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Ez a dokumentum a Mansions of Madness kiegészítőjéhez,
a Forbidden Alchemy-hez tartalmaz erratát és gyakran feltett
kérdéseket.

 

Errata
Az alábbi fejezetben a Forbidden Alchemy erratája olvasható.

Sajnos, az 1. angol kiadás többhelyütt hibás lett. Ha az Őrző
Könyvének és a szabályfüzet/Nyomozók Könyvének borító-
ján nem olvasható a “javított” kitétel, a piros csillaggal jelölt
hibák még benne vannak. Az 1. kiadás tulajdonosai ingyen
póttartozékokat kapnak, ha írnak nekünk a customerservice@
fantasi�ightgames.com címre.

Hibás 1. kiadás

 

Általános 
•  * Wrong Turn (mítoszkártya): Az elrontobb próba hatá-

sa helyesen: “Az őrző áthelyezhet a folyosó bármelyik másik
mezőjére, ahol nincs felfedezés-, zár- vagy akadálykárta.”

•  * Bone Saw, Sword Cane (kezdőfelszerelések): E kártyák  
szövege így kezdődik: “Akció: Támadj meg egy szörnyet
a meződön.”

•  * Studies on Hysteria (kezdőfelszerelés): Az eldobható 
traumakártya lelki nyavalyás traumakártya.

•  * Memory Hole (mellékhatás): A kártyán állóképesség 
helyett életerő olvasandó.

1. történet (Return of the Reanimator)
•  * 1B célkártya: A nyomozók győzelmi feltételénél ez ol- 

vasandó: “Egy nyomozó, akinél ott az 1-es nyom, elhasz-
nálhatja egy akcióját arra, hogy megpróbálja megfejteni
a 10B alkímiarejtényt. Ha sikerrel jár, győztek a nyomozók.

 

•
  

* 
 
III-as eseménykártya: Sebek helyett életerő olvasandó.

 

•  * IV-es eseménykártya: Az 1A és 1C résznél ez olvasandó:  
“Az őrző rakja Wester a könyvtárra. West nevesített mániákus,
nyomozónként +3 életerővel. Amikor az őrző a Creature of
Night akcióját használja, West 1 mező helyett legfeljebb 3-at
mozoghat.”

 

2. történet (Lost in Time and Space)
•  * 1C célkártya: Az első bekezdés így olvasandó: “Felfedéskor

az őrző lerakja a Házikedvencet egy olyan helyiségbe, ahol
van nyomozó. A Házikedvenc nevesített soggoth, nyomo-
zónként +5 életerővel. A Házikedvenc nem léphet olyan
helyiségbe, ahol van zárkártya.”

•  * A játéktábla előkészítése: A 4. oldalon a képen a börtön-
cella helyett vendégszobának kellene lennie, és nem szabad
�gyelembe venni az elbarikádozott ajtót sem (a történetben
nincs elbarikádozott ajtó).  
 
Az Őrző Könyve 6. oldalán, az ikrakártyáknál a meg�gye-
lőszoba helyett vendégszobát kell olvasni. 

A helyes játéktábla ez:

Errata és GYIK (1.0-s verzió)

  rejtekhely
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3. történet (Yellow Matter)
•  * A játéktábla előkészítése: A 6. oldalon a képről hiány-

zik egy oltár. Az oltárnak a növényház mezőjén kell lennie,
a fekete östvény helyiségén, ahogy az alant is látható.

 

GYIK
Általános
K: Ha egy nyomozó rejtőzik a Releh köde varázslat miatt, tud támad-
ni? És felfedezni?
V: A varázslat miatt bekövetkező rejtőzést úgy kell kezelni, mint a 
normál rejtőzködést, egy kivétellel: a rejtőzködő nyomozó képes 
mozogni. Nem támadhat, nem használhat “támadó” varázslatokat, 
de felfedezhet. Egy mozgás- vagy akciófázisát elköltve megszüntet-
heti a rejtőzéshatást. A mozgás szabályai vonatkoznak rá, ideértve 
az elkerülés- és az iszonyatpróbákat.

V: Minden döntést a nyomozó hoz meg, ideértve azt is, hogy
milyen fegyverrel támad (ha egyáltalán fegyverrel). Az őrző
csupán arra kényszeríti, hogy támadjon - a nyomozónak, ha
képes rá, támadnia kell.

K: Ha egy nyomozó, akinél ott van a “Cult Robes”, kénytelen meg-
támadni egy szörnyet a “Something to Prove” traumakártya miatt,
eldobja a “Cult Robes”-t?

K: Ha egy nyomozóra hat a “Something to Prove” traumakártya, és
az őrző kiváltja annak hatását, ki jelöli ki a támadás célpontját?

V: Igen.

K: Ha egy nyomozó elkölt egy képességpontot egy tulajdonságpróbára,
és a próbát újradobja valamiért, a képességpont az újradobásnál is
számít?
V: Igen.

K: Ha az őrző körében kiváltja egy traumakártya hatását, az az 
“Evil Presence” őrzőakciókártya szempontjából őrzőakciónak számít?
V: Nem. Ha az őrző csak egyszer használja az “Evil Presence”
őrzőakciókártyát körében, csak 1 fenyegetésjelzőt kap vissza,
függetlenül a traumakártyák kiváltott hatásaitól.

K: A nyomozók és a szörnyek beléphetnek a temetőlap középső mező-
jére?
V: Igen.

K: A 3/14-es humanoid harckártya csak akkor ad +1-et a nyomozó
akaraterejéhez, ha az iszonyatjelzőt kapott ebben a körben?
V: Nem. A nyomozó megkapja a +1 akaraterőt, ha van nála
legalább 1 iszonyatjelző - mindegy, honnét.

K: A 12/14-es humanoid harckártya elrontott próba esetén eltávo-
lítja a barikádot az ajtó előtt, amit az lezárt?
V: Igen.

K: Mi történik akkor, ha az őrzőnek olyan mítoszkártya van a 
kezében, amit nem tud kijátszani?
V: Nem játssza ki azt a mítoszkártyát. A kártya addig a kezé-
ben marad, amíg ki nem játssza vagy el nem dobja - a normál
szabályok szerint.

•  * Előkészületek: A felfedezéskártyák között tévesen van felsorol- 
va az “Eletrical Trap” - helyette “False Clue” olvasandó.

•  * Ikrakártyák: Az Őrző Könyvének 9. oldalán a vendégszo- 
bánál két 4A-s bekezdés van. A második valójában a 4B-s
bekezdés.

•  * 1C célkártya: A sikeres és sikertelen próba hatása fel van
cserélve: sikeres próbánál hal meg egy nyomozó, nem siker-
telennél. A nyomozók győzelménél ez olvasandó: “A nyo-
mozók győznek, ha a ”sárga anyagot” cipelő nyomozó
elmenekül a 2. folyosóról.” Nem szükséges a tesztalannyal
elmenekülni.
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Return of  the Reanimator

K: Amikor az 1A és 1 C célkártyák a temetőből elmenekülést
említik, abba a temető és a 2. temető is beleértendő?
V: Igen.

K: Amikor az őrző “Crawling Hands” őrzőakciókártyát 
használ, átmozgathat kézjelzőt elbarikádozott ajtón?
 

V: Igen.

K: A IV-es eseménykártya “West”-et említi, az 1C célkártya
pedig “Dr. Herbert West”-et. Ugyanaz a két szörny?
V: Igen. Minden “West”, “Herbert West” és “Dr. Her-
bert West” ugyanarra a nevesített szörnyre utal.

Lost in Time and Space
K: Az időutazás miatt lekerülnek a játéktábláról az olyan
hatásjelzők, mint a tűz vagy a sötétség?
V: Nem. Ahogy az időutazás az eldobott tárgyakat sem
tűnteti el, úgy a hatásjelzőket sem.

K: Hány mítoszkártyával és fenyegetésjelzővel kezd az őrző?
V: Annyi mítoszkártyát húz és annyi fenyegetésjelzőt kap,
amennyienk vannak a nyomozók; így pl. 3 nyomozó 
esetén 3 mítoszkártyát húz és 3 fenyegetésjelzőt kap.

K: Az I-es eseménykártyán mit jelent az, hogy “nyomozónál”?
Elvehető egy nyomozó nyomkártyája?
V: Az őrző kiválaszt egy olyan felfedezéskártyát, ami 
egy nyomozónál van; nem választhat olyan nyomozó-
kártyát, ami a játéktáblán van. Nyomkártya nem választ-
ható.

Yellow Matter
K: Amikor Dr. Faustot ki kell cserélni egy másik nevesített szörnyre, az
új szörny is Dr. Faustnak tekintendő? Az előző szörny sebesülésjelzőit 
megkapja a második szörny?
V: Az új szörny valóban Dr. Faust. Az előző szörny mutációjelző-
it megkapja az új szörny, a többi jelzőket (sebesülés-, bénultság-
jelzők, stb.) viszont nem.

K: 1A célkártyánál az őrző győz, ha “Mutagen Testing” őrzőakciókár-
tyát használ Dr. Faustra, így végezve egy nyomozóval?
V: Igen.

K: A belső udvar és a zöldségpince közötti átjáró nem tűnik normál
ajtónak. Mégis annak számít?
V: Igen, ajtó, minden hatás szerint is az.

K: Az őrző a tesztalannyal használhat létrát?
V: Igen, mind az őrző, mind a nyomozók mozgathatják a teszt-
alanyt létrán keresztül.

K: A mutációjelzők készlete véges vagy (elméletileg) végtelen?
V: Véges. Ha az őrző kifogy e jelzőkből, nem is veheti le azokat
a játéktáblán fent lévő szörnyekről és a nyomozókről.

K: Amikor az I-es eseménykártya arra utasítja az őrzőt, hogy rakjon
le tetemjelzőket, mit tesz akkor, ha a készletben már nincs elég
jelző?
V: A “Haverst Organ” őrzőakciókártyáján lévő jelzőket úgy
tekintheti ilyenkor, mintha a készletben lennének.

K: A IV-es eseménykártya 1A-s részének végrehajtásakor hány mu-
tációjelzőt kell felrakni?
V: 1 mutációjelző kerül minden nyomozóra, aki ugyanazon a
mezőn van, mint a tesztalany.

K: A IV-es eseménykártya 1C része megengedi Dr. Faustnak, hogy
visszakerüljön a játéktáblára, ha már meghalt?
V: Nem.


