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Ez a dokumentum a Mansions of Madness játékhoz tartalmaz 
erratát és gyakran feltett kérdéseket. Utolsó módosítása 2011. 
június 3-án történt, és a legújabb betoldások vörössel vannak
szedve.

Habár számos hiba ki lett javítva a második kiadásban, azért az
első kiadás hibáit is felsoroljuk.

 

 

Errata (1. kiadás)
Hogy kiderüljön, a játék melyik kiadás, meg kell néz-
ni a vonalkódot a doboz alján. Az 1. kiadás ID száma
881OCT10. 

.

Strange Skies (mítoszkártya): “Back Door” helyett “Front 
Path” olvasandó.

•  

Witchcraft (őrzőakció-kártya): A második bekezdés helyes
szövege: “Akció: Elbodhatsz 1 mítosz- vagy traumakártyát,
hogy kapj 1 fenyegetésjelzőt.” (Vagyis nem dobhat el az őrző
bárhány kártyát.)

• 

Dark Ritual (őrzőakció-kártya): Ez a kártya körönként csak
egyszer használható.

•  

Uncontrollable Urges (őrzőakció-kártya): Ez a kártya egy
körben egy nyomozóra csak egyszer használható.

• 

Dynamite (kezdőfelszerelés): Ennek a kártyának a típusa
nem “felszerelés”, hanem “fegyver”.

• 

Suitcase (akadálykártya): A kártya illusztrációja rossz, a 6A-s
rejtvénynek kellene ott lennie (ahogy az a szövegeben szerepel).

•   

Blood Pact (varázslatkártya): Az egyik ilyen kártya arra uta-
sítja a játékost, hogy dobjon el 1 lelki nyavajás traumakártyát.
Ehelyett az olvasandó, hogy “Dobj el 1 sebesüléses trauma-
kártyát.”

• 

Nevesített szörnyek: A nevesített szörnyek immúnisak minden
olyan olyan hatásra, amely automatikusan, sebzés nélkül végez
egy szörnnyel (ilyen Joe Diamond Lucky Breakje). Ha a célkár-
tya megköveleti, hogy a nyomozók végezzenek egy bizonyos
nem nevesített szörnnyel, ara a szörnyre a nevesített szörnyekre
vonatkozó szabályok érvényesek (a fenti immunitás is).

• 

1. történet: �e Fall of House Lynch 
Őrzőakció-kártyák: A “Command Minion” kártyát kell hasz-
nálni, nem a “Command Monster”-t.

•  

1A nyom: Walter Lynch-t bármely nyomozótól legfeljebb 2
mezőnyire kell lerakni.

• 

3. történet: Blood Ties
Előkészületek: A felfedezéskártyáknál összesen 9 kártya van, 
a hiányzó egy “Nothing of Interest”.

•   

5. történet: Green Eyed Boy
Játéktábla: Több apró hiba található rajta, a Gallery-t és a
Tower Room-ot el kell forgatni: a Gallery ajtói a Foyer és a
Dining Room felé nyíljanak, a Tower Room ajtaja pedig az
Attic Loft felé. Végül a nyomozók a Foyer bejáratánál kez-
denek.

• 

Előkészületek: A felfedezéskártyáknál �gyelmen kívül kell
hagyni a “Blood Pact”-et, viszont helyette ott van a “De 
Vermis Mysteriis” és a “Crowbar”.

•    
 

Seed Cards: A felsorolásban néhány szoba téves: Bathroom
helyett Bathroom 1, Coat Storage helyett Coat Room olva-
sandó.

•  

 
 

A Freezer bekezdése eszerint olvaandó:  
• 1B:  Nothing of Interest, Opening the Gate  
• 2A és 1A/1C: Whatley’s Diary, Dreadful Passage  
• 2B és 1A/1C: Ceremonial Skull, Dreadful Passage
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Errata (2. kiadás)
Hogy kiderüljön, a játék melyik kiadás, meg kell 
néznia vonalkódot a doboz alján. Az 2. kiadás 
ID száma 1002MAR11.
 

Uncontrollable Urges (őrzőakció-kártya): Ez a kártya egy körben
egy nyomozóra csak egyszer használható.

• 

Eldrich Combat (harckártya): A megdobott és elrontott próbára
vonatkozó utasítás fel lett cserélve. Sikernél nem történik semmi,
a “�e abomination...” rész pedig az elbukott próbára vonatkozik.

• 

1. történet: Fall of House Lynch
1A célkártya: A célkártya felfedésekor az összes zárkártyát le
kell venni a játéktábláról, valamint el kell távolítani a játékból
a “Maniac Attack” őrzőakció-kártyát.

•  

1C célkártya: Az őrző akkor győz, ha már két nyomozó meg-
halt (tehát nem egy).

•  

5. történet: Green Eyed Boy
Játéktábla: Több apró hiba található rajta, a Gallery-t és a
Tower Room-ot el kell forgatni: a Gallery ajtói a Foyer és a
Dining Room felé nyíljanak, a Tower Room ajtaja pedig az
Attic Loft felé. Végül a nyomozók a Foyer bejáratánál kez-
denek.

• 
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Gyakran feltett kérdések
Ez a fejezet a játék mindkét kiadására vonatkozik. 

K: Az őrző az Uncontrollable Urges használatával elérheti, hogy egy
nyomozó fegyverrel támadjon egy másik nyomozóra? És varázslattal?
V: Nem. A lap révén az őrző varázslatot, felszerelést, ereklyét, kötetet
használhat. Ha egy nyomozót arra késztet, hogy az varázslatot hasz-
náljon, akkor annak megfelelő célpontot kell választania. Így ha 
egy varázslatnál az van, hogy “válassz ki egy szörnyet”, az a varázslat
nem használható nyomozó ellen (még az 5. történet során sem).
Hasonlóképpen az őrző nem kényszeríthet arra egy nyomozót, 
hogy az “Sedative” felszereléskártyát használjon egy olyan nyomo-
zóra, akinél nincs traumakártya.

K: Mikor hajtódik végre egy őrzőakció-krtya vastagon szedett szövege?
V: A vastag szöveg mindig aktív, függetlenül attól, volt-e használva
ez az őrzőakció-kártya ebben a körben vagy sem.

K: A nyomozók és a szörnyek felmehetnek a Foyer lépcsőjének oldalán
(a korláton)?
V: Igen.

K: A nyomozók elmenekülhetnek a játéktábláról a célkártya felfedése
előtt?
V: Nem. Csak a célkártya felfedése után menekülhetnek el, és akkor
is csak abban az esetben, ha ezt a célkártya megengedi a számukra.

K: Mi történik akkor, ha a célkártya szerint minden nyomozónak el 
kell menekülnie, de a felfedés előtt már halt meg nyomozó?
V: Játékosonként egy nyomozónak kell elmenekülnie. Ha egy 
nyomozó a �nálé előtt meghalt, a játékosa új nyomozót kapott. 
Ha viszont a �nálé során hal meg, a nyomozók már nem győz-
hetnek (mivel a játékosa ehelyett már nem kap új nyomozót).

K: A nyomozók részt vesznek a játéktábla előkészítésében?
A: Elvileg igen, azért, hogy legyen nekik is mit csinálniuk az őrző
előkészületei közben; azonban némely őrzők inkább maguk vég-
zik el a játéktábla előkészítését.

K: A nyomozók használhatják a balta különleges képességét szomszéd
szobán lévő zárkártyán?
V: Nem. Csak olyan zárrejtvényeken használható, amelyek a 
nyomozóval egy helyiségben vannak. 

K: A Duke kezdőfelszerelés-kártya révén átjuttathatók tárgyak bezárt
ajtókon?
V: Nem. Duka mozgásának kiszámításánál a normál mozgási 
szabályokat kell követni, így nem lehet átmenni a bezárt ajtókon.

K: Pontosan mit jelent az, hogy “az őrző akkor is győz, ha minden
nyomozó meghalt”?
V: Ha a �nálé során (ahol már nem lehet új nyomozóval vissza-
térni) minden nyomozó meghal, az őrző győz.

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Történetek

K: Az 1. történetben hogyan is működik a lángoló zombi?
V: A tűzjelzőnek nincs hatása, amíg a zombin van. Ha a zombi elpusztul,
a tűzjelzőt le kell rakni a helyiségre.

K: A 2. történetben hová vezet a létra a Monastery-ből?
V: Sehová, amíg egy másik létra fel nem kerül a játéktáblára (nyomkártya
révén).

K: A 2. történetben mi történik az utolsó eseménykártya végrehajtásakor az
1A és az 1C célkártyáknál?
V: Mindenki veszített (mivel az 1B nyom megszerezhetetlen).

K: A 2. történetben hogyan is működik az 1B célkártya?
V: Játékonként egyszer az őrző, ha körében teljesítette a célkártya felté-
teleit, megidézhet egy Chthon-szörnyet. Ez nem öl meg egy kultistát
sem, és a célkártya felfedése után is végrehajtható.

K: Hány szintnyi nyomkártya van a 3. történethez?
V: Három. Ehhez a történethez nincs 4. szintű nyom.

K: Az 5. történetben használhat nyomozó barikádat azért, hogy megaka-
dályozzon egy másik nyomozót az elmenekülésben?
V: Nem. A nyomozó akciójával eltávolíthat egy barikádot egy ajtó
elől, függetlenül attól, hogy az az ajtó melyik oldalán van.

K: Az 5. történetben, ha egy nyomozó megöl egy másikat, akinél ott van
a “Loss of Will” mítoszkártya, úgy számít, mintha megölt volna egy 
nyomozót?
V: Nem.

 
 

Hatásjelzők

K: Egy helyiségben lehet egyszerre tűz és sötétség?
V: Igen. Ilyekor a sötétség valójában sűrű fekete füst.

K: A sötétség hat az iszonyat- és elkerüléspróbákra?
V: Nem.

K: Lebénult nyomozó végrehajthat akciót?
V: Igen. A lebénult nyomozónak körében 1 mozgása és 1 akciója van.

K: Ha az őrző eldobat egy nyomozóval fáklyát olyan helyiségben, ahol
sötétség van, a nyomozóra hat a sötétség?
V: Igen. A felfedezéskártyák képessége csak akkor használható, ha azok
nyomozóknál vannak.

K: A lebénult szörnyek miatt kell elkerüléspróbát dobni? És iszonyatpróbát?
Vehetnek mintát?
V: A nyomozók elkerülik a lebénult szörnyeket (minthogy azok nem
támadnak). A lebénult szörnyek miatt sor kerülhet iszonyatpróbákra,
valamint vehetnek mintát (de mintavétel után nem mozoghatnak).

K: Lehet egy helyiségben két sötétségjelző vagy két tűzjelző?
V: Nem. Egy helyiségben egy ilyen hatásjelzőből csak egy lehet.

 

 


