-
hüvelye.

Lady Fukszia Groan (nemes)
- Nem igaz! - kiabált Fukszia, majd elfordult, és egy vaskos hajtincset csavart a csuklójára. 
- Nem hiszem el! Hagyjanak! Engedjenek!

Lady Clarice Groan és Lady Cora Groan (nemes)
Oly satnya agyak, hogy egy-egy ötlet kitalálása az elvérzés kockázatát hordozta számukra. 
Oly satnya testek, hogy úgy tűnt, lila ruháik alatt nincs több ín és ideg, mint mikor az ez 
öltözetek az akasztón lógnak.

Barquentine (szolga)
Barquentine mankójának zaja visszhangzott végig az üres folyosókon. Mellette sorvatag lá-
bát húzta, és a vörös zsákvászon rongyai lihegtek körülötte. Rendeletei esküként hangzottak el.

Dr. Alfred Prunesquallor (szolga)
A doktor a hiénanevetésével, a bizarr és mégis elegáns testével, a művi arcával. A fő hibái? 
Hangja elviselhetetlen magassága, az őrjítő kacagása, az eltúlzott gesztusai. Legfőbb vétke? 
Működő agya.

Irma Prunesquallor (szolga)
Hiú, mint egy gyermek, vékony, mint a gólya lába, és sötét szemüvegében vaksi, mint a 
bagoly nappal. Hetente háromszor elvéti a lépést a társadalmiranglétrán, de rögtön újra 
mászni kezd vonagló medencéjével. Halott, fehér kezeit összeszorítja az álla alatt abban a 
hamis reményben, hogy elfedheti melle laposságát.

Mr. Flay (szolga)
Csontos araca mintha nem is lett volna alkalmas arra, hogy megszólaljon,mintha emberi 
hang helyett csupán recsegő, ősi, száraz zörejekre lenne képes, valami olyasmire, mint amit 
egy kődarab hallatna.

Abiatha Swelter (szolga)
A fölébük tornyosuló részeg, arrogáns, kukacoskodó főszakács ma jókedvében volt.

Slagg Dadus (szolga)
Slagg néne engedelmeskedett, és amint hátat fordított, Lady Groan előrehajolt, és szemügy-
re vette a gyereket.

Akciókártyák

Black Ways (Rejtekutak)     3 db
...átrohant a váron sebesült kincsével, felstzaladt a lépcsőkön a szobájába, és futott tovább 
körbe-körbe a csigalépcsőn...
Egy általad vagy egy senki által nem irányított karaktert mozgass át egy szomszédos 
kastélylapra, függetlenül attól, van-e a kép lap között átjáró.

Chaotic Paths (Furcsa ösvények)    3 db
A törpe ezután visszalendült a gerendára, és olyan ügyesen kúszott végig rajta négykézláb, 
mintha konyha helyett az őserdőben lenne.
Egy általad irányított karaktert mozgass át egy kőpadlós lapról egy tetszőleges másik 
kőpadlós lapra.

Dirty Dealing (Piszkos ügyletek)    3 db
Ha az álnokság és a kényszer nem járt sikerrel, nincs más lehetősége.
megszakítás
Megakadályozod, hogy egy játékos ebben a körében befolyásjelzőt rakhasson 
egy adott karakterre.

Double Cross (Kettős átverés)     3 db
A meglepetéstől megrogyott a lába, mintha eddig becsapta volna a saját súlya.
Egy irányítás alatt álló karakterről távolítsd el az összes befolyásjelzőt, visz-
szarakva azokat tulajdonosuk készletébe.

...Favours the Wicked (A gonosz támogatva)   3 db
Nem gondolja, hogy el kellene ismerni és meg kellene jutalmazni a bátrakat, 
nem kellene ugyanúgy bánni velük, mint a gyávákkal? Azokat, akik hegyeket 
másznak meg, a tenger mélyére merülnek, miazmás őserdők mélyére hatolnak 
vagy tűzből mentenek ki másokat?
Megszűnteted egy helyszín blokkolását.

Flattering Words (Hízelgő bókok)    3 db
Úgy vélte, ezen a ponton régi trükkje, a szégyenletes hízelgés válna be 
leginkább.
Vedd át egy karakter felett az irányítást, és rakd egy befolyásjelződet a kár-
tyájára. Ha a karaktert másik játékos irányította, ő visszaveszi a készletébe 
a kártyáról befolyásjelzőit.

Hollow Promises (Üres ígéretek)    3 db
Meg se próbáltak eleget tenni a többi jellemző ígéretének.
Egy senki irányítása alatt nem álló karakternek adj 3-as mozgásértéket.

Hoodwink (Félrevezetés)     3 db
Különösen a ravaszkodás és az őszinteség elegye tetszett neki, melyről még nem 
sejtette, hogy ez Steerpike agyafúrtságának legmélyebb rétege.
Egy szolgának adj 3-as mozgásértéket.

Intimidating Stare (Dermesztő pillantás)   3 db
Steerpike felnézett rá magas, csontos szemöldöke alól.
Egy nemesnek adj 3-as mozgásértéket.

Knowledge of Stones (A kövek ismerete)   3 db
Sötétség ereszkedett a várra.
Húzz 2 intrikakártyát.

Long Search (Hosszas kutakodás)    3 db
Mind ez idő alatt csakis egy dolgot keresett – utat a várba.
Megszűnteted egy helyszín blokkolását.

Mercantine Machinations (Pénzügyi machinációk) 3 db
Az e�éle terveket csakis alapossággal, ravaszsággal és előrelátással lehet kezelni.
Egy irányítás alatt álló karakterről távolítsd el az összes befolyásjelzőt, visz-
szarakva azokat tulajdonosuk készletébe.

Play Dead (Mintha halott lennél)    3 db
Aztán kifacsart pózba hemperedett, fél kezét esetlenül kinyújtotta, és becsukta 
a szemét, ugyanolyan ájultnak tettetve magát, mint amilyen nemrég valóban 
volt.
megszakítás
Megkadályozod egy szertartás végrehajtását.

Seduction (Csábítás)     3 db
El kell csábítania, latba vetve minden álnokságát és tehetségét.
Egy senki irányítása alatt nem álló karakternek adj 3-as mozgásértéket.



Akciókártyák (folytatás)

Secret Passage (Titkos átájáró)    3 db
Be az ajtón, a titkos padlásomra...
Egy általad irányított karaktert mozgass át egy márványpadlós lapról egy 
tetszőleges másik márványpadlós lapra.

Secret Path (Járatlan helyek)     3 db
Most csak annyit tudott, hogy élete kockáztatásával feljutott egy hatalmas 
udvarra, mely ugyanolyan titkos, amilyen csupasz, rejtőzésében is kitárja 
magát az elemek kénye-kedvének.
Egy általad irányított karaktert mozgass át egy fapadlós lapról egy tet-
szőleges másik fapadlós lapra.

�eft (Tolvajlás)      3 db
- Igen, igen – vetette közbe Clarice. - Neki semmije sincs, ami ilyen fontos 
lenne. De lopkodja a madarainkat.
Vegyél el egy tárgyat egy másik játékostól, és vagy rakd egy irányításod 
alatt lévő karakterre, vagy arra a kastélylapra, ahol az a karakter van, 
akitől elloptad a tárgyat.

Words of the Master of Ritual (A Szertartásmester szavai)  3 db
Meg se próbáltak eleget tenni a többi jellemző ígéretének.
megszakítás
Megkadályozod egy szertartás végrehajtását.

Ritual (Szertartás)     12 db
Ezt a lapot nem dobhatod el. Amikor kijátszod, dobj a szertartáskocká-
val és nézd meg a Szertartások Könyvében, melyik szertartást kell vég-
rehajtanotok. A szertartás után e lap helyett húzhatsz egy másik akció-
kártyát.

Intrikakártyák

Another Diversion (Az üzenet)
Slagg Dadus szíve már nagyon gyenge, mégis folyton üzenetekkel sza-
lajtják ide-oda. Hadd pihenjen meg a megfeketedett köveknél, te majd 
a pónival elviszed az üzenetet – legalábbis az ő nevében adod át majd a 
te üzenetedet.
Slagg Dadus, megfeketedett kövek, póni

A Soirée (Estély)
Irma Prunesquallor szeretne férjhez menni, de a nyaka túl hosszú, a 
melle túl lapos. Segíts a Prunesquallor házában tartott estély megszer-
vezésében és add oda a melegvizes palackot Irmának, hogy kitömhesse 
vele a ruhája mellrészét.
Irma Prunesquallor, Prnuesquallor háza, melegvizes palack

Axe Work (A fejsze feladata)
Mr. Flay folyton leselkedik és gyanakszik – félre kell állítanod. Gyilkos-
ság? Baleset? Ó, az a sok éles tárgy a Fegyvertárban! Egy erős rúgó, egy 
megfelelő fegyver (mondjuk a szertartási fejsze), és ha szerencséd van, 
az inas elveszíti a fejét!
Mr. Flay, Fegyvertár, szertartási fejsze

Chase of Ravens (Hollóhajsza)
Hatalomról hablatyolva csalogasd az Angyalok támfalához Clarice és 
Cora Groant, majd ott rémítsd halálra őket boszorkánysággal és hol-
lókkal, halálról és járványokról mesélve. Mondd neki, hogy ez a bünte-
tés tetteikért!
Clarice és Cora Groan, Angyalok támfala, holló

   Melléklet - Lap-, lapka- és kártyalisták
Cruen Ritual (Kegyetlen rítus)
Használd ki, hogy a Szertartásmester segítője vagy, és találj ki egy rítust, 
ami lök egyet a mentálisan így is instabil Lord Groanon: a Nagyterem-
ben a szertartási tőrrel szúrjon le egyet kedves baglyai közül.
Lord Groan, Nagyterem, szertartási tőr

Curry Favour (Apró segítség)
Az igazi hatalom a Szertartásmester, Barquentine kezében van, ő tartatja 
be a hagyományok vastörvényeit, és ehhez folyton különféle eszközökre 
és tárgyakra van szüksége. A Fényes Faragványok Csarnokából hozz 
neki egy fényes faragványt, és meglehet, hogy majd téged fog inasának 
választani.
Barquentine, Fényes Faragványok Csarnoka, fényes faragvány

Dire Feud (Vad gyűlölség)
A kastély lakó között mindig van ellenségeskedés és gyűlölködés... elég 
pár gondosan elejtett szó, hogy kitörjön a gyilkos harag. Ott van például 
Mr. Flay. A megfelelő szavak kíséretében add neki a régi kardot, küld le 
az üres termekbe, és kezeidet dörzsölve �gyeld, mit csinál majd 
Swelterrel.
Mr. Flay, üres termek, régi kard

Fictitious Plague (Fiktív járvány)
A vén Sourdust koponyáját felhasználva szellemjárást meg járványt 
hazudsz, hogy a Gyökerek Szobájában tartsd a rémült Clarice és Cora
Groant. De vigyázz, mert ha alkalmuk adódik rá, könnyen megtámad-
hatnak a szertartási fejszével.
Clarice és Cora Groan, Gyökerek Szobája, szertartási fejsze

Flattery (Hízelgés)
A frusztrált Irma Prunesquallor könnyen hisz a hízelgő szavaknak. 
Étkezz vele az Ebédlőben, két kézzel szórd a bókokat, még ajándékot is 
adj neki: egyet Lady Groan macskái közül.
Irma Prunesquallor, Ebédlő, macska

Four and Twenty Ravens (Húsz és még négy holló)
Képzeld csak el, ahogy Lady Groan felfedezi, hogy Swelter egy kőfolyo-
són csapdába ejtette a hollóit,  majd egy szertartási süteménybe töltve 
feltálalta neki. Bizonyosan száműzetésbe küldi!
Swelter, kőfolyosó, holló

Gift Giving (Ajándék)
Nagyobb hálát érez az, akinek segítesz megajándékozni valaki mást. 
Segíts, hogy dr. Prunesquallor egy pónit vihessen Titusnak a Kova-
toronyhoz, és örökké hálás lesz neked.
Dr. Alfred Prunesquallor, Kovatorony, póni

Indiscretion (Indiszkréció)
Lady Groan elborzadna, ha megtudná, hogy a lánya egy közönséges 
szolgával levelezget. Fukszia egy levelét hagyd a Mulatságok Pavilon-
jában, hogy Lady Groan megtalálhassa és véget vethessen ennek az 
őrültségnek.
Lady Groan, Mulatságok Pavilonja, levél

Long Lost Tome (Rég elveszett könyv)
Lord Groan könyvek iránti megszállottsága közismert dolog. Hazudd 
azt, hogy a Múzeumban láttad a rég elveszett martroviánus dráma-
könyvet, ő pedig azonnal odasiet; így bőven lesz időd, hogy a titkaira 
vadászva átkutasd a könyvtárát.
Lord Groan, Múzeum, martroviánus drámakönyv

Misdirection (Hamis útmutatás)
Egyvalami akadályozza csak meg, hogy elcsábíthasd Lady Fuksziát: Slagg 
Dadus jelenléte. Említsd meg neki, milyen hideg van a Tanulószobában, 
és hogy talán jó lenne, ha vinne Titusnak egy melegvizes palackot, 
amilyen gyorsan csak lehet. Amíg odavan, bőven jut elég időd Fuksziával.
Slagg Dadus, Tanulószoba, melegvizes palack

Murder! (Gyilkosság)
Amíg Barquentine él, nem válhat belőled Szertartásmester, nem lehet 
tiéd a valódi hatalom. Csald ki a pontyostóhoz, hogy ott ledöfhesd a 
szertartási tőrrel. Utána bedobhatod a halak közé, és senki se tudja majd, 
mi is történt!
Barquentine, pontyostó, szertartási tőr

Play on Madness (Kihasználva az őrületet)
Lord Groan félig őrült, használd hát ki! Azt hiszi magáról, ő egy nagy 
bagoly! Ígérj neki egy egeret, csald az Obszervatóriumba – hadd merül-
jön mélyebbre az őrület tavában!
Lord Groan, Obszervatórium, egér

Poetic Seduction (Verses csábítás)
Fukszia Groan romantikus lelkülete nem mindig használható ki köny-
nyen, de ha az Északi Udvar komor falai közt olvasol fel neki néhány 
szenvedélyes fejezetet a martroviánus drámakönyvből, bizonyosan célt 
érsz.
Fukszia Groan, Északi Udvar, martroviánus drámakönyv

Poisonous Dish (Mérgezett fogás)
Nem kenyered az erőszak, a méreg a kedvenc fegyvered. Csak rajta ne 
kapjanak! A Nagykonyhában Swelter kedvenc fűszerét cserélt ki méreg-
re, és aztán hátradőlve élvezd a káoszt. Majd állj elő az ellenméreggel, 
hogy te legyél a nap hőse.
Swelter, Nagykonyha, méreg

Procuring a Wet Nurse (Szoptatós dajka)
ost, hogy megszületett Lord Titus, Slagg Dadusnak a fafaragók közül a 
várba kell hoznia egy szoptatós dajkát. Menj vele a Fafaragók Udvarába, 
segíts kiválasztani neki egy fényes faragványt, ami megkönnyítheti majd 
feladatát.
Slagg Dadus, Fafaragók Udvara, fényes faragvány

Risky Seduction (Veszélyes csábítás)
Fukszia Groan nagy fogás lenne, ha sikerülne elnyerned a szívét. A 
Gyerekszobában hagyj egy szerelmeslevelet, amelyben romantikus haj-
lamaira játszol rá, és javasold, hogy találkozzatok egy elhagyatott helyen. 
Ott aztán tényleg mindent bevehetsz!
Fukszia Groan, Gyerekszoba, levél

Ritual Murder (Rituális gyilkosság)
Barquentine most már eltávolítandó akadály az utadban. Mindent tud 
rólad, úgyhogy vágd hozzá a lámpást és lökd ki a Szertartásszoba abla-
kán. Talán megégsz te is, de ennyi áldozatot hajlandó vagy hozni.
Barquentine, Szertartásszoba, lámpás

Romantic Gesture (Romantikus gesztus)
Fukszia Groan számára menedék a padlásszobája, ott érzi leginkább 
biztonságban magát. Ott udvarolj és hízelegj neki, ott olvass fel neki 
szonetteket a szoniánus verseskötetből, és a tiéd lesz. Miként a hata-
lom is.
Fukszia Groan, Fukszia padlásszobája, szoniánus verseskötet



Intrikakártyák (folytatás)

School Romance (Iskolai románc)
Ideje férjet találni Irma Prunesquallornak. A tanárok társalgójában 
mutasd be Bellgrove professzornak, aki majd elcsábítja a szoniánus 
verseskötetből vett idézetekkel. Az eredmény bizonyos.
Irma Prunesquallor, társalgó, szoniánus verseskötet

Search! (Kutatás)
Ha aljasságaid napvilágra kerülnek, kenj mindent a többi konyhai pat-
kányra. Mondd el dr. Prunesquallornak, hogy láttad őket az istálló-
ban, és javasold, hogy vigye magával a régi kardot. Egyrészt a jó doktor 
az adósod lesz, másrészt kényelmetlen helyzetbe sodrod vetélytársaidat.
Dr. Alfred Prunesquallor, istálló, régi kard

�e Burning (Tűz van!)
Legyél te a hős! Vedd rá Clarice és Cora Groant, hogy gyújtsák fel a 
Könyvtárat a lámpással. (Persze előtte rejts el néhány olajba áztatott 
rongyot a polcok között.) Mikor már lángol a Könyvtár, mentsd ki a 
Groanokat, és ne félj, jutalmad nem marad el.
Clarice és Cora Groan, Könyvtár, lámpás

�e Murder of Crows (Legyilkolt varjak)
Az ikrek mindig is irigyeltél Lady Groantól a madarait. Használd ki 
ez!  Menj a Varjútanyára, és a méreggel pusztítsd el az összes varjút. 
Lady Groan sokkot fog kapni, ha meglátja a halott madarakat, te pedig 
siess a vigasztalására; ezzel a kegyeibe férkőzhetsz.
Lady Groan, Varjútanya, méreg

�e Search that fuels Madness (Az őrületet tápláló kutatás)
Lord Groan megőrült, azt hiszi, bagoly! Tégy úgy, mintha hinnél neki 
és küldd le Mr. Flay-t a csendes termekbe, hogy egeret hozzon Gor-
menghast Earljének. Ezzel mindkettőt áttaszítod az épelméjűség hatá-
rán, annyi bizonyos!
Mr. Flay, csendes termek, egér

Traitorous Words, Vicious Deeds (Áruló szavak, gonosz tettek)
Ideje, hogy Mr. Flay eltűnjön az utadból! Annyit kell tenned, hogy Lady 
Groan pont lássa, amikor a Macskaszobában a falhoz vágja az úrnő 
egyik kedvenc macskáját, és az inas már mehet is száműzetésbe.
Lady Groan, Macskaszoba, macska

Vengeance (Bosszúvágy)
Swelter mindig is gyűlölte Mr. Flay-t. Szítsd fel a lángot a szívében, 
hogy a gonosz bárddal felfegyverkezve vadásszon az inasra a Pókhálók
Termében. 
Swelter, Pókhálók Terme, gonosz bárd

Wild Goose Chase (Kukutyinba, zabért)
Dr. Alfred Prunesquallor mindenki dolgába beleüti az orrát, mindig 
felbukkan, amikor valami titkos dolgod van. Nos, állítsuk félre egy 
időre! Mondd neki, hogy gyűlés lesz a Hűsszobában, és hogy oda kell 
hoznia a gonosz bárdot. Nem teszi  zsebre, amit Sweltertől kap majd 
ezért!
Dr. Alfred Prunesquallor, Hűsszoba, gonosz bárd
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Szertartások Könyve

1) Szertartásos Felhágás a Kovatoronyba
...háromszor kellett fel-és lekapaszkodnia a Kovatorony kőlépcsőin, s minden 
alkalommal egy pohár bort kellett otthagynia egy ürömmel teli ládán, melyet 
külön e célból helyeztek egy kék tornyocskára...
2 tetszőleges nemest mozgass a Kovatoronyra. Ha ez a kastélylap még 
nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a 
kastélylapok kupacát.

2) Szertartásos Takarítás a Reggeli Előtt
Erősödik már a reggeli fény, közeledik a Nagy Reggeli órája.
2 tetszőleges szolgát mozgass az Ebédlőre. Ha ez a kastélylap még nincs 
játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy tárgylapkát 
(az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a kastélylapok 
kupacát.

3) A Nagy Összejövetel Szertartása
...a Nagy Összejövetelt megelőző estén, melyre önök nem hivatalosak, a könyv-
tár üresen áll majd, akár porig is égethetik...
1-1 tetszőleges nemest és szolgát mozgass a Könyvtára. Ha ez a kastély-
lap még nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá 
egy tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkever-
ve a kastélylapok kupacát.

4) A Vaslépcső Szertartása
...amikor délután 2 óra 37-kor Lord Groannak a szürke vesztibulum vaslép-
csőjén le kellett mennie...
2 tetszőleges karaktert mozgass a Hűsszobára. Ha ez a kastélylap még 
nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a 
kastélylapok kupacát.

5) A Reggeli Szertartása
...a Csend Termében, a hosszú asztalnál ülve költi el reggelijét...
2 tetszőleges karaktert mozgass a Nagyteremre. Ha ez a kastélylap még 
nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a 
kastélylapok kupacát.

6) A Szertartásmester Örökésének Szertartásos Bemutatása
...fel kellett öltenie a bíbor rongyokat, melyek mindig készen álltak számára 
apja halálának esetére, s értesítenie kellett a Lordot, hogy tudomással bír kö-
telességeiről, mivel alaposan számba vette azokat atyjával együtt és nélküle is...
2 tetszőleges karaktert mozgass a Szertartásszobára. Ha ez a kastélylap 
még nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a 
kastélylapok kupacát.

7) A Szent Tavacska Hagyományos Megszemlélése
... a szürke vesztibulum vaslépcsőjén le kellett mennie a pontyostóhoz....
1 tetszőleges nemest mozgass a pontyostóhoz. Ha ez a kastélylap még 
nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a 
kastélylapok kupacát.

8) A Varjak Rítusa
...oly mélyfekete drapériában, mint saját varjainak tollazata...
1 tetszőleges nemest mozgass a Varjútanyára. Ha ez a kastélylap még 
nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a 
kastélylapok kupacát.

9) A Faragványok Szertartásos Megtisztítása
Szépségük okán ezek a tárgyak nem tarthattak túlzottan számot a gondnok 
érdeklődésére, ám ennek ellenére szinte rokonként törődött némelyikükkel. A 
Smaragdlovat például az alaposabbnál is tisztogatta... Nem mintha hagyta 
volna, hogy bármelyiken is felgyűlhessen a por.
1 tetszőleges szolgát mozgass a Fényes Faragványok Csarnokára. Ha ez 
a kastélylap még nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, fel-
csapva rá egy tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül 
megkeverve a kastélylapok kupacát.

10) A Költő Napja
Újra felemelte a kéziratot, hogy felolvassa. Ahogy olvasott, az árnyékok 
megnyúltak az udvarban. Egy csapat seregély migrénként húzott keresztül az 
égbolton.
1 tetszőleges nemest mozgass az Északi Udvarra. Ha ez a kastélylap még 
nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve 
a kastélylapok kupacát.

11) A Vasszekrény Szertartása
...a fegyvertár vasszekrényének kétévenkénti rituális felnyitását; a tradicionális 
tőrrel, melyet Sourdust bocsátott rendelkezésére, újabb félholdat kapart a 
szekrény hátuljába...
1 tetszőleges nemest mozgass a Fegyvertárra. Ha ez a kastélylap még 
nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve 
a kastélylapok kupacát.

12) A Póni Átadásának Szertartása
...a szürke pónit a Póni Átadásaként ismert ceremónia során kapta, melyre 
hiba nélkül mindig a harmadik pénteken került sor a hatodik születésnapja 
után a �únak, ki apja halála miatt már gyermekként Lord lett...
1 tetszőleges szolgát mozgass az istállóra. Ha ez a kastélylap még nincs 
játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy tárgylap-
kát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a kastély-
lapok kupacát.

13) Szertartásos Séta az Oromzaton
...felhatalmazták őket arra, hogy minden második hónapban telihold idején 
végigvonuljanak a lakhelyük feletti oromzaton. Ezeken az éjeken Gormen-
ghast déli falának ablakaiból a szemlélő jól láthatta a párkányzaton fel-alá 
járkáló, holdfényben fürdő alakokat, kiknek mestersége meghozta az áhított 
megtiszteltetést.
1 tetszőleges szolgát mozgass az Angyalok támfalára. Ha ez a kastélylap 
még nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá 
egy tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megke-
verve a kastélylapok kupacát.

14) Gormenghast Örökösének Szertartásos Bemutatása a Konyhák 
Mesterének
Az Utód. Megérkezett.
1 tetszőleges szolgát mozgass a Nagykonyhára. Ha ez a kastélylap még 
nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve 
a kastélylapok kupacát.

15) A Szoptatós Dajka Szertartásos Bemutatása
- Igen, igen, csodálatos hírem van – folytatta a vén dajka. - Mindannyian 
nagyon büszkék lesznek, ebben biztos vagyok.
1 tetszőleges szolgát mozgass a Gyerekszobára. Ha ez a kastélylap még 
nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve 
a kastélylapok kupacát.
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16) A Vér Rítusa
A vér, a lüktető vér rítusa. Nem az őseitől nyerte e lüktető létezést, ó nem, 
hanem a gyermekség világának mélységeiből, a haszontalanságokból.
2 tetszőleges nemest mozgass a megfeketedett kövekre. Ha ez a kas-
télylap még nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, fel-
csapva rá egy tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül 
megkeverve a kastélylapok kupacát.

17) A Fényes Faragványok Kiválasztása
- A Fényes Faragványok Napja? - kérdezte a doktor. - Úgy, mint szokott?
Minden játékos húz 1 akciókártyát.

18) A Halott Lovasok Lakomája
Ez volt az évfordulója annak, hogy meghalt Groan ötvenharmadik úrnő-
jének unokaöccse, egy merész lovas; ellenőriznie kell, hogy gyászolnak-e a 
lovászok és hogy a megfelelő mértékű levertséggel viselik-e hagyományos 
lómaszkjaikat.”
Minden játékos húz 1 akciókártyát.

19) A Keresztelés Szertartása
- Hatalmam örököse! - hangzott fel méla hangja az ajtóból. - Köveink vér-
vonalának folytatója, végtelen folyó csermelye, jer most hozzám! Én, puszta 
szem a dinasztia láncában, szólítlak, hogy jer, mint fehér madár az acélszín 
égbolton, néma felhők falán át! Jer most a tálhoz, hogy megneveztetvén és 
ünnepeltetvén szentesíttethess Gormenghastban! Gyermek! Isten hozott!
Minden játékos húz 1 intrikakártyát.

20) Az Earl Felkenése
S az egész Vár öltsön zsákruhát az Earl felkenésének napján.
Minden játékos húz 1 intrikakártyát.

21) A Sötét Reggeli Szertartása
A lila tekercsbe burkolt kisded egy hangot sem ad ki. A fekete kardot Fukszia 
viszi az oldalán, bár az aranylánc még mindig Titusra van kötve. Slagg 
Dadus magánkívül van a zaklatottságtól és az izgalomtól, pillantása ide-
oda jár a csomagja és Fukszia között, ráncos ajkát szívogatja, míg apró 
lába szépiaszín szoknyája alatt csoszog.
Mindenki átadja 1 kártyáját (ami lehet intrika- vagy szertartáskártya is) 
bal oldali szomszédjának.

22) Az Engedetlen Lord Elzárásának Szertartása
Titust egy hétre a Zuzmóbástyába zárták. Ezt a kerek, zömök épületet folt-
talan palásként fedte a parazita zuzmó, melyről nevét nyerte.
Mindenki eldobja 1 kártyáját (ami lehet intrika- vagy szertartáskártya is).

23) A Fényes Faragványok Bemutatásának Szertartása
...eltekintve minden év júniusának első reggelétől, amikor a vályogviskók 
teljes lakossága engedélyt kapott, hogy belépjen a vár területére, és bemutat-
hassa fafaragványait, melyeken egész éven át munkálkodott. A különös 
színekben pompázó faragványok általában állatokat vagy emberalakokat 
ábrázoltak, igen különösen stilizált formában.
Mindenki eldobja 1 kártyáját (ami lehet intrika- vagy szertartáskártya is).

24) A Tanulás Abbahagyásának Szertartása
Nem lenne többé a rabszolgájuk! Ki mondhatja neki, hogy járjon iskolába, 
hogy vegyen részt ezen vagy azon? Ő nem csupán Gormenghast hetvenhetedik 
Earlje volt, hanem Titus Groan is, a saját jogán.
Az összes nemesről vegyétek le az összes befolyásjelzőt.
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25) A Vasbárd Rítusa
- Milyen vörös és nedves leszel! - szólalt meg újra a mohos, lágy hang. - Majd 
tisztára törölgetünk egy szép, tiszta kendővel. Selyemkendő legyen, szépségem? 
Igen? Mielőtt kifényesítelek és betakargatlak? Micsoda, nem szólsz semmit? 
De tudod, miről beszél a Papa, ugye? Hát persze, hogy tudod – mindazok 
után, amire megtanított. És miért? Mert olyan fürge, éles kis baba vagy – ó, 
milyen éles, kicsikém!”
Az összes szolgáról vegyétek le az összes befolyásjelzőt.

26) A Fényes Faragványok Elégetése
...ő maga a szokásokhoz híven némán, lehajtott fejjel állt ott, mintha fájdal-
mat érezne, majd amikor bentről három gongütés hallatszott, a holdfényben
előhozták a három faragványt, mely megmenekült a lángoktól.
A következő intrikakártya kijátszásáig senki sem léphet a Fafaragók 
Udvarára; a kastélylapra rakd rá a blokklapkát. Ha ez a kastélylap még 
nincs játékban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy 
tárgylapkát (az előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a 
kastélylapok kupacát. Ha a blokklapka eddig egy másik kastélylapon volt, 
az a helyszín a továbbiakban már nincs blokkolva.

27) Némasági Fogadalom
Ha kisebb volt benne a félelem és a rettegés a csendes termektől, honnét csak 
épp most menekült el, megfordul volna a szűk helyen, hogy visszatérjen az 
elhagyott üres rémálmok közé. Mert úgy tűnt, a fekete és fullasztó alagút 
sosem ér véget.
A következő intrikakártya kijátszásáig senki sem léphet a csendes termek- 
re; a kastélylapra rakd rá a blokklapkát. Ha ez a kastélylap még nincs játék-
ban, keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy tárgylapkát (az 
előkészületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a kastélylapok 
kupacát. Ha a blokklapka eddig egy másik kastélylapon volt, az a helyszín 
a továbbiakban már nincs blokkolva.

28) A Kastély Vastörvényei
...ami a hely kimondatlan, vasszigorú hagyományain alapult...
A következő intrikakártya kijátszásáig senki sem léphet a Kovatoronyra; a 
kastélylapra rakd rá a blokklapkát. Ha ez a kastélylap még nincs játékban, 
keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy tárgylapkát (az elő-
készületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a kastélylapok kupa-
cát. Ha a blokklapka eddig egy másik kastélylapon volt, az a helyszín a 
továbbiakban már nincs blokkolva.

29) Szertartásos Távozás a Tanárok Társalgójába
A tanárok serege, fészkük felett fekete felhőként köröző varjakként, köpenyek 
örvénylése és palatáblák csattogása közepette veszkődött és csoszogott, hogy 
végül távozzanak a Tanárok Csarnokának egy szűk oldalajtaján át.
A következő intrikakártya kijátszásáig senki sem léphet a társalgóra; a kas-
télylapra rakd rá a blokklapkát. Ha ez a kastélylap még nincs játékban, 
keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy tárgylapkát (az elő-
készületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a kastélylapok kupa-
cát. Ha a blokklapka eddig egy másik kastélylapon volt, az a helyszín a 
továbbiakban már nincs blokkolva.

30) A Szürke Dörgölök Szertartásos Tisztogatása
Az év minden napján pirkadat előtti három órától nagyjából délelőtt tizen-
egyig, mikorra az állványok és létrák már a szakácsok útjában álltak, a 
Szürke Dörgölők teljesítették örökletes feladatukat.
A következő intrikakártya kijátszásáig senki sem léphet a Nagykonyhára; 
a kastélylapra rakd rá a blokklapkát. Ha ez a kastélylap még nincs játékban, 
keresd ki a kupacból és hozd játékba, felcsapva rá egy tárgylapkát (az elő-
készületeknél leírt módon eljárva), végül megkeverve a kastélylapok kupa-
cát. Ha a blokklapka eddig egy másik kastélylapon volt, az a helyszín a 
továbbiakban már nincs blokkolva.


