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A Vadon szava kiegészítő a sötét titkokkal terhes, távoli, eldugott 
vidékre viszi a játékosokat. A kiegészítő lényege öt különleges tör-
ténet. Minden történet izgalmas és egyedi, legyen bár szó egy gyil-
kosság utáni nyomozásról vagy arról a szerepcseréről, amikor az
őrzőnek kell rejtélyeket megfejtenie. 

A kegészítőben persze vannak új szörnyek, nyomozók is, és tömény-
telen egyéb kártya, hogy a játékok még izgalmasabbak, változato-
sabbak lehessenek.

A kiegészítő használata
A Vadon szava öt történetből áll, ezek az eldugott vidékeken zajló 
őrült eseményekről és az ezek utáni nyomozásokból állnak. 
Mindegyik egy külön, érdekfeszítő és furcsa történet.

A játékosok az új nyomozókat, trauma- és harci kártyákat bármelyik
történet során felhasználhatják - akár azokban is, amelyek nem is e
kiegészítőben találhatók. Ekkor ezeket a tartozékokat hozzá kell adni
az alapjáték tartozékaihoz.

Azonban a kiegészítő összes tartozékára csak a Vadon hívása saját
történeteinél van szükség. A Nyomozók Könyve és az Örzők Köny-
ve mindig felsorolja, hogy pontosan mire van szükség az adott
történethez.

A kiegészítő első használata előtt a szörnyeket bele kell állítani egy-
egy alapba (alkalmasint egy csepp ragasztó felhasználásával). Ezután 
a megfelelő szörnyjelzőket bele kell csúsztatni az alapba. (A “dun-
wichi rettenetre” speciális szabály vonatkozik - l. a 10. oldalon).

Tartozékok
• szabályfüzet/Nyomozók Könyve
• az Őrző Könyve
• 105 nagyalakú kártya

 - 34 őrzőakció
 - 31 esemény
 - 24 harc (8 mind a három paklihoz)
 - 7 cél
 - 5 társ
 - 4 nyomozó

• 190 kisalakú kártya
 - 42 felfedezés
 - 31 történet
 - 24 mítosz (négy 6 lapos pakli)
 - 20 nyom
 - 16 jellemző
 - 12 varázslat
 - 10 téveszme
 - 9 trauma (6 mentális, 3 �zikai)
 - 8 ösvény
 - 7 kezdőfelszerelés
 - 6 mánia
 - 4 zár
 - 1 akadály

• 5 keret, kinyomkodandó lapokkal és jelzőkkel
 - 13 szörnylapka
 - 11 fenyegetésjelző
 - 11 térképlap (2 nagy, 3 közepes és 6 kicsi)
 - 11 sebesülésjelző
 - 10 speciális választásjelző
 - 10 iszonyatjelző
 - 8 átokjelző
 - 6 veremjelző
 - 6 rejtvénylapka rituáléhoz
 - 6 nyomlapka rituáléhoz
 - 5 társjelző
 - 1 rejtvénylap rituáléhoz
 - 1 csónak

• 4 műanyag nyomozóbábu
• 11 műanyag szörnybábu (alapokkal)

 - 2 fekete druida
 - 2 kecskegyermek
 - 2 kecskeivadék
 - 2 éjjeli huhogány
 - a dunwichi rettenet
 - fekete fattyú
 - varázsló

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

•
•

-

az Őrző Könyve

 
 

Ebben olyan szabályok találhatók, amelyek csak az 
őrzőre vonatkoznak, ennélfogva nincs helyük ebben a
füzetben. Ebbe beletartoznak az őrzőakciók kártyáinak
használatára vonatkozó szabályok, valamint a rituálé-
rejtvény szabályai - ez egy olyan rejtvény, amivel csak 
az őrző tehet próbát.
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A tartozékok részletesen
Ebben a fejezetben az új tartozékokat magyarázzuk el. Nem ma-
gyarázzuk el itt is azokat a tartozékokat, amelyek már az alapjáték-
ban is szerepeltek.

Téveszmekártyák
A nyomozókat segítő társak olykor téveszmék
rabjai. E kártyákra csak az 1. történetben (Se-
gélykiáltás) van szükség, a Nyomozók Könyvé-
ben leírt szabályok szerint.

Ösvénykártyák
E kártyák rejtett helyszíneket, veszélyeket
jelképeznek. E kártyákra csak a 3. történetben
(Az értelem fátyla) van szükség, a Nyomozók
Könyvében leírt szabályok szerint.

Mániakártyák
E kártyák szörnyű mentális traumák súlyos
mellékhatásait jelképezik; csak az 5. történet-
ben (Bizalom kérdése) van szükség rájuk, a 
Nyomozók Könyvében leírt szabályok szerint.

Történetkártyák
Mindazt a szóbeszédet, pletykát, híradást,
információt, eseményeket jelképezik e kártyák,
amikre a társakkal beszélgetve derül fény.

Társkártyák
Ezeken a kártyákon szerepelnek a 
társak képességei, kezdő életerjük és
épelméjűségük. Minden kártya hát-
oldalán az adott társ rövid háttértör-
ténete olvasható. 

Iszonyatjelzők
Ezek a jelzők a nyomozók vagy a társak kártyáira
kerülnek, amikor azok megrémülnek. E kiegészítő
egyes iszonyatjelzőin egy 5-ös szám látható: ezek
a jelzők 5 normál iszonyatjelzőnek felelnek meg.

Társjelzők
Ezekkel a jelzőkkel kell jelezni a játéktáblán, 
hogy épp hol vannak a társak.

Átokjelzők
Ezek a jelzők rendkívüli, természetfeletti rossz szerencsét
jelképeznek - valamiféle mágikus hatás révén juthatnak
ilyenekhez a nyomozók és a társak. Az őrző e jelzők révén
újradobathatja a nyomozók bizonyos próbáit.

 

 

Rituálé nyomkapkái
E jelzőket a nyomozók arra használják, hogy
titokban meghatározzák velük az őrző célját.
Ezekre csak a 4. történetben (Rémület Dun-
wichben) van szükség, a Nyomozók Könyvében leírt szabályok szerint.

 

Rituálé rejtvénylapja és
rejtvénylapkái
Ezekre az őrzőnek van szüksége, amikor 
megpróbálja megoldani a rituálérejtvényt.
A használatuk szabályai az Őrző Könyvében
találhatók.

Csónak- és veremjelzők
 Vermeket jelképeznek, amelyekbe belezuhanhatnak

a nyomozók, valamint csónakot, amelynek révén át
lehet jutni az egyébként átjárhatatlan határvonalon.

 

Speciális választásjelzők
Bizonyos történeteknél az őrző ezekkel tartja nyilván,
milyen döntéseket hozott az előkészületek során. A
használatukra vonatkozó szabályok az Őrző Könyvé-
ben találhatók.

 

 

információt, eseményeket jelképezik e kártyák,

ben találhatók.

3

ben találhatók.

a Vadon szava ikonja
   a kigészítő lapjain 

 

A kiegészítő összes kártyáján megtalálható az alanti ikon,
hogy az alapjáték és a kiegészítő lapjait könnyen szét
lehessen válogatni.
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A Vadon szava szabályai
A továbbiakban e füzetben a kiegészítő tartozékaira vonatkozó
szabályokat magyarázzuk el; ezeket még azelőtt jól át kell olvasni,
hogy a játékosok belekezdenének az öt szabály bármelyikébe.

Kétszemélyes játék
A Vadon szava történetei leginkább 2-4 nyomozó jelenlétében
működnek. 

Ha azonban csak két játékos van (ti. az őrző és egy nyomozó), ez 
utóbbi játékos két nyomozót irányít. A játék semmiben sem 
különbözik attól, mintha három játékos lenne, csupáncsak egy 
játékos irányítja a két nyomozót.

 

A térképlapk
A kiegészítőben 11 térképlap található, a Vadon szava története-
ihez ezekből mindig szükség van néhányra. Hasonlóak az alapjáték
térképlapjaihoz, de néhány speciális szabály is vonatkozik rájuk.

 

Külső “szobák”
A kiegészítő térképlapjaiból nem egy nagy külső helyszínt jelképez;
de a térképlap (és a külső helyszín) nagyobb részeire továbbra is
mint szobákra hivatkozunk.

Néhány kártya külső szobákat említ. Egy szoba külsőnek számít, 
ha legfeljebb 1 oldalán határolja barna fal (a saját térképlapján - a
szomszédos térképlapok barna falai e szempontból nem számítanak).

 

A fedett híd “belső” szoba, viszont a lapon látható
               másik két szoba külső szoba.

Átjárhatatlan határok
A kiegészítő több térképlapján látható szaggatott sárga vonal. Az
ilyen vonal valamiféle átjárhatatlan akadályt jelöl, például ruható
patakot vagy meredek emelkedőt. A nyomozók és a szörnyek nem
mozoghatnak keresztül átjárhatatlan határon, csak akkor, ha ezt egy
hatás külön lehetővé teszi a számukra. Ugyanakkor az átjárhatatlan
határok nem akadályozzák a rálátást.

X

      Példa az átjárhatatlan határra.

Mélyvíz
Két mezőn (a tó és a mocsár középső mezőjén) kék hul-
lámikon látható: ezeken a mezőkön mély a víz - és ve-
szélyes.

Ha egy bábu mélyvízben van irányítója körének a kezdetén, és a 
mezőn nincs csónak, a bábu 2-t sebződik, és azonnal át kell moz-
gatni egy átjárhatatlan határon keresztül egy szomszédos mezőre 
(hogy melyikre, azt tulajdonosa dönti el).

A repülő szörnyek (l. az 5 oldalon) immúnisak erre a hatásra, sem
nem sebződnek, sem nem kényszerülnek elmozogni innét.

Ha egy képesség vagy hatás miatt egy bábu keresztülmozog a 
mély vízen, az nem hat rá (csak akkor számít, ha tulajdonosa köré-
nek kezdetén tartózkodik ott). Ha egy hatás miatt az őrző bármelyik
mezőre mozgathat egy nyomozót, mélyvízbe akkor sem rakhatja.

 

 

A szobák határai
Hogy a nagy térképlapokon is több szoba lehessen, a Vadon szava 
bevezeti a sárga szobahatárok fogalmát.

E térképlakon két szoba van, azokat sárga vonal választja el egymástól.

A mezőket olykor nem fehér, hanem sárga (hiánytalan vagy szagga-
tott) vonal választja el egymástól - az ilyen sárga vonalak szobákat
határolnak. A sárga vonalon át lehet mozogni, át lehet lőni - pont
úgy kell kezelni őket, mintha fehér vonalak lennének, csak éppen 
nem mezőket, hanem szobákat választanak el. Ez például felfedezés-
nél fontos, vagy az olyan hatásoknál, amelyek egy szobára vagy a
szobában lévő bábukra hatnak. Például az erdőszélen lévő nyomo-
zónak nem kell iszonyatpróbát dobnia, ha egy szörny mozog be a
vén erdőbe, holott e két szoba ugyanazon a térképlapon található.

A sárga vonalak bevezetése miatt a szoba de�níciója mostantól ez:
“A térképlap egy olyan része, amelynek saját neve van, és a többi
szobától barna falak, ajtók, sárga határvonalak, illetve a térképlap
széle választja el.”

Fontos: A térképlapok illusztrációi nem hatnak ki a játékra, így
például a nyomozók szabadon átmozoghatnak csak a térképlapon
látható akadályokon, mint amilyen a disznóól vagy a temető kerí-
tése. Ugyanígy a táborhelyen, hiába látszik az illusztráción, nincs 
tábortűz, csak akkor, ha a szobára le van rakva egy tábortűzlapka.
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Repülő szörnyek
  A repülő szörnyeket nem nagyon akadályozza semmi sem a

mozgásban. A repülő szörnyeket a lapkájukon látható repülés-
ikon jelöli (továbbá az alapjáték mi-góit is úgy kell tekin-
teni, mintha repülő szörnyek lennének).

A repülö szörnyekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint
a többi szörnyre, az alábbi különbségekkel:

         repülésikon

• A repülő szörnyek át tudnak mozogni az átjárhatatlan hatá-
rokon (ezeket l. az előző oldalon).

• A repülő szörnyek immúnisak a vermekre (ezeket l. a jobb
hasábban).

• A repülő szörnyekre, ha mélyvízes mezőn tartózkodnak, 
nem hat a mélyvíz (l. az előző oldalon).

• A repülő szörnyek át tudnak repülni a fedett híd alatt 
(hasonlóan az ottani csónakos átkeléshez, l. a következő
oldalon).

 

A jelzők
A kiegészítőben van egy újfajta hatásjelző (átok), valamint ké
újfajta szobalapka (verem, csónak). A Vadon szava összes többi
jelzője megfelel az alapjáték jelzőinek.

Átokjelzők
Hatások révén a nyomozók és társaik átokjelzőkhöz jut-
hatnak. Amikor egy hatás megátkoz egy nyomozót vagy
egy társat, az illető kártyájára rá kell rakni egy átokjelzőt.

Az őrző eldobhat egy nyomozó kártyájáról egy átokjelzőt, hogy a
nyomozónak újra kelljen dobnia egy tulajdonságpróbájának egy
kockáját: az új eredmény számít. Az őrző nem dobhat el újabb
átokjelzőt, hogy még egyszer újradobathassa a tulajdonságpróbát.

A társakra másként hatnak at átkok (l. a 10. oldalon). Egy társ
vagy nyomozó kártyáján több átokjelző is lehet. Az átokjelzők
addig maradnak a nyomozó vagy a társ kártyáján, amíg onnét 
az őrző vagy egy hatás le nem dobatja azokat.

Az átokjelzők és a képességpontok
Ha egy nyomozó olyan tulajdonságpróbát kényszerül átok miatt
újradobni, amelyhez már felhasznált képességpontot, a bónusz
az újradobásnál is számít.

Ha egy nyomozó olyan tulajdonságpróbát kényszerül átok miatt
újradobni, amelyhez még nem használt fel képességpontot, az
újradobás előtt lehetősége van arra, hogy elhasználja egy képes-
ségpontját.

Szobalapkák
Az újfajta szobalapkákra is vonatkoznak az alapjátékban leírt általános
szabályok; itt csak a vermekre, illetve a csónakokra vonatkozó egyedi
szabályokat írjuk le.

Verem
A vermek mély, veszedelmes, gyakran nehezen észrevehető vagy kikerül-
hető gödrök. A játék kezdetén az őrző képpel lefelé megkeveri a verem-
lapkákat és így, képpel lefelé lerakja azokat egy kupacban a térkép mellé. 

Mindig, amikor egy nyomozó, társ vagy szörny vermes mezőre mozog
vagy mozgattatik, végre kell hajtani az alábbi lépéseket:

1. Mozgás vége: A bábu mozgását bejefezi ezen a mezőn, ebben a
körben semmilyen okból nem mozoghat innét tovább.

2. Sebződés: Fel kell fordítani a veremlapkát, és amilyen szám látható
rajta, akkora sebzést szenved el a verembe esett bábu.

3. A lapka kicserélése és/vagy eldobása: Ha a vértócsá-
ból egy sárga nyíl indul ki, a bábu tulajdonosa a lap-
kák kupacából véletlenszerűen elvesz egyet és azt anél-
kül, hogy megnézni, mekkora sebzést okoz, képpel 
lefelé lerakja a vermes mezőre.  
 
Ezután, akár volt a már képpel felfelé fordított lapkán sárga nyíl,
akár nem, ezt a lapkát le kell venni és képpel lefelé a veremlapkák
készletébe vissza kell keverni.

Fontos: A repülő szörnyekre nem hatnak a vermek.

Ha egy hatás miatt új vermet kell felrakni a térképre, húzni kell egy
lapkát a még fel nem használt veremlaplák kupacából, és azt anélkül,
hogy megnéznék, mekkora sebzést okoz, képpel lefelé le kell rakni a
megfelelő mezőre. Ha már nincs a készletben veremlapka, nem lehet
újabb lapkát felrakni a térképre (ez mindenkor érvényes, akkor is,
ha a sárga nyíl miatt kellene kicserélni egy felfordított veremlapkát).
A vermek csak akkor “aktiválódnak”, amikor egy bábu a mezőjükre
mozog. Ha egy bábut le kell rakni vermes mezőre (például a Szent-
ségtelen követők őrzőakció következtében), vagy verem kerül olyan
mezőre, ahol már van bábu, a verem nem aktiválódik.

Ha egy mezőre egyszerre több bábu mozog (például csónakkal), az
összes ilyen bábu elszenvedi a felfordított veremlapka miatti sebzést.

Egy mezőn legfeljebb egy veremlapka lehet.
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Csónak
Ez a lapka egy kis motoros csónakot jelképez, amellyel a
nyomozók átkelhetnek patakokon, folyókon, mocsarakon.

Csak olyan nyomozó használhatja a csónakot, akinél ott van a megfe-
lelő felfedezéskártya (a csónak kulcsai); az ilyen nyomozó a mezőről, 
ahol ő és a csónak is van, átmozoghat egy olyan szomszédos mezőre,
amelyet ettől átjárhatatlan határ választja el. Ekkor a csónaklapot 
és a nyomozó bábuját is át kell rakni erre a szomszodés mezőre.

A fedett híd szobájának két oldalán (a patak két partján) lévő mezők
mind szomszédosak egymással a csónak használata szempontjából 
- miként a repülő szörnyek számára is (lásd alant a példát).

Ha egy hatás miatt egy nyomozó mozoghat (például futásr hajt végre
vagy levitáció varázslatot használ), és a mezőn, ahol van, van csónak,
használhatja azt - amennyiben persze nála vannak a csónak kulcsai.

Amikor egy nyomozó mozog a csónakkal, a kiindulási mezőn lévő 
nyomozók vele tarthatnak. A csónakot használó nyomozó visszautasít-
hatja, hogy egyeseket elszállítson. A csónakba beszállt “utas” az mozgás
során bármikor kiszállhat a csónakból.

A csónakban utazók a normál szabályok szerint dobnak iszonyat- és
elkerüléspróbákat - igen, a csónak utasai is.

Ha az őrző mozgat olyan nyomozót, akinél ott vannak a csónak kulcsai,
az őrző felhasználhatja e mozgatás során a csónakot, azonban ilyenkor
a csónak nem szállíthat utast (azaz a többi nyomozó nem lehet alanya
e mozgatásnak).

Fontos: A csónak mindig egy adott mezőn van, és ennek a mezőnek
szükséges, hogy legyen átjárhatatlan határa.

A

Harvey Waltersnél ott van a szükséges felfedezéskártya (a csónak kulcsai). Mivel csónakos mezőn tartózkodik,
a csónnak átmozoghat az A, a B vagy a C mező bármelyikére. Mozgásfázisának egyik lépést arra használja,
hogy átmenjen a C mezőre: átrakja oda a bábuját, miként a csónaklapkát is. Olyan bábu, amely nem repülő
                                            szörny, ezen a módon juthat át a fedett híd alatt.

Példa a csónak használatára

C

B
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A társak
A társak olyan történetspeci�kus karakterek, akik sem nem ször-
nyek, sem nem nyomozók. Nem a játékosok irányítják őket, de
számos módon interakcióba kerülhetnek velük.

A társak csak az 1., 3. és 4. történetben vannak, ahogy ez a
Nyomozók Könyvéből is kiderül.

A társ jelzője azt mutatja meg, hogy az illető éppen
hol tartózkodik a térképen; a társ kártyáját pedig a
térkép mellé kell rakni. A történetkártyák pakliját
megkeverve szintúgy ide kell rakni.  

Fontos: A kártyahatások, -képességek szempontjából a társak nem
szörnyek és nem nyomozók. Ha például egy nyomozónak van egy
teljes magány traumakártyája, nem kell iszonyatpróbát dobnia 
akkor, ha olyan szobába lép, ahol egy társ tartózkodik.

Alant a társakra vonatkozó szabályok olvashatók.

A társfázis
Az őrző körében, közvetlenül a cserefázis után kerül sor a társfázis-
ra, a nyomozók ekkor kerülhetnek kapcsolatba a társakkal. E 
fázis az alábbi lépések szerint zajlik:

1. Társakció: Minden társ végrehajt egy akciót - hogy melyiket,
azt a hozzá legközelebbi nyomozó dönti el.
 - A társ támadást hajt végre.

 - A társ beszélget egy egyazon szobában lévő nyomozóval.

 - A társ nem csinál semmit.

2. Társak és hatások: Ha egy szobában tűzjelző van, minden ott
lévő társ sérül 2-t. Ezután minden társról el kell dobni egy
bénultságjelzőt (a társakról és hatásokról l. még a 10. oldalon).

 

A megőrült társ is végrehajthat társakciót; azonban az őrző úgy
mozoghat és támadhat a megőrült társsal, mintha az szörny lenne
(l. még a 9. oldalon).

A társ akciókról részletesen itt, illetve a következő oldalon írunk.

Beszélgetés a társsal
A társfázisban egy társ egy olyan nyomozóval beszélhet, aki ugyan-
abban a szobában van, mint ő. Ilyenkor ez a nyomozó felcsapja a
társ történetpaklijának legfelső lapját, végrehajtva azt. Hacsak a
kártya másra nem utasítja, a játékos ezt a lapot saját nyomozókár-
tyája mellé rakja le. Ha a szobában több nyomozó van, csapatként
kell eldönteniük, melyikük beszélget a társsal. 
Fontos: Nem beszélhet a társsal az a nyomozó, akinek befejezet-
len feladata van e társtól.

Háromféle történetkártya van:

· Szóbeszéd: Ezeken a kártyákon “csak” színesítő szöveg van. 
Habár tényleges hatásuk nincs, e lapok segítenek a nyomo-
zóknak jobban megérteni a történetet.

·  Esemény: E lapok hatása lehet azonnali vagy folyamatos. A
felhúzott eseménykártyát végre kell hajtani, majd aszerint, mi
szerepel a lapon, el kell dobni vagy le kell rakni a nyomozó
kártyája mellé.

·  Feladat: A lapot le kell rakni a nyomozó kártyája mellé. Ha sikerül
teljesíteni a feladatot, azért jutalom jár, és utána el kell dobni a kár-
tyát. A teljesítés több kört is igénybe vehet. Fontos, hogy egy nyo-
mozó nem beszélgethet olyan társsal, akinek rá bízott feladatát még
nem teljesítette.  
 
A feladatot csak az a nyomozó teljesítheti, akinél ott van a történet-
kártya. A cserefázisban az azonos mezőn lévő nyomozók átadhatnak
egymásnak feladatkártyákat (mintha csak felfedezéskártyák lennének).

A társ támadása
Amikor egy társ támadás hajt végre, az őrző felhúzza a megtámadott
szörny típusának megfelelő paklit tetejéről a legfelső lapot. A társak
mindig a lapok felső részét használják (ugyanúgy, mint a támadó nyo-
mozók).

A támadás célpontját a társakciót végrehajtó játékos választja ki, mi-
ként a támadásra használt fegyvert is (l. még a 9. oldalon). Ha a harc-
kártya valami döntést követel meg, ugyancsak ez a játékos dönt (ha
például a lap szerint “mozoghatsz 1 mezőt” , ő dönt, mozog-e a társ, és
ha igen, hová).

A társak megtámadhatnak szörnyeket, nyomozókat és más társakat. 
Ha a társ nyomozóra vagy társra támad, a humanoidpakli tetejéről
kell felcsapni a harckártyát.

Lebénult társ nem támadhat.

Fontos: A társak sosem dobnak tulajdonságpróbát. Ha próbát kellene
dobnia, az eredményt a társ hozzáértése dönti el (l. lentebb).

Ha egy hatás révén az őrző megtámadhat nyomozóval nyomozót 
(ilyen például a barát traumakártya), e hatással az őrző a nyomozóval
társra is támadhat.

A társak és a próbák
A társak nem dobnak tulajdonságpróbát, a próba sikerét vagy kudar-
cát hozzáértésük dönti el.

Ha egy társnak tulajdonságpróbát kellene dobnia, és a társ kártyáján
szerepel ez a tulajdonság, a próba sikeres; ha a kártyán nem szerepel
ez a tulajdonság, a próba nem sikerül.

Példa: Egy szörny speciális támadása miatt egy társnak ügyességpróbát
kell dobnia. Ha a társ kártyáján a tulajdonságoknál szerepel az ügyes-
ség, a próba sikeres, egyébként viszont a próba sikertelen.

Fontos: A társaknak ugyanúgy kell iszonyat- és elkerüléspróbákat
dobniuk, mint a nyomozólnak; azonban a társak iszonyat- és elkerül-
éspróbái mindig sikertelenek (a hozzáértés itt nem számít).

Ha egy hatás miatt egy társnak próbát kell tennie, de az nem tulaj-
donságpróba, a próba automatisan sikertelen lesz. Ha például egy
harckártya miatt a társnak próbát kell tennie aktuális épelméjűségé-
re, a próbát bizonyosan elrontja.

Ha egy harckártya valamilyen tulajdonság alapján sebez, a sebzés 
mindig 1 lesz. Ha például a kártya szövege az, hogy “az erőd felét
sebzed”, minden társ sebzése 1.
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1. Az őrző körében, a cserefázis után sor kerül a társ-
fázisra. A játékban két társ van, és a nyomozók úgy
döntenek, először Corinna Jones kerüljön sorra.

2.
 

Harvey Walters és Jenny Barnes ugyanabban a szo-
bában van, mint Corinna. Mivel Corinna csak az
egyikükkel beszélhet, közösen úgy dötnenek, Har-
vey lesz az. Harvey felhúzza Corinna történetpakli-
jának legfelső lapját, ami egy feladat. Harvey meg-
tartja ezt a lapot, és amíg nem teljesíti, Corinna
nem beszél vele.

3. Ezután Eric Colt akciója következik. Legközelebbi
nyomozó hozzá Jenny Barnes, így ő dönti el, mit
csináljon Eric. Mivel nem egy szobában vannak,
nem tudnak beszélgetni, így a döntése az, hogy
Eric támadni fog.

4. Eric már egy előző körben kapott egy karabélyt.
Jenny úgy dönt, azzal fogja megtámadni a vele
szomszédos mezőn a zombit.

5. Az őrző felcsapja a humanoidpakli legfelső lapját.
Ez távolsági fegyveres, vagyis végrehajtható és vég-
rehajtandó, hiszen a karabély távolsági fegyver.

6. A harckártya arra utasít, hogy Eric tegye próbára
célzását. Mivel Eric társ, próba helyett meg kell
nézni, szerepel-e a célzás a kártyáján.  
 
Eric ért a célzáshoz, így a próba sikeres. A sikeres
próba hatását végre kell hajtani, majd el kell dob-
ni a harckártyát.  
 
Mindkét társ sorra került már, így a társfázis véget
is ért. Folytatódik az őrző köre a fenyegetésjelzők
begyűjtésével.

Példa a társfázisra

1

5

2 3
4
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A társak mozgása
A társjelzők csak kártyák, hatások, képességek miatt mozoghat-
nak. Amikor mégis mozognak, a társak egy szomszédos mezőre
kerülnek át, a nyomozókra vonatkozó mozgásszabályok szerint.

A társak nem mozoghatnak be olyan szobába, ahol zárkártya
van, miként rejtekhelyen sem bújhatnak el. Végül a lebénult
társak nem mozoghatnak.

Cserebere a társakkal
A cserefázisban a nyomozók átadhatnak a társaknak felfedezés-
és kezdőfelszerelés-kártyákat. Ennek több oka lehet, például az,
hogy a társ meg tudja magát védeni, vagy éppen egy feladat telje-
sítése miatt (l. a 7. oldalon).

Csak akkor adhat át kártyát egy társnak egy nyomozó, ha ugyan-
azon a mezőn vannak; ekkor a kártyát képpel felfelé le kell rakni
a társ kártyája mellé. A nyomozók nem kaphatnak felfedezés- és
kezdőfelszerelés kártyákat a társaktól, hacsak egy kártya szövege
ezt külön lehetővé nem teszi.

A társak nem használhatják a náluk lévő felfedezés- és kezdőfelsze-
relés-kártyák képességeit, kivéve, hogy használhatnak fegyvert, 
vagy abban az esetben, ha ezt a kártya szövege kifejezetten lehető-
vé teszi a számukra.

A cserefázisban egy nyomozó több kártyát is átadhat egy vagy 
több társnak - csak az a fontos, hogy ugyanazon a mezőn legye-
nek.

Társak megtámadása
A szörnyek ugyanazon szabályok szerint támadhatnak társakra,
mint nyomozókra. Fontos azonban, hogy a társak sosem dobnak
próbákat (l. a 7. oldalon).

Ha a nyomozók támadnak társakat, az aszerint zajlik, mintha
humanoid szörnyeket támadnának.

Minden hatás, ami bábukra hat (vagyis nem kifejezetten ször-
nyekre vagy nyomozókra), a társakra is hat. Például a lángszóró
az összes, egy adott mezőn tartózkodó bábunak 4 sebzést okoz
- egyaránt sebezve szörnyet, nyomozót és társat.

Az olyan kártyák, amelyek kifejezetten szörnyekre vagy nyomo-
zókra hatnak, nem hatnak a társakra. Például a kés, a lámpás, a
gitár, a szenteltvíz, a dinamit vagy az írógép nem hat a társakra,
mivel ezek kifejezetten szörnyekre hatnak (és nem támadások). 
Azonban a társak ellen használhatók az olyan kártyák, amelyeken
ott a támadás kulcsszó (ilyen például a bilincs vagy a fonnasztás).

Sebesülés, iszonyat, társak
A társak sokféle ok miatt sérülhetnek, illetve megrémülhetnek. A tár-
sakat ért sebzést és iszonyatot a kártyájukra rakott sebesülés- és iszo-
nyatjelzőkkel kell számon tartani.

Trauma- és mítoszkártyák nem játszhatók ki a társakra.

Halott társak
Ha sebesülésjelzői összértéke eléri vagy meghaladja életerejét, a társ
meghal. Ilyenkor a társ jelzőjét le kell venni a térképről, és a társ
többé már nem mozoghat, nem támadhat, sem nem beszélgethet a
nyomozókkal. A nála lévő felfedezés- és kezdőfelszerelés-kártyákat
ledobja a szobában - pont úgy, mint a halott nyomozó.

Megőrült társak
Ha iszonyatjelzői összértéke eléri vagy meghaladja épelméjűségét, a
társ megőrült.

 

A társfázisban a nyomozók ugyanúgy végrehajthatnak társakciót az
őrült társakkal, mint az ép elméjűekkel (l. a 7. oldalon).

Az őrült társakra két speciális szabály vonatkozik:

1. Őrzőakciók: Az őrző körében, az őrzőakciók idején az őrült társ
szörnynek számít (és nem társnak); így például a parancsolás lény-
nek kártyával az őrző mozgathat őrült társat. Ellenben az őrző 
nem mozgathat őrült társat rémült falusi kártyával, sem nem tá-
madhat őrült társsal megszállott falusi kártya révén, hiszen az őrült
társ nem társnak, hanem szörnynek számít ilyenkor.

2. Az őrző támadásai: A szörnyek támadásának fázisában az őrző
végrehajthat egy támadást az őrült társsal (a 7. oldalon, a társak
támadásánál leírt szabályok betartásával).

Társak gyógyítása
Az olyan hatásokkal, amelyekkel a nyomozók gyógyíthatók, a társak
is gyógyíthatók: a gyógyítást végrehajtó játékos jelöli ki a célpontot, 
ami lehet nyomozó helyett társ is. Az összes korlátozás ilyenkor is érvé-
nyes, például a kártya előírhatja azt, hogy a gyógyító és a gyógyított
- itt a társ - ugyanabban a szobában legyenek.
Az összes többi olyan kártya, amelyik kifejezetten nyomozókra hat, 
nem hat a társakra.
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Társak és állapotok
Az állapotok nem teljesen úgy hatnak a társakra, mint a nyomozókra.

• Bénultság: Lebénult társ nem mozoghat és nem támadhat, ellen-
ben beszélhet. A társfázis végén minden társ kártyájáról le kell
dobni egy bénultságjelzőt.

• Átok: Amikor egy társ próbát tesz, az őrző eldobhat a társ kártyá-
járól egy átokjelzőt, hogy a próba automatikusan sikertelen 
legyen (függetlenül a társ hozzáértésétől). Harcban az őrző az
átokjelző eldobásával kivárhatja a  harckártya szövegének elolva-
sását.

 

• Tűz: Ha egy társ olyan szobában van, ahol van tűzjelző, a társ-
fázis végén 2-t sebződik. tűz nem akadályozza a társ mozgását,
nem kell miatta akaraterő-próbát dobnia, nem hat rá más módon.

• Sötétség: Ha a társ olyan szobában van, ahol van sötétségjelző,
nem támadhat.

Társak és szobalapkák
A társak csak az alábbi szobalapkákkal léphetnek interakcióba:

• Létra: Mozgásuk során a társak pont úgy használhatják a létrákat,
mint a nyomozók.

• Verem: A vermek szabályai a társakra is érvényesek.
• Szellőző: A társak nem mozoghatnak a szellőzőkön keresztül.
• Rejtekhely: A társak nem juthatnak be a rejtekhelyekre.   

A társak nem támadhatják meg a rejtekhelyeken lévő nyomozó-
kat. (Ahogy egyébként a rejtekhelyeken lévő nyomozókat a többi
nyomozó sem támadhatja meg.)

Szabálytisztázások
E fejezetben néhány apróságot tisztázunk. Az itt leírt szabályok felülírják
az alapjáték szabályfüzetében leírtakat.

Szobalapkák
A nyomozók és a társak átmehetnek barikáddal lezárt ajtón; ilyenkor a
barikádlapkát az ajtó elől át kell rakni az adott mezőn valahova máshová,
utána kerül sor a mozgásra. A mozgás után a barikád nem kerül vissza az
ajtóhoz.

Egy ajtónál nem lehet egynél több barikádlapka.

Rejtekhelyen lévő nyomozót nem támadhat meg sem társ, sem másik
nyomozó.

Támadás kulcsszó
Bizonyos tárgyak és varázslatok kártyáján megtalálható a támadás kulcs-
szó (ilyen például a bilincs). A kulcsszó két ok miatt fontos:

1. A nyomozónak nem kell elkerüléspróbát dobnia ahhoz, hogy hasz-
nálja a kártya akcióját.

2. Az ilyen kártyákkal megtámadhatók a társak (l. a 9. oldalon), vagy
akár más nyomozók is, ha a történet szabályai ezt lehetővé teszik.

Automatikus balsiker
Ha egy hatás miatt egy nyomozó automatikusan elront egy tulajdonság-
próbát, a próba semmilyen okból nem sikerülhet - ha például egy hatás
miatt a próba automatikusan sikeres, egy másik szerint pedig sikertelen,
a próba sikertelen lesz.

Egyedi szörnyek
E kiegészítőben egyes szörnyekből csak egy bábu található.

Az ilyen egyedi szörnyek megölhetők, de nem távolíthatók el a játékból
(például a Tiltott alkímia kiegészítő fényképezőgépével).

A dunwichi rettenet annyiban még speciálisabb szörny, hogy csak egy
bábuja van, viszont három lapkája. A játék elején az őrző eldönti, hogy
melyik lapkát csúsztatja a szörny alapjába. A szörny különleges támadása
megköveleti, hogy az őrző véletlenszerűen húzzon egyet a szörny másik
két lapkája közül, és azzal cserélje ki a szörny alapjában lévő lapkát. Az
őrző bármikor megnézheti, hogy éppen melyik lapka van a szörny alap-
jában.

Az egyedi szörnyek nem számítanak nevesített szörnyeknek, csak akkor,
ha ezt a történet szabályai külön kijelentik.
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Automatikus ölés
Ha egy nevesített szörnyre olyan hatás hat, amely anélkül ölné
meg, hogy pontosan megmondaná, mennyi a sebzés (ilyen pl. a
fonnyasztás varázslat), a hatás 5-öt sebez. Ha ilyen hatás társra,
nyomozóra hat, a társ, illetve a nyomozó meghal.

Ha egy célkártya elvárja, hogy a nyomozók megöljenek egy 
bizonyos szörnyet, arra a szörnyre a nevesített szörnyekre vonat-
kozó szabályok vonatkoznak (így a fentebbi is).

Ez a szabály felülbírálja az alapjáték szabályait, és az összes tör-
ténetnél ezt kell használni, nem csupán a Vadon szava-történe-
teknél.

 

Varázslatok
Egy nyomozónál nem lehet egyszerre ugyanabból a varázslatból
két vagy több példány.

A Ré hangja szövegében akciótípusra utal. Hét akciótípus van:
támadás, futás, felfedezés, eldobás, kártyaképesség, speciális tör-
ténetakció, szobalapka-akció.

Ha egy kártyán szerepel a támadás, a kártya használata nem
kártyaképesség-akció, hanem támadásakció. Például a kés felfe-
dezéskártyán két akció olvasható, az egyik támadás, a másik
pedig kártyaképesség.

Ha egy hatás miatt egy játékos köre azonnal véget ér, nem 
használhatja a Ré hangját.

 

Ha valaki  a levitáció használatával mozog, e mozgása során
a vermek nincsenek rá hatással.

Kifogy az eseménypakli
Ha már az eseménypakli utolsó lapja is végre lett hajtva, de még sen-
ki sem nyert vagy veszített, a játék nem ér véget; csupán ezentúl nem
lesz az őrző körében eseményfázis. A játék csak akkor ér véget, ami-
kor az egyik fél megnyeri a játékot.

Az olyan hatások, amelyek mozgatják
a társakat és a nyomozókat
Amikor egy hatás lehetővé teszi, hogy egy nyomozó játékosa moz-
gasson egy társat vagy egy nyomozót, ennek során a társ vagy a nyo-
mozó ugyanúgy elkerüléspróbákra kényszerül, mint rendes mozgás-
nál (kivéve, ha az ellenkezője le van írva). Ha az őrző mozgat társat
vagy nyomozót, nem kell elkerüléspróbákat dobni - iszonyatpró-
bákat alkalmasint igen.

Gyakran elfelejtett szabályok
•

 

A vadon szava őrzőakció-kártya felhasználásáig elrejtve marad a
nyomozók elől.

• A mélyvízben lévő bábuknak (ha nem repülő szörnyek) tulajdo-
nosuk körének elején - ha nincs ott csónak - mozogniuk kell: a
bábu 2-t sebződik, és azonnal átkerül egy szomszédos mezőre,
ami már nem mélyvíz.

•

 

A fedett híd alatt átrepülhetnek a repülő szörnyek, és a nyomo-
zók is átmehetnek alatta csónakkal.
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