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Áttekintés
A játékot legalább ketten, legfeljebb öten játszhatják. Egyikük lesz 
az őrző, a többiek pedig a nyomozók. A nyomozók mindig felderí-
tenek egy helyszínt, hogy felfedjék annak titkait. A nyomozók 
együtt győznek vagy együtt veszítenek: ésszel és erővel, fegyverekkel 
és ősi ereklyékkel próbálják megakadályozni az őrző ördögi tervét.

Az őrzőnek mindig valami gonosz a célja, ami lehet csupán a 
nyomozók őrületbe kergetése, de lehet akár a világ elpusztítása is. 
Célja eléréséhez főként a rettegésre és a paranoiára támaszkodik,
 de olykor szörnyhordákat is bevet.

A játékosok együtt egy igazi történetet alkotnak, és csak a dönté-
seiken múlik, hogyan ér véget ez a történet.

A játék célja
Minden játék előtt választani kell egyet a Nyomozók Könyvében 
és az Őrző Könyvében egyaránt felsorolt történetek közül. Az előké-
születek során az őrző kap egy célkártyát, amelyről leolvashatja, mikor 
nyeri meg a játékot (például meg kell idéznie egy borzalmas lényt
 vagy meg kell ölnie a nyomozókat).

A célkártyán az is szerepel, mikor győzik le a nyomozók az őrzőt, 
megnyerve így a játékot. Azonban a célkártyát a nyomozók nem 
nézhetik meg; nekik az előkészületek során elrejtett nyomkártyákat 
kell a játék során felkutatniuk. Ha már az összeset megtalálták, az őrző 
felfedi a célkártyát, és a nyomozók megismerik saját győzelmi feltéte-
lüket. Innentől az őrző és a nyomozók versenyt futnak, ki teljesíti 
előbb a saját feltételét, vagyis ki győz.

Minden történethez három különböző célkártya tartozik, így ugyanazt 
a történetet újrajátszva egész más célokkal szembesülnek a játékosok. 

Tartozékok
szabályfüzet (benne a Nyomozók Könyvével)• 
az Őrző Könyve• 
8 nyomozóbábu• 
24 szörnybábu:• 
2 Chthon-féreg -

2 előimádkozó  -

6 kultista -

2 Tindalos kutyája -

2 mániákus -

2 mi-gó -

2 shoggoth -

2 boszorkány -

4 zombi -

tízoldalú dobókocka• 

224 kisalakú kártya:• 

83 felfedezés -

20 varázslat -

14 kezdőfelszerelés -

32 jellemző -

12 zár -

7 akadály -

35 mítosz -

21 trauma -

126 nagyalakú kártya:• 

65 harc -

8 nyomozó -

25 esemény -

13 őrzőakció -

15 cél -

9 keret, kinyomkodandó lapokkal és jelzőkkel:• 

15 térképlap (1 nagy, 7 közepes és 7 kicsi) -

72 sebesülésjelző -

24 iszonyatjelző -

24 szörnylapka -

18 szobalapka -

4 minta -

12 elbarikádozott ajtó -

24 képességpont -

24 hatásjelző -

13 választásjelző -

12 fenyegetésjelző -

6 időjelző -

3 rejtvénylap zárakhoz -

15 rejtvénylapka zárakhoz -

23 rejtvénylapka rúnákhoz -

3 rejtvénylap vezetékekhez -

15 rejtvénylapka vezetékekhez -
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A tartozékok részletesen
Az alábbi fejezetben a tartozékokat magyarázzuk el bővebben.

Az Őrző Könyve
Ez a külön füzet tartalmazza azt, hogy az 
egyes történetek előtt milyen előkészülete-
ket kell végeznie az őrzőnek (nyomok, 
őrzőakciók, szörnyek, célok, stb.).

 
 

 
 

Nyomozóbábuk
Minden nyomozóhoz tartozik egy bábu. A 
játéktéren a bábu jelzi, hogy hol tartózkodik 
éppen a nyomozó.

Szörnybábuk  
Az őrző által a játéktérre felrakható 
szörnyeket jelképezik. Minden
szörnyhöz tartozik egy jelző is, azt 
még a játék előtt fel be kell csúsztatni 
a bábu alapjába (l. az 5. oldalon). A 
játéktérre felrakott bábuk azt mutatják 
meg, hogy hol tartózkodnak éppen az 
adott szörnyek.

Felfedezéskártyák 
A szobák átkutatása során megtalált fegy-
vereket, köteteket, nyomokat, stb. jelké-
pezik. Vannak közük üres szobák is – 
ilyenkor a nyomozók csak pocsékolták 
az idejüket.

Varázslatkártyák 
A nyomozók által megtanulható mágikus 
képességeket jelképezik.

Kezdőfelszerelés-kártyák
Azokat a tárgyakat és társakat jelképezik, 
amelyekkel és akikkel már kezdetben
rendelkeznek a nyomozók.

Jellemzőkártyák
Minden nyomozóhoz tartozik négy jellemző, 
ezek közül mindenki választ magának a játék 
elején kettőt. Ezekről leolvasható a kezdőfel-
szerelés, a nyomozó értékei valamint egyszer 
használható képessége.

Zár- és akadálykártyák
 A zárkártyák ajtókat zárjait vagy más 
�zikai akadályokat jelentenek, amelyek 
megakadályozzák, hogy a nyomozók 
belépjenek egy szobába. Az akadálykártyák 
ellenben azt gátolják meg, hogy a nyomozók 
felfedezzék a szobákat.

Mítoszkártyák 
Az őrző játszhatja ki őket a játékosok 
körében, és természetfölötti, váratlan 
eseményeket jelképeznek.

Traumakártyák
A nyomozókat sújtó súlyos �zikai és 
mentális sérüléseket jelképezik.

Harckártyák
A nyomozók és a szörnyek táma-
dásainak hatását határozzák meg. 
Három fajtájuk van: humanoid,
szörny és másvilági. A szörnyek 
kinézetük és képességeik alapján 
e három fajta valamelyikébe 
tartoznak. Minden kártyán meg-
található a támadás eredménye, 
valamint egy rövid leírás a harcról.

Nyomozókártyák 
Minden nyomozónak van egy kár-
tyája, ezen szerepel, hogy mennyi 
életerővel, épelméjűséggel és képes-
ségponttal kezdi a játékot. Ezekkel 
jelölik a játékosok azt is, hogy melyik 
nyomozókat irányítják. A kártyák hát-
oldalán rövid háttértörténetek vannak.

Eseménykártyák
Minden történethez tartozik öt 
eseménykártya. Ezek olyan ese-
mények, amelyek előbb-utóbb 
mindenképp megtörténnek, füg-
getlenül az őrző és a nyomozók 
cselekedeteitől. Bizonyos számú 
forduló után húzni kell majd egy 
eseménykártyát és végrehajtjani a 
rajta olvasható események egyikét.
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Őrzőakció-kártyák  
 Az Őrző Könyvéből derül ki, 
hogy az egyes történetekhez 
mely őrzőakciók tartoznak. 
Amikor az őrzőn van a sor, 
elsősorban ezen akciókat tudja 
végrehajtani, fenyegetésjelzők 
beadása révén (l. a 10. oldalon).

Célkártyák  
Minden történethez tartozik három 
célkártya, ezeken olvashatók az őrző, 
illetve a nyomozók győzelmi feltétele. 
A játék kezdetén az őrző megkapja az 
egyik célkártyát aszerint, milyen dön-
téseket hozott az előkészületek során.

  

Térképlapok 
Ezekből a térképlapokból 
áll össze a játék kezdetén a 
játéktér. A játék során ezekre 
kerülnek majd a bábuk.

Sebesülés- és iszonyatjelzők
Ezeket a jelzők a nyomozók kártyájára 
kerülnek, amikor azok megsebesülnek 
vagy megrémülnek. A sebesülésjelzők-
kel kell azt is számon tartani, hogy 
mennyi sebet szenvedtek el a szörnyek 
(a jelzők a szörnybábuk alapjára kerülnek).

 

 

Szörnylapkák  
 A szörnylapka előoldaláról leolvasható a 
szörnyek ébersége és iszonyatértéke, a 
hátoldaláról életereje, sebzése, speciális 
támadása. A játék előtt a szörnyek lap-
káitaz adott szörnyek bábuinak alapjába 
kell becsúsztatni (l. az 5. oldalon).

Szobalapkák  
Ezek olyan berendezési tárgyak vagy más 
e�élék, amelyeket a szörnyek vagy a nyomozók 
kihasználhatnak: fedezékek, rejtekhelyek, 
oltárak, holttestek, stb.

Minták  
Ezek jelzők a „Vegyél egy mintát” őrzőakcióhoz 
tartoznak. A minták bizonyos ocsmány rituálék 
során felhasználhatók.

Elbarikádozott ajtók 
 Ezek olyan bedeszkázott vagy befalazott ajtókat 
jelölnek, amelyek nem használhatók. A játék elő-
készületei során kell lerakni ezeket a történet 
megszabta helyekre. Elbarikádozott ajtón semmi 
módon nem kelhetnek át sem a szörnyek, sem a 
nyomozók.

  

Képességpontok  
 Minden nyomozó bizonyos számú képességpont-
tal kezd. Ezeket leginkább dobások előtt lehet 
használni, és nem igazán lehet őket visszaszerezni.

Hatásjelzők  
Bizonyos szobák, nyomozók, szörnyek speciális 
hatásai jelölhetők velük. Három fajtájuk van: 
tűz, sötétség, bénultság.

Választásjelzők
Az őrzőnek az előkészületek során bizonyos 
döntéseket kell hoznia, ezt ezekkel a jelzőkkel 
tartja számon. Az egyik oldalukon a szám a kérdés 
számára utal, a másik oldalukon a betű a válaszra. A jelzőket az 
őrző képpel lefelé lerakja maga elé, így utóbb, ha szükséges, 
ellenőrizheti, hogyan is döntött korábban.

Fenyegetésjelzők 
Ezek az őrző gyarapodó erejét jelképezik, és az 
őrző akcióihoz, illetve bizonyos mítoszkártyák 
kijátszásához használja fel ezeket.

Időjelzők
Ezek révén tartható számon, hogy még mennyi 
idő van a következő eseménykártya felfedéséig. 
Az őrző minden eseményfázisban rárak egy ilyen 
jelzőt az eseménypakli tetejére.

Rejtvénylapok és -lapkák
Bizonyos akadályok vagy zárak miatt a nyo-
mozóknak rejtvényeket kell megoldaniuk. A 
rejtvények három típus valamelyikébe tartoz-
nak, és mindegyik rejtvénynél bizonyos számú 
lapkát kell felhúzni, majd azok révén megfej-
teni a rejtvényt (l. a 17-20. oldalon).

Tízoldalú dobókocka 
Elsősorban a képességpróbákhoz használatos. A dobás 
eredménye határozza meg, hogy a nyomozó teljesítet-e 
egy bizonyos próbát (l. a 13. oldalon).
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Előkészületek
Az előkészületek sokban különböznek más játékok előkészületeitől, 
mivel mások a nyomozók, és mások az őrző feladatai. A nyomozók 
feladatai a történettől függenek és a Nyomozók Könyvében találhatók; 
az őrző feladatai viszont az Őrző Könyvében olvashatók – ez utóbbiakat 
a nyomozók ne olvassák el!
 

 

Általános előkészületek
A játék előtt az alábbi lépéseket kell végrehajtani a játékosoknak:

A történet kiválasztása: A játékhoz 5 történet tartozik, mindegyik 
többféleképpen előkészíthető. Először ki kell választani az eljátszandó 
történetet. Utóbb majd az ennek megfelelő részt kell kikeresni a Nyo-
mozók Könyvéből és az Őrző Könyvéből. Ha a játékosok nem tud-
nak megegyezni, a véletlen (pl. kockadobás) segítségével döntsenek.

1.  

 
 

Szerepválasztás: El kell dönteni, ki lesz az őrző. Célszerű, ha a leg-
gyakorlottabb játékos vállalja ezt a szerepet. A többiek mind nyomo-
zók lesznek. Ha nem tudnak a játékosok megegyezni, a véletlen (pl. 
kockadobás) segítségével döntsenek.

2. 

 
 

A szörnyek előkészítése: Ellenőrzendő, hogy minden szörny 
alapjába a megfelelő szörnylapka van-e behelyezve (l. oldalt). 
Ezután a szörnyeket ki kell rakni az asztalra, közel az őrzőhöz.

3.  

Lapkák és jelzők: Fajták szerint szét kell válogatni a jelzőket, makd 
kirakni a kupacokat az asztalra: ez lesz a készlet. A rejtvénylapkákat 
szintén szét kell válogatni hátlapjaik szerint, és az öt kupacot képpel 
lefelé ki kell rakni az asztalra.

4. 

A nyomozók kártyái: A nyomozók megkapják az összes jellemzőt, 
kezdőfelszerelést és nyomozókártyát, mivel ezekre az ő előkészüle-
tük során lesz majd szükség.

5. 

Az őrző kártyái: Az őrző megkapja az összes mítosz-, felfedezés-, zár-, 
akadály- és célkártyát, valamint az őrzőakciók kártyáit, mivel ezekre az 
ő előkészülete során lesz majd szükség.

6. 

Az eseménypakli összeállítása: Az őrző kikeresi az adott történethez 
tartozó 5 eseménykártyát, és ezekből összeállítja az eseménypaklit. 
Legalulra kerül az V-ös kártya, majd sorban a többi, legfelül az I-essel. 
Az előkészületek során senki se nézze meg, mi van e kártyák előoldalán!

7. 

A húzópaklik előkészítése: A megmaradt kártyafajtákat hátlapjaik 
szerint szét kell válogatni. A három harcpaklit és a traumapaklit az 
őrzőhöz közel kell lerakni, a négy varázslatpaklit pedig a nyomozók-
hoz közel.

8. 

Ezen lépések után, a nyomozók hajtsák végre saját előkészületük lépé-
seit (l. a  Nyomozók Könyvében III. oldalát), miközben az őrző is végre-
hajtja saját előkészületének lépéseit (l. az Őrző Könyvének 2-3. oldalát).

 

    A szörnybábuk 
Hogy szállítás közben ne sérüljenek meg, a szörnybábuk 
nincsenek összeállítva.

Összeállításkor minden bábut be kell pattintani saját alap-
jába. Az összeállítást véglegesítendő előtte a kilógó pöc-
köket be lehet kenni ragasztóval.

A két nagy alap a shoggothokhoz, a két közepes a Chthon-
férgekhez tartozik, az összes többi szörnynek kis alapja van.

 

Az összeállítást követően a szörnylapkákat be kell 
csúsztatni az alapokba. Az alapokat úgy terveztük meg, 
hogy a szörnyek legfontosabb értékei mindig láthatók 
legyenek.
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A nyomozók előkészülete
Az általános előkészületek befejeztével a nyomozók végrehajt-
ják az adott történethez tartozó lépéseket, amelyeket a Nyo-
mozók Könyvében találnak meg.

Ezek között van a játéktábla összeállítása, a bevezető el- vagy 
felolvasása, a nyomozók kiválasztása. Miután választottak 
maguknak nyomozót, megkapják az azokhoz tartozó 
nyomozó- és jellemzőkártyákat, valamint képességpontokat.

Mind választanak négy saját jellemzőkártyájuk közül kettőt: 
ebben a játékban ezek lesznek nyomozójuk jellemzői; a másik 
két kártyát visszarakják a dobozba. Ezután megkapják az adott 
jellemzőkártyákon felsorolt kezdőfelszereléseket és varázslatokat.
 

Végül felrakják nyomozójuk bábuját a kezdőhelyszínre (l. a játék-
tábla összeállításánál).

Az őrző előkészülete
Az általános előkészületek befejeztével az őrző végrehajtja az 
adott történethez tartozó lépéseket, amelyeket az Őrző Köny-
vében talál meg.

Ezek között van a célkártya kiválasztása, az őrzőakciók kártyá-
inak és a mítoszpaklinak az előkészítése, valamint az, hogy a 
játéktáblára felrakja a felfedezés-, akadály- és zárkártyákat.

Az őrző és a nyomozók egyszerre hajtják végre saját előkészületeiket, 
de egymás cselekedetei nem szabad, hogy saját döntéseiket befolyá-
solják. Ha ebből mégis probléma lenne, a játéktér összeállítása után 
mindenki úgy hajtsa végre saját előkészületét, hogy a többiek ne 
lássák azt.

A játék menete
A játék több fordulóból áll. Minden fordulóban minden játé-
kos (kezdve a nyomozókkal) sorra kerül egyszer.

Minden nyomozó teljesen befejezi saját körét, mielőtt a követ-
kező játékos elkezdené azt. A nyomozók közösen megbeszélhetik, 
milyen sorrendben kerüljenek sorra. Ha nem tudnak megegyezni, 
az óramutató járása szerint kerülnek sorra, kezdve az őrző balján 
ülő játékossal.

A nyomozók köre
Minden nyomozó körében két mozgásfázis és egy akciófázis van, 
ezek sorrendjét az adott nyomozó határozza meg – például meg-
teheti azt egy nyomozó, hogy mozog, cselekszik, majd megint 
mozog. A fázisok közül egy vagy több el is hagyható.

 Mozgásfázis: A játékos bábuját átmozgatja egy szomszédos 
mezőre. Ezt a fázist a játékos körében kétszer is végrehajthatja.

• 

 

 Akciófázis: A játékos végrehajt egy akciót. A lehetséges akciók:• 

Futás: Átmozgás egy szomszédos mezőre. -

Kártyaképesség: Egy saját kártya akciójának használata.  -

Eldobás: Kezdőfelszerelések és/vagy felfedezéskártyák eldobása. -

Támadás: Egy szörny megtámadása. -

Felfedezés: A helyszín felfedezés- és akadálykártyáinak felfedése.  -

Miután ez a nyomozó végrehajtott legfeljebb két mozgást és egy
akción, egy következő nyomozó köre kezdődik. Ha már minden
nyomozó sorra került ebben a fordulóban, az őrző köre követke-
zik.

Az őrző köre
Az őrző az alábbi fázisokat hajtja végre, mindig ebben a sorrend-
ben:

Cserefázis: E fázisban az egyazon mezőn lévő nyomozók 
átadhatnak egymásnak kezdőfelszereléseket és felfedezéskártyá-
kat (l. a 10. oldalon). Ezenkívül a lebénult nyomozók visszaad-
nak egy-egy bénultságjelzőt (l. a 15. oldalon).

1. 

Fenyegetésjelzők begyűjtése: Az őrző elvesz a készletből annyi 
fenyegetésjelzőt, ahányan vannak a nyomozók, megmaradt 
fenyegetésjelzőihez rakva azokat.

2. 

Őrzőakciók: Az őrző fenyegetésjelzőket ad be, hogy végrehajt-
hassa az őrzőakciók kártyáin látható akciókat.

3. 

A szörnyek támadása: Az őrző támadást intézhet minden olyan 
szörnnyel, amely egy mezőn van egy nyomozóval.

4. 

Eseményfázis: Az őrző egy időjelzőt rak az eseménypakli tetejére. 
Ha ezáltal annyi jelző lesz ott, mint amilyen szám van a kártya 
hátoldalára nyomtatva, leveszi az összes jelzőt és végrehajtja az 
eseménykártya hatásait.

5. 

Miután az őrző köre véget ért, megint a nyomozókon a sor, és így 
tovább, amíg valamelyik fél meg nem nyeri a játékot (a célkártyán 
olvasható feltételeket teljesítve), vagy amíg ki nem fogy az esemény-
pakli.

Győzelem és vereség
 A játék elején az őrző megkapja az adott történethez tartozó egyik cél-
kártyát. Erről leolvashatja, mit kell tennie ahhoz, hogy megnyerje a játé-
kot, valamint azt is, hogyan állíthatják meg a nyomozók. Fontos, hogy a 
kártyát nem mutathatja meg a többieknek, nem is beszélhet róla – csak 
akkor fedi fel a kártyát, ha egy másik kártya vagy egy hatás erre utasítja. 
Akkor is győzelmet arat az őrző, ha az összes nyomozót sikerül kiiktatnia.

A nyomozók feladata, hogy megtalálják az összes nyomot a felfedezés-
kártyák között, elrejtve a játéktéren. Ehhez célszerű, ha gondosan 
�gyelnek a bevezetés felolvasása közben, miként az is, hogy tüzetesen 
tanulmányozzák a már megtalált nyomokat: ha így tesznek, rájöhetnek, 
hol keressék a következő nyomot. Miután megtalálták az utolsó nyomot 
(„1. nyom”), az őrző felfedi célkártyáját,  és a nyomozók megtudják, 
hogyan nyerhetik meg a játékot.

Ha sem a nyomozók, sem az őrző nem teljesítette saját célját addigra, 
mikor az őrző felfedi az utolsó eseménykártyát, mind – nyomozók 
és őrző is – veszítettek!
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A játéktér az előkészületek végén

minták1. 
célkártya2. 
az őrzőakciók kártyái3. 
választásjelzők4. 
mítoszpakli5. 
traumapakli6. 
harcpaklik7. 
fenyegetésjelző8. 
varázslatpaklik9. 
időjelzők10. 
eseménypakli11. 
játéktábla12. 
szobalapka13. 

elbarikádozott ajtó14. 
hatásjelzők15. 
sebesülésjelzők16. 
képességpontok17. 
iszonyatjelzők18. 
a nyomozók bábui19. 
nyomozókártya20. 
kezdőfelszerelés, kezdővarázslat21. 
kiosztott képességpontok22. 
jellemzőkártyák23. 
rejtvénylapkák24. 
rejtvénylapok25. 

2 3 5

6
4

10

15

17

11

16

18 19

20 2021 21
24

24

25
22 22

23 23

12 8
9

71

13
14

14 14

13 13



8

A nyomozók köre részletesen
Amikor rajta van a sor, a játékos kétszer léphet nyomozójával, valamint 
végrehajthat egy akciót. Ezek sorrendjét maga dönti el – például meg-
teheti, hogy először mozog, azután cselekszik, azután megint mozog.

Ebben a fejezetben a nyomozók mozgási és cselekvési lehetőségeit
részletezzük.
 

Mozgásfázis
A mozgásfázisban a nyomozó bábuját egy szomszédos mezőre lehet 
átmozgatni. Mivel a soron lévő nyomozónak két mozgásfázisa van, 
megteheti, hogy előbb két mezőt lép, majd azután cselekszik (ami 
egyébként szintén lehet mozgás).

Két mező akkor szomszédos, ha fehér vonal választja el vagy ajtó 
köti össze őket. Ha két mező között barna fal van, ajtó nélkül (vagy 
ha van ajtó, de el van barikádozva), a két mező nem számít 
szomszédosnak.

Két mező lehet átlósan is szomszédos – ilyenkor a nyomozók egy 
lépéssel átmehetnek egyikből a másikba. Általában elmondható, hogy 
ha úgy tűnik, hogy két mező átlósan szomszédos, akkor azok is; ha 
nem azok, bizonyosan nincs legalább 3 milliméter közös fehér határuk.

Az ajtók használata nem igényel akciót, speciális mozgást (kivéve 
persze, ha az ajtó zárva van). Ha egy ajtó el van barikádozva (ez 
általában már az előkészületek során megtörténik), azt az ajtót 
egyáltalán nem lehet használni.

 
 

 

 

 

Bezárt ajtók
Az előkészületek során az őrző egyes szobákhoz zárkártyákat rak az 
Őrző Könyvében leírtak szerint. A zárkártyákat a felfedezés- és az 
akadálykártyák tetejére kell rakni, így azonnal látható, hogy egy 
szoba el van-e zárva.

A zárkártyákat (a többitől eltérően) akkor kell felfedni, amikor egy 
nyomozó megpróbál bemenni a szobába. Mielőtt a nyomozó át-
rakná bábuját a szobára, az őrző felfedi a zárkártyát és hangosan 
felolvassa annak szövegét.

A zárkártyák gyakran megkövetelik, hogy a nyomozó eldobjon egy 
bizonyos felfedezéskártyát vagy hogy megoldjon egy rejtvényt. Ha 
a játékos nem tudja eldobni az adott kártyát vagy képtelen megol-
dani a rejtvényt, ebben a körében nem léphet be ebbe a szobába, 
ráadásul ezzel el is használta ezt a mozgását. Ha egy éppen mozgó 
nyomozó valami olyan hatásba ütközik, amely azt mondja, hogy 
„az ajtó zárva van”, a bábu ebben a szobában marad, és elhasználta 
ezt a mozgását.

Zár- vagy akadálykártya felfedése után azt a szobán lévő felfedezés-
kártyák paklijára kell rakni, és ott marad, amíg a feltételét nem 
teljesítik. A zárkártyát mindig akkor teljesítik, amikor egy nyomozó 
belép a szobába, függetlenül attól, hogy melyik ajtót használja.

A szörnyek szabadon be- és kiléphetnek az olyan szobákból, amelyeken 
van zárkártya.

A 10. oldalon található egy példát zárkártya feltételének teljesítésére.

.

A térképlapok

Térképlap: Kartonelem, rajta 1-3 szobával.1. 

Szoba: A térképlap egy olyan része, amelynek saját neve 
van, és a többi szobától barna falak, ajtók, illetve a térkép-
lap széle választja el. A szobához tartozó felfedezés-, aka-
dály- és zárkártyákat a szoba neve mellé kell lerakni.

2.  
 

 

Mező: Egy szoba legkisebb része, a többi mezőtől barna 
falak, ajtók és fehér vonalak választják el.

3.  

Ajtó: Nyílás a falon, amelyen át szabadon járhatnak 
a szörnyek és a nyomozók.

4. 

1

2

2

4

34
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Akciófázis
A soron lévő nyomozó körében egyetlen akciót hajthat végre. 
Miután összesen csak egy akciót hajthat végre, általában ez lesz 
a legfontosabb döntés a körében. Az alábbiakban felsoroljuk a 
lehetséges akciókat.

Futás
Előfordulhat, hogy nyomozó gyorsabban szeretne egyik helyről a 
másikra jutni – ilyenkor a nyomozó akciójaként átmehet egy 
szomszédos mezőre. Ez a speciális mozgás mindenben a rendes 
mozgás szabályait követi, ideértve a szomszédsági szabályokat,
valamint az elkerülést is (l. a 14. oldalon).

Kártyaképesség
 A nyomozók a játék során kártyákat szereznek, amelyek új 
akciófajtákat tesznek számukra lehetővé. Ilyen kártyaképesség 
használatához fel kell áldozni az akciófázist, végrehajtva a 
kártya hatását (a kártyán az „Akció:” után). 

Eldobás
Előfordulhat, hogy a nyomozók el akarják dobni kezdőfelszerelé-
sük egy részét vagy felfedezéskártyáik közül némelyeket. Ha ezt az 
akciót hajtja végre a nyomozó, kezdőfelszerelése és összegyűjtött 
felfedezéskártyái közül bárhányat káppel felfelé lerakhat a szobán 
lévő pakli (felfedezés- és akadálykártyák) tetejére. 
Utóbb az a nyomozó, aki ebben a szobában a felfedezést választja, 
az  eldobott kártyákat felveheti (a felfedezés szabályai szerint).

 

 

Támadás
A nyomozók gyakran fognak szörnyekre támadni. Ilyenkor kiválaszt-
ják egy fegyverüket vagy varázslatukat, valamint kijelölnek egy lehet-
séges célpontot. Olykor rákényszerülnek a nyomozók arra is, hogy 
puszta kézzel támadjanak egy szörnyre.

Ha a nyomozó varázslattal támad, a varázslás szabályait kell 
követni (l. a 16. oldalon). Ha nem varázslattal támad, az őrző 
a szörny lapkája alapján megállapítja, hogy melyik fajtába 
tartozik (a szörnyek kinézetük és képességeik alapján sorolha-
tók fajtákba), és a megfelelő harcpakli tetejéről felcsapja és 
végrehajtja a harci kártyát. (A harc szabályait l. a 21-23. 
oldalon.)

Ha a nyomozó szörnnyel közös mezőn van, az egyetlen akció, 
amit végrehajthat, a támadás (kivéve, ha elkerüli a szörnyet, l. a 
14. oldalon).

Felfedezés
A nyomozók, ha lehetőségük van rá, általában ezt az akciót 
választják.

Az előkészületek során az őrző minden szobára felfedezéskár-
tyákat rak le, és a nyomozók a játék során felfedhetik ezeket 
a kártyákat, ha felfedezésakciót hajtanak végre.

Fontos: A nyomozó egy szoba bármelyik mezőjén tartóz-
kodva felfedezheti az adott szobát; nem szükséges, hogy 
azon a mezőn legyen, ahol a szoba neve olvasható és ahol 
a felfedezéskártyák paklija van.

 

Amikor a játékos felfedez egy szobát, az őrző  egyesével felfedi a 
szobához lerakott kártyákat, felülről lefelé haladva. Minden fel-
fedett kártya szövegét felolvassa, mielőtt átnyújtaná azt a játé-
kosnak. A játékosnak el kell vennie a kártyákat, képpel felfelé 
kirakva nyomozókártyája mellé (annak jeleként, hogy nyomozó-
jánál vannak). Ez alól csak a „semmi érdekeset nem találtál”-
kártyák kivételek, azokat felfedés után el kell dobni.

Egy nyomozónál bárhány felfedezéskártya lehet.

A felfedezéskártyák típusai
Minden felfedezéskártyának van típusa, a típus neve a kártya képe alatt 
látható (ez alól a nyomkártyák kivételt jelentenek). A típus határozza meg, 
hogy más kártyák hogyan hatnak erre a kártyára. Egyes kártyák több típusba 
is tartoznak, ilyenkor mindegyik típusuk számít.

Nyomok: Alapvetően ezeket kutatják a nyomozók. Nincs rajtuk kép, 
de látható rajtuk egy nagy szám, valamint egy betű bal felső sarkukban. 
A szám a nyom a nyom szintjét jelzi (az 1-es nyom a végső felkutatan-
dó nyom), a betűnek viszont csak az előkészületek során van szerepe.

A játékosok gondosan olvassák el a felfedett nyomkártyák szövegét, 
mivel megfejthető belőlük, hogy mely szobákban érdemes keresgél-
niük.

 

Kulcsok: Bizonyos zárakhoz és akadályokhoz ilyen kártyákra van szük-
ség. Minden kulcskártyán szerepel, hogy pontosan mely kártyák hatásta-
lanításához dobható el.

Felszerelés: Különféle dolgokra felhasználható tárgyak ezek; a kártya 
szövege határozza meg, pontosan mire használható, és hogy használa-
ta akcióba kerül-e vagy sem.

Ereklyék: Hasonlóak a felszereléskártyákhoz, de olyan nagyhatalmú 
tárgyakat jelölnek, amelyekre kevésbé hatnak az őrző kártyái és 
képességei.

Fegyverek: Ezekkel hatékonyabban támadhatják a nyomozók a 
szörnyeket. Háromféle fegyver van, távolsági, éles közelharci és 
tompa közelharci (l. a 21-23. oldalon).

 

Kötetek: Ezek a kártyák tudással teli könyveket jelképeznek. 
Általában egy akcióba kerül elolvasni őket és varázslatokhoz 
juthatnak általuk a nyomozók (l. a 16. oldalon).

Semmi érdekes: Az ilyen kártya felfedés után nyomban eldobandó.
Nincs semmi szerepe – leszámítva, hogy a nyomozók azt higgyék, 
fontos nyomokat vagy értékes felszerelést találhatnak a szobában...

 

Akadálykártyák
A játékos felfedezés közben olykor akadálykártyákat is felfed. Ezek 
megakadályozzák, hogy a nyomozó felfedezze az adott szobát. A 
hátlapjuk eltér a felfedezéskártyáktól. Általában valamiféle feladatot 
kell a nyomozónak végrehajtania ahhoz, hogy felfedhesse a pakli
következő lapját.  E feladat olykor az, hogy megfejtsen egy rejtvényt 
(l. a 17. oldalon) vagy használjon egy bizonyos kulcsot (egy adott 
felfedezéskártyát). Ez utóbbi esetben az akadálykártyát csak akkor 
dobhatja el, ha az ő nyomozójánál van ez a kulcs (hiszen nem használ-
hat olyan kulcsot, ami nincs is nála).

Akadálykártyát csak akkor dobhattok el, ha ezt a kártya szövege 
lehetővé teszi (teljesítetve lett a kártya feladata).
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Az őrző köre részletesen
Saját körében az őrző fenyegetésjelzőket kap, hogy azokat elköltve 
akciókat hajtson végre. Emellett körében több speciális fázisra is 
sor kerül, amelyeknek mind meg kell történniük egyszer fordulón-
ként (ilyen például az eseményfázis). Az alábbi fejezetben az őrző 
körének öt fázisát részletezzük.

Cserefázis1) 
 E fázisban a nyomozók kezdőfelszerelést és felfedezéskártyákat 
cserélhetnek egymással. Azok a nyomozók, akik ugyanazon a 
mezőn tartózkodnak, átadhatnak egymásnak kulcsokat, felszerelést, 
fegyvereket, ereklyéket, társakat és köteteket. Más típusú kártyákat
nem adhatnak át egymásnak.

Kártyák átadhatók ilyenkor, de nem dobhatók el (arra egy külön 
akció szolgál, l. a 9. oldalon).
 
A cserebere befejezése után minden lebénult nyomozó eldob-
hatja egy bénultságjelzőjét (l. a 15. oldalon).

 

2) Fenyegetésjelzők begyűjtése 
Ebben a fázisban az őrző annyi fenyegetésjelzőt kap, ahány nyo-
mozó elkezdte a játékot (ha például négyet játszanak, az őrző 
három jelzőt kap, hiszen három nyomozó van, a negyedik játékos 
maga az őrző).

 

Az őrző utóbb e jelzők beadásával hajthat végre akciókat és 
játszhat ki mítoszkártyákat. Ha maradnak fenyegetésjelzői, azokat 
átviheti a következő fordulóra. Az őrző köre második fázisában 
mindig megkapja az adott számú jelzőt, függetlenül attól, hogy 
hány jelzője van vagy hogy hány nyomozó halt már meg.

 

3) Őrzőakciók 
Minden történethez tartoznak bizonyos őrzőakció-kártyák (ezeket 
az Őrző Könyve sorolja fel).

E fázisban az őrző bárhány akciókártyáját végrehajthatja (ha meg 
tudja �zetni ezek költségét). Az akciókat egyesével hajtja végre, 
mindig beadva az adott számú fenyegetésjelzőt – hogy éppen 
mennyit, az az akciókártya bal felső sarkában látható.
 

Példa egy nyomozó körére
Jenny Barnes a pincefolyosón kezdi a körét.1. 

Első mozgási fázisában Jenny átlép a pincefolyosó
másik mezőjére.

2. 

Második mozgási fázisában Jenny Barnes megpró-
bál belépni a pinceraktárba. Mivel van itt egy 
zárkártya, azt felfedi, mielőtt átrakná bábuját erre 
a szobára.

3. 

 

A zárkártya szerint erőpróbát kell tennie (l. a 13. 
oldalon). A próba sikerül, belép a helyiségbe. Ha 
nem sikerült volna a próba, a pincefolyosón 
maradt volna

 4. 

Akciófázisában Jenny felfedezi a helyiséget, 
egyesével felfedve az itteni felfedezéskártyákat. 
A baltát elveszi, a „semmi érdekes”-t pedig 
eldobja.

5. 

. 

1

2
3 4

5
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A legtöbb őrzőakció hatása az alábbiak egyike: az őrző kártyákat 
húzhat, az őrző mozoghat a szörnyekkel, az őrző felrakhat ször-
nyeket. E három fajtát részletesebben is kifejtjük.
 

 Fontos:  Az őrző az ellenállhatatlan vágy kártyával csak olyan varázslatot 
vagy tárgyat használhat, amelynek van szabályos célpontja – például nem 
kényszeríthet arra egy nyomozót, hogy nyugtatót használjon egy olyan 
másik nyomozón, akinél nincs traumakártya.

Mítosz- és traumakártyák húzása
Az őrzőakciók egy része lehetővé teszi, hogy az őrző mítosz- és trauma-
kártyákat húzzon. A mítoszkártyák olyan váratlan események, amelyeket 
az őrző (fenyegetésjelzők elköltése után) a nyomozók körében játszik ki 
(l. a 16 oldalon), míg a traumakártyákat a megsebesült vagy megrémült 
nyomozókra játssza ki, további hatásként (l. a 24. oldalon).
Az őrző a felhúzott, nála lévő mítosz- és traumakártyákat nem mutat-
hatja meg a nyomozóknak. Az őrző kezében legfeljebb négy mítosz-
kártya és négy traumakártya lehet. Ha bármelyikből több lenne a 
kezében, el kell annyit dobnia, hogy csak négy ilyen kártya maradjon 
nála.

 

Szörnyek mozgatása
A parancsolás lénynek és az éjszaka teremtményei akciókártyákkal az 
őrző mozgathatja a szörnyeket.
Amikor az őrző mozgat egy szörnyet, egy mezőről egy másikra 
mozgatja; a mozgás eredményeként megtörténhet, hogy a nyomo-
zóknak iszonyatpróbát kell tenniük (l. a 13. oldalon). A szörnyek 
is, miként a nyomozók, csak szomszédos mezőre léphetnek át, 
haladhatnak átlósan, de nem mehetnek át falakon, elbarikádozott 
ajtókon. A szörnyek átléphetnek az ajtókon, még akkor is, ha azok 
be vannak zárva.

Szörnyek felrakása
Bizonyos akciókártyák (és események) hatására az őrző felrakhat ször-
nyeket a játéktáblára. Ilyenkor az adott fajtából elvesz véletlenszerűen 
egy bábut (anélkül, hogy megnézni a szörnylapka hátoldalát), lerakva 
azt az  adott mezőre. Ha a kártya a mezőt nem, csak a helyiséget 
határozza meg, az őrző eldöntheti, hogy a helyiség melyik mezőjére 
rakja le a szörnyet.

 

4) A szörnyek támadása 
Ebben a fázisban az őrző minden szörnnyel támadhat, amelyik 
olyan mezőn van, ahol van nyomozó is – de nem kötelező támad-
nia, minden ilyen szörnyél külön-külön eldöntheti. Ha a szörny 
mezőjén több nyomozó is van, az őrző dönti el, melyik nyomozóra 
támad a szörny. (A harc szabályait l. a 21-23. oldalon.)
Ha a szörnyön van bénultságjelző, a szörny nem támad ebben a 
fázisban, viszont az őrző ledob a szörnyről egy bénultságjelzőt.

5) Eseményfázis 
E fázisban az őrző rárak egy időjelzőt az eseménypaklira. Ha így már 
annyi jelző van a paklin, mint amilyen szám látható a legfelső ese-
ménykártyán, az őrző felfedi azt a kártyát. Ilyenkor először eldobja 
az időjelzőket, majd felolvassa a kártya szövegét és végrehajtja annak 
hatását.
 

Minden eseménykártyán három hatás olvasható, amelyek az őrző 
korábbi döntéseire utalnak. A kártya felfedésekor az őrző a három 
hatás közül csak azt olvassa fel és hajtja végre, amelyhez tartozó 
döntésjelző van előtte. (Például ha 1A-s jelző van előtte, az 1A-s 
hatást olvassa fel.)

A még fel nem fedett eseménykártyákat sem az őrző, sem a nyo-
mozók nem nézhetik meg.

A nyomozók köre
        és az őrző

Habár az őrző akciói zömét saját körében hajtja végre, 
időnként a nyomozók körében is cselekszik.
Amikor egy nyomozó felfedez egy helyiséget, az őrző 
fedi fel a kártyákat, miként akkor is, amikor egy 
nyomozó megpróbál belépni egy bezárt ajtón. 
Emellett a harckártyákat is ő csapja fel és hajtja végre.
A legfontosabb feladata azonban a mítosz- és trauma-
kártyák kijátszása.

Trauma- és mítoszkártyák kijátszása
Minden történet megszabja, hogy az őrző hány mítosz- 
és traumakártyával kezd, de akciói révén újabbakat is 
húzhat. Traumakártyát közvetlenül azután játszhat ki, 
hogy egy nyomozó megsebesült vagy megrémült (l. a 
25. oldalon).
Mítoszkártyát egy nyomozó körének legelején játszhat 
ki, vagy azután, hogy a soron lévő nyomozó befejezte 
egy mozgás- vagy akciófázisát. Minden mítoszkártyá-
nak van költsége (ez 0 is lehet), ennyi fenyegetésjelzőbe 
kerül, és gyakran az is feltétel, hogy a nyomozó egy 
adott helyiségben tartózkodjék (l. a 16. oldalon).

 
 

1

2

Eseménykártya
Eseményszint?: Ez a szám az 
előkészületek során, az esemény-
pakli összeállításánál számít.

1. 

Fordulószám: Ennyi időjel-
zőnek kell lennie a kártyán, 
mielőtt felfedné és végrehaj-
taná az őrző.

2.  
 

 

1

2

Őrzőakció-kártya
Fenyegetésköltség: Ennyi 
fenyegetésjelzőt kell az őrző-
nek beadnia a kártya haszná-
latához.

1. 

2.
 

Képesség: A kártya hatása 
(előtte az  „Akció:” szóval).
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További szabályok
Ebben a fejezetben az eddig nem tárgyalt szabályokról írunk, 
például próbákról, varázslatokról, mítosz- és célkártyákról. A 
harc, illetve a rejtvények szabályait külön fejezetekben fejtjük
ki.
 

Szörnyek
A nyomozók életét gyakorta háborgatják majd szörnyek, 
amelyek igyekeznek végrehajtani az őrző aljas terveit.

Szörnyfajták
Habár sokféle szörny van (kultisták, zombik, boszorkányok, 
stb.), három fajtájuk van csupán: humanoid, szörny, másvi- 
lági. Mindegyik szörny e három fajta egyikébe tartozik; hogy 
melyikbe, azt lapkája jobb felső sarkának színe mutatja meg. 
A normál szörnyek színe a barna, a másvilágiaké a zöld, a 
humanoidoké a kék. Mindegyik szörnyfajtához külön harc-
pakli tartozik, ezeket kell használni, ha harcolnak – a harci 
kártyák alapszíne megegyezik a szörnyfajta színével.

 

 szörny másvilági humanoid

Nevesített szörnyek
Olykor a történet megköveteli, hogy a játékba kerüljön egy 
szörny, amelynek neve is van és amelynek különleges szerepe van 
a történetben. Az ilyen szörnyekre jórészt ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint a többire. A nevesített szörnyeket célszerű 
megjelölni, például úgy, hogy rákerül egy iszonyatjelző.

 

Egyes nevesített szörnyeknek nagyobb az életerejük, mint ami lapká-
ján szerepel (például nyomozónként +2 életereje van, ami három 
nyomozónál +6-ot jelent). 

Megjegyzés: Az előimádkozók hatások és képességek szempontjá-
ból nem számítanak kultistáknak.

Minták  
Egyes célkártyák megkövetelik, hogy az őrző össze-
gyűjtsön bizonyos számú mintát: az őrző a mintavétel 
őrzőakcióval tud mintát venni a nyomozóktól. A szörnyek a 
náluk lévő mintákat nem adhatják át egymásnak, és nem dob-
hatják le másutt, csakis az oltárnál. Ha egy szörny, akinél minta 
van, elpusztul, a mintát vissza kell rakni a készletbe.

Szobalapkák
Az előkészületek során a Nyomozók Könyve útmutatása alapján 
felkerülhetnek ilyen lapkák a játéktáblára. E lapkák hatása eltérő, és 
máshogy hathatnak a nyomozókra, mint a szörnyekre.

Az alábbiakban az egyes lapkák hatását részletezzük. 

Oltár
Ez az őrző bizonyos akcióihoz (mintavétel, 
követő megidézése) kapcsolódik. Bizonyos 
akadály- és eseménykártyák esetén is fontos 
lehet, hogy melyik helyiségben van oltár.

Barikád
Ezek olyan bútordarabokat jelentenek, 
amelyekkel a nyomozók ideiglenesen elbari-
kádozhatnak ajtókat.. 

Egy nyomózó elhasználhatja arra akcióját, hogy 
egy barikádot azon a mezőn, ahol áll, egy ottani 
ajtó elé toljon (a lapkát az ajtó elé helyezve), 
vagy pedig arra, hogy eltolja azt az ajtó elől 

 

(áthelyezve a mezőn a lapkát). Amíg a barikád az ajtó előtt van, az 
ajtót sem a nyomozók, sem a szörnyek nem használhatják – ugyan-
akkor van rá esély, hogy a szörny, aki át akar kelni az így lezárt ajtón, 
elmozdítja vagy elpusztítja a barikádot (l. a 23. oldalon).

A barikádokat nem lehet kimozgatni saját mezőjükről.

Tábortűz
Az ilyen lapkának két felhasználása lehetséges.

Tűzvészokozás: Az őrző a tűzvészokozás akciója 
révén tűzjelzőket rakhat ebbe a helyiségbe.

Tetemek elégetése: Ha egy nyomozó a tábor-
tűzzel azonos mezőn van, akcióját erre használ-

va az ugyanezen mezőn lévő tetemek közül bárhányat elégethet (visz-
szarakva azok lapkáit a készletbe).

Tetem
Ezek az őrző feltámasztás akciójával kerülhet-
nek fel a játéktáblára, és az őrzőnek megvan 
rá a lehetősége, hogy zombivá változtassa őket.

Amikor egy nyomozó ellép egy olyan mezőről, 
ahol van tetem, azt magával vonszolhatja. Ez 
nem kerül sem külön mozgásba, sem külön 

akcióba, de egyszerre legfeljebb egy tetemet vonszolhat magával.

A tetem lapkáját el kell dobni, ha a tetem olyan helyiségben van, 
ahol tűz tombol (l. a 15 oldalon), vagy ha egy nyomozó tűzbe 
veti (l. fentebb).
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Rejtekhely
A nyomozók itt nem elbújhatnak a szörnyek 
elől. Ha egy nyomozó olyan mezőn van, 
ahol van rejtekhely, egy mozgását vagy 
akcióját erre elköltve elrejtőzhet abban.
 

 

Rejtekhelyen lévő nyomozót nehezebben
sebeznek meg a szörnyek (l. a 23. oldalon).
A rejtőzködő nyomozó nem mozoghat, nem támadhat, és nem 
alkalmazhat „támadó” varázslatokat. Későbbi körei valamelyi-
kében a nyomozó egy mozgását vagy akcióját erre elhasználva 
előbújhat rejtekhelyéről.
A rejtekhelyen lévő nyomozóra is hatnak a helyiségen lévő 
hatásjelzők (pl. tűz, sötétség).

Létra
A nyomozók és a humanoidok (kék ször-
nyek) a létrás mezők között úgy mozoghat-
nak, mintha azok szomszédosak lennének. 
Ez a szomszédság csak a mozgás szempont-
jából igaz. A másik két fajtába tartozó 
szörnyek nem használhatják a létrákat.

 

 

Szellőző
A normál (barna) szörnyek a szellőzős mezők 
között úgy mozoghatnak, mintha azok 
szomszédosak lennének. Ez a szomszédság 
csak az ő mozgásuk szempontjából igaz. A 
másik két fajtába tartozó szörnyek, valamint 
a nyomozók nem használhatják a szellőzőket. 

Próbák
A nyomozók gyakran kerülnek olyan szituációkba, ahol pró-
bára kell tenniük magukat. A próbák mindig egy bizonyos 
tulajdonságra vonatkoznak, például az ügyességre. A jellem-
zőkártyákról olvashatók le, hogy mekkorák a nyomozók 
tulajdonságai (intelligencia, akaraterő, mítoszismeret, sze-
rencse, erő, ügyesség, célzás).

 

1 2

3 4

1.   A jelllemzőkártya neve
2.   A nyomozó képmása
3.   A nyomozó képessége
4.   A tulajdonságok és értékeik 

 

 

 

Amikor próbára tesz egy tulajdonságot, a játékos dob a tízoldalú 
kockával és az eredményt összeveti nyomozója tulajdonságának 
értékével. Ha az eredmény ugyanannyi vagy kisebb, mint a tulaj-
donság értéke, a próba sikeres volt; ha nagyobb a tulajdonság 
értékénél, a próbát elrontotta. A próbára kényszerítő kártyán, 
képességnél mindig olvasható, hogy mi a hatása a sikeres próbá-
nak és mi az elrontottnak. Ha csak az elrontott próba hatása van 
leírva, akkor sikeres próbánál nem történik semmi; ha csak a 
sikeres próba hatása van leírva, rontott próbánál nem történik 
semmi. Ha próbadobásnál a játékos 1-est dob, a próba automa-
tikusan sikerült, függetlenül a tulajdonság értékétől. Hasonló-
képpen, ha 10-est dob, a próba automatikusan sikertelen, függet-
lenül a tulajdonság értékétől.

 

 

Előfordulhat, hogy módosított próbát kell dobni. Ilyenkor a szöveg-
ben megtalálható a módosító, egy pozitív vagy negatív szám (például: 
erőpróba -1-gyel). Ezt a számot még dobás előtt hozzá kell adni a 
tulajdonság értékéhez; ebből következőleg a negatív módosítós 
próbákat könnyebb elrontani.

Példa: Joe Diamondra zombi támad. A harckártya szövege szerint Joe-
nak ügyességpróbát kell dobnia +1-gyel. Joe ügyessége jelenleg 4, ehhez 
hozzáad egyet. Dob a kockával, remélve, hogy az eredmény 5 vagy 
kevesebb lesz. 1-est sikerült dobnia, a próba automatikusan sikerült. 
Ezután végrehajtja a megfelelő hatást, ami: „Siker: Nem történik semmi.”

Képességpontok 
A nyomozók korlátozott számú képességponttal kezdik 
a játékot. Mielőtt egy nyomozó tulajdonságpróbát 
tenne, eldobhatja egy képességpontját, hogy szerencse 
tulajdonságának értéke hozzáadódjon annak a tulaj-
donságának az értékéhez, amelyet próbára tesz.

 

 

Egy próbánál csak egy képességpont dobható el, és ennek mindig a 
kockadobás előtt kell megtörténnie. Szerencsepróba esetén sosem 
használható fel képességpont!

Képességpont felhasználásával a szerencse értéke hozzáadható az 
intelligenciáéhoz rejtvényeknél (l. a 18. oldalon).

Iszonyatpróba
Amikor egy szörny belép (vagy odakerül) egy olyan helyiségbe, ahol 
van nyomozó, miként akkor is, ha ez fordítva történik meg, a nyomo-
zónak azonnal egy speciális próbát kell tennie: ez az iszonyatpróba. 
Ilyenkor akaraterő-próbát dob, ahol a módosító a szörny iszonyat-
értéke (a kék szám a szörny lapkájának felső részén). Ha 
elrontja a próbát, kap egy iszonyatjelzőt (l. a 24. oldalon).

 

Ha egy helyiségben több nyomozó van, mindegyikük-
nek iszonyatpróbát kell dobniuk (a sorrendet az őrző 
határozza meg).

Ha egy nyomozó kimegy a helyiségből, ahol egy szörny van, 
majd visszatér oda, újra iszonyatpróbát kell dobnia – mindig 
iszonyatpróbát kell dobnia, ha olyan helyiségbe lép, ahol szörny 
van, vagy ha szörny lép a helyiségbe, ahol ő van. Ilyenképpen ha 
egy szörny üldöz egy nyomozót, a nyomozónak folyton iszo-
nyatpróbákat kell dobnia, mikor az üldözés során a szörny 
ugyanabba a helyiségbe lép, ahol ő is van.
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Ha egy nyomozó körének kezdetén a helyiségben, ahol tartózko-
dik, van szörny is, emiatt nem kell iszonyatpróbát dobnia. 
Akkor sem kell iszonyatpróbát dobnia, ha a szörny elhagyja a 
helyiséget, ahol a nyomozó van, és még ebben a körben vissza-
tér ide. Egy nyomozó egy szörny miatt körönként legfeljebb 
egy iszonyatpróbára kényszerül.

Az iszonyatpróbák mindig megszakítják a játékot.

Példa: Joe Diamond belép egy helyiségbe, ahol egy zombi van; 
szándékai szerint megtámadja majd baltájával. Előbb azonban 
iszonyatpróbát kell tennie. Az akaratereje 6-os, a zombi iszonyat-
értéke pedig -1, tehát 5-öt vagy kisebbet kell dobnia. Az eredmény 
8, azonnal kap egy iszonyatjelzőt. Ezután az őrző kijátssza a 
pánik traumakártyát Joe-ra, így ő mozgathatja Joe-t három 
mezőnyit. Ezután folytatódik Joe köre, de már nem támadhatja 
a zombit baltákával, hiszen a pánikroham miatt már nincsenek 
ugyanazon a mezőn. 

          

  

Elkerüléspróba
Ha egy nyomozó egy szörnnyel azonos mezőn van, és el akar 
onnét mozogni vagy egy nem-támadó akciót akar végrehajtani, 
előbb elkerüléspróbát kell tennie.

 

 Ez olyan speciális tulajdonságpróba, amit azonnal 
végre kell hajtani, mielőtt megtörténne a mozgás 
vagy az akció. Ilyenkor a nyomozó ügyességpróbát 
dob, ahol a módosító a szörny ébersége (a fehér szám 
a szörny lapkájának jobb felső sarkában). 

Ha a próba sikerült, semmi sem történik; ha viszont sikertelen, 
az őrző dönthet úgy, hogy a szörny megsebzi a nyomozót (l. a 
23. oldalon). Ezután, függetlenül attól, hogy sikerült-e az elke-
rüléspróba vagy sem, a nyomozó végrehajtja a mozgást vagy 
akciót. Miután egy nyomozó már elkerüléspróbát tett egy 
szörny ellen, ebben a körben nem tesz újabb elkerüléspróbát, 
ha elmozog mellőle vagy akciót hajt végre mellette.

 
 

 

 

Példa az iszonyatpróbára

Az őrző egy akciójával lerak egy mániákust arra a me-
zőre, ahol Jenny Barnes is van. Jennynek nyomban 
iszonyatpróbát kell tennie, -1-gyel, mert ennyi a 
szörny iszonyatértéke.

1. 

A nyomozó dob a kockával, az eredmény 5. Mivel a 
módosított akaraterő 6, ez kisebb annál, így a próba 
sikerült, Jenny nem kap iszonyatjelzőt.

2. 

Jenny, amikor rákerül a sor, átmegy a 3-as folyosó másik 
mezőjére. Nem dob iszonyatpróbát, mivel ugyanabban 
a helyiségben kezdte körét, mint ahol a szörny volt.

3. 

Második mozgásfázisában Jenny átmegy a 2-es folyosóra.4. 

Mikor újra az őrzőn van a sor, ő két mezőt lép a mániá-
kussal, szintúgy a 2-es folyosóra. Jennynek újra iszonyat-
próbát kell tennie, mert a szörny belépett a helyiségbe, 
ahol ő tartózkodik.

5. 

2

55

34

1
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Ha a nyomozó mezőjén több szörny is van, külön-külön kell 
elkerüléspróbákat dobnia ellenük (a sorrendet ő dönti el), 
mielőtt mozogna vagy végrehajtaná akcióját.
 

Példa: Joe Diamond fel szeretne fedezni egy helyiségben, de a 
mezőjén van egy zombi, tehát először meg kell kísérelnie elkerül-
ni a zombit. Joe ügyessége 4-es, ehhez járul a szörny ébersége, 
ami 1. Az eredmény 6, ami nagyobb, mint a módosított ügyesség, 
ami csak 5. A próba nem sikerült, és a zombi megsebzi Joe-t. A 
sebzése 2 (ahogy az lapkájának hátoldalán látható), ennyit seb-
ződik Joe. Ezután Joe átkutatja a helyiséget. Miután ezzel végzett, 
úgy dönt, mozog egy mezőt. Mivel ebben a körben már dobott 
elkerüléspróbát a zombi ellen, nem kell újabb elkerüléspróbát 
tennie.

         

 

A szörnyek szabadon távozhatnak a nyomozók mezőiről, ilyenkor 
a nyomozók nem dobnak elkerüléspróbát. Ha az őrző lép egy 
nyomozóval, a nyomozó nem dob elkerüléspróbát – habár iszo-
nyatpróbára ilyenkor is rákényszerülhet (l. a 13. oldalon).

Szörny megtámadásához nem kell elkerüléspróbát dobni, akár 
puszta kézzel, akár fegyverrel, akár „támadó” varázslattal történik, 
és nem számít, hogy a megtámadott szörny a nyomozó mezőjén 
van-e.

Hatások/Állapotok
Az állapotok olyan folyamatos hatások, amelyeknek jelzői vannak. 
Ilyen a bénultság, a tűz, a sötétség. Hosszabb leírásuk itt, rövid 
leírásuk az Őrző Könyvének végén olvasható.

Bénultságjelzők: Nyomozókra és szörnyekre kerülnek 
(leginkább harc közben). Ha egy nyomozó lebénul, a 
jelzőt a kártyájára kell rakni; ha szörny bénul le, a 
jelzőt a bábujához kell rakni.

A bénultság másként hat a nyomozókra és másként a ször-
nyekre.

Nyomozók: A lebénult nyomozónak körében csak egy moz-
gásfázisa van; ha köre közben bénul le, már nem lehet máso-
dik mozgásfázisa. Emellett minden tulajdonságpróbájához 
-2-es módosító járul. Több bénultságjelző hatása nem adó-
dik össze (ha például egy nyomozó kártyáján 2 bénultság-
jelző van, akkor is csak -2-es módosító járul próbáihoz). 
Fontos, hogy a módosító csak a tulajdonságpróbákhoz 
járul (vagyis amikor dobni kell a kockával és az eredményt 
összevetni egy tulajdonság értékével), maga a tulajdonság 
értéke nem csökken le (például nem kap kevesebb rejt-
vénylapkát a nyomozó, ha rejtvényt próbál megfejteni).

• 

 
 

 

Szörnyek: A lebénult szörny nem mozog és nem támad.• 
Mind a szörnyeken, mind nyomozóitokon lehet több bénul-
tságjelző, és körönként egy dobható el, a cserefázisban, illetve 
a szörnyek mozgási fázisában (l. a 10-11. oldalon). 

Tűzjelzők: A jelzőt a játéktáblára, egy helyiség nevéhez 
kell rakni, és minden, a helyiségben tartózkodó 
szörnyre és nyomozóra hat. A tűz hatásai:

A helyiségben tartózkodó nyomozó saját köre 
végén, a szörny az őrző köre végén 2-t sebződik.

• 

Égő helyiségbe csak akkor léphet be nyomozó, ha előbb aka-
raterő-próbát tesz. Ha elrontja, kap egy iszonyatjelzőt, de 
eredménytől függetlenül beléphet a helyiségbe. Ha már a 
helyiségben van, a nyomozó nem dob akaraterő-próbát 
akkor, amikor a helyiség egyik mezőjéről egy másikra lép át.

• 

Sötéségjelzők: A jelzőt a játéktáblára, egy helyiség nevé-
hez kell rakni, és minden, a helyiségben tartózkodó 
nyomozóra hat. A sötétség hatásai:

 Ha egy nyomozó szeretne felfedezni a helyiség-
ben, erre el kell használnia akcióját és az egyik 
mozgását.

• 

Ha egy nyomozó sötét helyiségben harcol, minden tulaj-
donságához -2-es módosító járul. Ez hozzáadódik a többi 
módosítóhoz (például a bénultság -2-jéhez).

• 

Bizonyos felfedezéskártyák (például a lámpás) révén a hatások 
ignorálhatók a sötétség hatásai, és ilyenkor ez a nyomozó nem 
lehet célpontja olyan kártyáknak sem, amelyek megkövetelik, 
hogy a célpont sötét helyiségben legyen.

    Nincs esély
Ritkán, de előfordul, hogy az egyik fél rájön, nincs már 
elegendő forduló hátra a játék megnyeréséhez. Ilyenkor 
törekedjen a döntetlenre – ha nem is győz, az is majdnem
olyan jó, ha megakadályozza a másik fél győzelmét.

De ha ezzel a megoldással elégedetlenek a játékosok, 
használják a 26. oldalon olvasható opcionális szabályt a 
játékhosszra.

Arra mindig vigyázni kell, nehogy a nyomozók elveszít-
sék a megtalált kulcsokat, mert azok nélkül képtelenek 
győzni. Igaz, ritkán veszítenek el kulcsot szándékolatla-
nul, de az ilyen eseteket is próbálják meg elkerülni!

Ha az előkészületek során rosszul helyezik el a felfedezés-
kártyákat, megtörténhet, hogy nyomozók nem lesznek 
képesek megnyerni a játékot. Ha úgy gondolják, hogy az 
őrző hibázott, kérjék meg, hogy az Őrző Könyve alapján 
ellenőrizze, jó helyen vannak-e a kártyák. Ha kiderül, 
hogy rossz kártyákat rakott az adott helyiségre, keresse 
meg és adja át nektek a jó kártyákat. Ezután a legköze-
lebbi köre teljesen elmarad.
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Varázslás
Varázslatkártya használatát egyszerűsítve varázslásnak nevezzük.

A legtöbb nyomozónál kezdetben nincsenek varázslatkártyák, de 
utóbb szerezhetnek ilyeneket, ha elolvassák a talált köteteket (ezek 
felfedezéskártyák).
 

A játékban négyféle varázslat van, de a varázslatfajtákon belül 
is eltérnek egymástól az egyes varázslatok. Az előkészületek 
során a varázslatokat fajták szerint szétválogatva külön húzó-
paklikba kell letenni az asztalra, képpel felfelé. Amikor egy 
nyomozó szert tesz egy varázslatra, húz egyet kártyát az adott 
pakliból, lerakva maga elé. A varázslatkártyák hátoldalát nem
szabad megnézni, csak akkor, ha egy kártya (általában a va-
rázslatkártya előoldala) erre utasít.

A varázslás úgy történik, hogy a nyomozó végrehajtja a kár-
tyán olvasható akciót. Ehhez általában tulajdonságpróbát kell 
dobnia (l. a 13. oldalon), majd átforgatnia a lapot, és végre-
hajtania a sikeres vagy a sikertelen próba következményét.
 

Miután végrehajtotta ezt a hatást, általában el kell dobnia a 
varázslatkártyát (visszaraknia a megfelelő pakli aljára), majd 
húznia egy ugyanilyen fajtájú varázslatot. Ilyenformán sosem 
lehet biztos benne, hogy mi történik varázsláskor.

 

Fontos, hogy ha egy varázslat célpontja olyan nyomozó, akivel egy 
helyiségben van a varázslat elmondója, a célpont saját magat is lehet. 

Mítoszkártyák
E lapok révén az őrző lelassíthatja, megsebezheti, megrémítheti a 
nyomozókat, az utóbbiak révén pedig traumakártyákat is kijátszhat 
rájuk (l. a 25. oldalon).

Előkészületei során az őrző összeállítja a mítoszpaklit: az Őrző 
Könyve felsorol néhány ikont, és az őrző az összes ilyen ikonos 
mítoszkártyát összekeveri, létrehozva a mítoszpaklit. A többi 
mítoszkártyát visszarakja a dobozba.

Minden történet megszabja, hogy az őrző hány mítoszkártyával 
a kezében kezd. További kártyákhoz akciói révén juthat az őrző 
(l. a 10. oldalon).

Minden nyomozó körében négy olyan pillanat van, amikor az 
őrző kijátszhat mítoszkártyát, azonban egy nyomozó körében 
legfeljebb egy ilyen kártyát játszhat ki. Saját körében az őrző 
nem játszhat ki mítoszkártyát.

 

 

 

A nyomozó körében pontosan ekkor játszható ki mítoszkártya:
a nyomozó körének kezdetén• 
az első mozgásfázis befejezte után• 
a második mozgásfázis befejezte után• 
az akciófázis befejezte után• 

Mítoszkártya kijátszása előtt az őrzőnek ki kell �zetnie a lap fenyegetés-
költségét. Néhány kártya további feltételeket is szab, például egy helyi-
ség nevét vagy névrészletét. A kártya csak akkor játszható ki, ha a 
feltétel teljesül.

Ha például egy mítoszkártyán az olvasható, hogy „Feltétel: Hálószoba”, a
kártya csak olyan nyomozóra játszható ki, aki olyan helyiségben tartóz-
kodik, amelynek nevében szerepel a „hálószoba” -  mint például a „tar-
talék hálószoba” vagy a „családfő hálószobája”.

A mítoszkártya kijátszása után azt képpel felfelé a mítoszpakli melletti 
dobott lapokhoz kell tenni. Ha kifogy a mítoszpakli, a dobott lapokat 
megkeverve új mítoszpaklit kell alkotni.

Célkártyák
Az őrző előkészületei során döntéseket hoz, hogy kiderüljön, melyik 
célkártya lesz e játékban használva.

A célkártyán megtalálható, hogy hogyan nyerheti meg a játékos az őrző 
és hogyan nyerhetik meg a nyomozók. Az őrző bármikor megnézheti a 
célkártyát, a nyomozók viszont csak azután, hogy a lap fel lett fedve.

A célkártya felfedése
A játék elején a nyomozók nem tudják, hogyan nyerhetik meg a játékot. 
Hogy megtudják, el kell érniük, hogy felfedhessék a célkártyát. Ez általában 
akkor történik meg, ha megtalálják az 1-es nyomot, ha végrehajtanak IV-es 
eseményt, vagy egyes célkártyáknál akkor, ha az őrző teljesíti a kártya felső 
részén olvasható feltételeket.

Felfedéskor az őrző képpel felfelé kirakja maga elé a célkártyát, és innentől 
azt a nyomozók bármikor elolvashatják.

Ha még nem volt felfedve a kártya, de akár az őrző, akár a nyomozók telje-
sítik győzelmi feltételüket, az őrző felfedi a kártyát és hangosan felolvassa a 
teljesített győzelmi feltételt. A játék véget is ért, vagy az őrző, vagy a nyomo-
zók győzelmével.

Menekülés
Az 1-es nyom meglelése után néha a nyomozók rádöbbennek, hogy a 
győzelmükhöz el kell innét menekülniük. Ilyenkor a nyomozók lemenekül-
hetnek a játéktábláról. Erre csak azután kerülhet sor, hogy felfedték a 
célkártyát, és az kifejezetten előírja számukra a menekülést. Van olyan cél-
kártya, ahol elég, ha egy nyomozó elmenekül, és olyan is, ahol az összes 
nyomozónak el kell menekülnie (ez utóbbinál játékosonként egy nyomozó-
nak kell elmenekülnie, a halott nyomozóknak természetesen nem kell 
elmenekülniük).

 

Ilyenkor a célkártyán megtalálható, hogy mely helyiségből lehetséges 
a menekülés: ekkor a nyomozónak el kell hagynia ezt a helyiséget egy 
olyan, el nem barikádozott ajtón keresztül, amelyik nem vezet egy 
szomszédos helyiségbe. A nyomozóbábu ekkor lekerül a játéktábláról, 
és ez a nyomozó a továbbiakban végig kimarad a játékból.

1 2

3
4
5

6

Mítoszkártya
1.   Fenyegetésköltség
2.   A kártya neve
3.   Feltétel/követelmény
4.   Színesítő szöveg
5.   Hatás
6.   Ikon
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Rejtvények
Egyes kártyák a nyomozókat arra utasítják, hogy oldjanak meg rejt-
vényeket. A rejtvények célja a nyomozók lelassítása és intelligenci-
ájuk próbára tevése. A rejtvényt megoldva a nyomozók folytathat-
ják mozgásukat, a szobák felfedezését.

Ha egy rejtvénnyel találkozik egy nyomozó, mozgása, akciója fél-
beszakad. Ha sikerül megoldania a rejtvényt, a mozgást vagy akciót 
ott folytatja, ahol az félbeszakadt; ha nem sikerül a rejtvényt meg-
oldania, a mozgás vagy akció itt befejeződik. Ha például egy 
nyomozó be szeretne lépni egy ajtón, és a zárkártya rejtvényfejtésre 
utasítja, meg kell fejtenie a rejtvényt ahhoz, hogy beléphessen a 
helyiségbe. Ez a rejtvényfejtés nem kerül külön mozgás- vagy 
akciófázisba.

 

Rejtvénytípusok
TA rejtvények három típus egyikébe tartozhatnak, minden típus-
ban legalább három különböző rejtvénnyel.

 vezeték  zár    rúna

Habár a rejtvényfejtés nagyjából mindig ugyanúgy történik, a 
megoldás típusonként eltérő (mindkettőt l. a 18. oldalon).

  

Előkészületek a rejtvényfejtéshez
Amikor először kerülnek szembe a nyomozók egy adott rejt-
vénnyel, végre kell hajtani az alábbi lépéseket. A rejtvényele-
meket mindig maguk elé rakják a játékosok, sose a játéktáb-
lára!
  

A rejtvénylap: Ha vezeték- vagy zárrejtvénnyel kerül szembe 
egy nyomozó, a játékos először is keresse ki és rakja le maga elé 
a megfelelő rejtvénylapot (a kártyán láthatja, hogy melyik az).

1. 
 

Keverés: Az adott típusú rejtvénylapkákat keverje meg.2. 

Húzás: A játékos egyesével húzzon rejtvénylapkákat az adott 
típushoz tartozó kupacból. A kártyán láthatja, hogy hány 
lapkát kell húznia és hogy hová kell azokat leraknia. A lap-
kákat sorokba kell lerakni, és mindig a bal felső sarokban 
kell kezdenie a lerakást. Mindig úgy kell lapkát leraknia, 
hogy azon a nyíl (vagy a pont) felfelé legyen. Később, rejt-
vényfejtés közben majd lehet forgatni a lapkákat (l. a 18. 
oldalon).

3. 

 

 

Példaelőkészület rejtvényfejtéshez

Egyesével vezetéklapkákat húz, lerakva azokat a lapka felső 
sorába, balról jobbra haladva úgy, hogy a nyilak 
felfelé nézzenek.

4. 

Miután betelt a felső sor, a középső sort kezdi feltöl-
teni.

5. 

Végül feltölti az alsó sort is, és neki is kezdhet a rejtvény-
fejtésnek.

6. 

Felfedezés közben a nyomozót egy akadálykártya 
a 2A-s vezetékrejtvény megoldására utasítja. 

1. 

A játékos először is lerakja maga elé a 2A-s rejtvény-
lapot.

 2. 

Ezután megkeveri a vezetéklapkákat.  3. 

2
3

1 4b 4c 4d

5a 5b

6

4a
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Próbálkozás a rejtvény megfejtésére
Amikor a játékos megpróbál megfejteni egy rejtvényt, annyi 
rejtvényakciót kap, amennyi nyomozója intelligenciájának az 
értéke (ez a jellemzőkártyáról olvasható le). Egy rejtvényakció 
során az alábbiak egyike hajtható végre:

  

Két szomszédos rejtvénylapka megcserélése (l. a képet a 19. 
oldalon). A lapkák iránya nem változik, a csere közben nem 
forgathatók el. Rúnarejtvény megoldása során csak ilyen akció 
hajtható végre.

• 

 

Egy rejtvénylapka elforgatása 90 fokkal. A forgatás történhet 
jobbra vagy balra, de közben a lapka nem mozgatható el a 
helyéről. Zárrejtvénynél a rejtvénylap maga is elforgatható, 
méghozzá 180 fokkal a 4-es (téglalap), 120 fokkal az 5-ös 
(háromszög), illetve 90 fokkal a 6-os (kereszt) rejtvénylap 
esetén.

•  
 
 

Egy rejtvénylapka húzása, amit nyíllal felfelé le kell 
rakni egy másik rejtvénylapka helyére; ez utóbbit képpel 
lefelé vissza kell keverni saját kupacába. Ennek az akció-
nak a végrehajtása két rejtvényakcióba kerül!

• 

A játékos addig próbálkozik a rejtvény megfejtésével, amíg 
sikerrel nem járnak vagy el nem használja az összes (nyomo-
zója intelligenciájuk értékével megegyező számú) akcióját.

 

Rejtvény megfejtése
A rejtvény típusa határozza meg, mikor számít megfejtettnek:

 

Rúnarejtvény: Akkor sikerült megfejteni, ha az összes lapka a 
helyére került, az egész pont úgy néz ki, mint a kép a kártyán. 
Fontos, hogy a kártyán az látható, hogyan kell megfejtéskor 
kinéznie a rejtvénynek, az előkészületek során véletlenszerűen 
kell a lapkákat felhúzni és felrakni.

• 

Vezetékrejtvény: Akkor sikerült megfejteni, ha nincs 
olyan, hogy két szomszédos lapkából (vagy egy lapkából
és a vele szomszédos rejtvénylapból) egymás felé futó
két vezeték nem azonos színű.

• 
 

 

Zárrejtvény: Akkor sikerült megfejteni, ha a szomszédos 
szimbólumok mindig megegyeznek egymással (ideértve 
a rejtvénylap szimbólumait is).

• 

A kártyáról olvasható le, mi történik akkor, ha sikerül meg-
fejteni a rejtvényt. Ilyenkor általában el kell dobni ezt a 
kártyát, és a nyomozó folytathatja mozgását, felfedezését. A 
megfejtés után a rejtvénylapkákat vissza kell keverni a meg-
felelő kupacba. 

Ha egy nyomozó nem boldogul egy rejtvénnyel, de már el-
használta összes rejtvényakciót (vagy fel kívánja adni), a rejt-
vény jelenlegi állapotában az asztalon marad, és később ő, 
vagy egy másik nyomozó újra megpróbálhatja megfejteni ezt 
a rejtvényt (amikor útjába akad ez az akadály- vagy zárkártya).

Minden nyomozó saját körében csak egyszer kísérelheti meg 
egy rejtvény megfejtését – egy fordulóban többen is megpró-
bálhatnak�� megfejteni egy adott rejtvényt.

 

A rejtvények további szabályai
Szomszédság
Egy rejtvénylapka akkor szomszédos egy másikkal vagy a rejtvény-
lappal, ha érintkeznek. Átlósan sosem szomszédosak egymással a 
rejtvényelemek. (L. a képeket a 20. oldalon.)

Fontos, hogy a rejtvény megfejtéséhez szükséges lehet, hogy két szom-
szédos rejtvényelem között azonos szimbólumok vagy azonos színű 
vezetékek legyenek. Az alanti képen az A-val és B-vel jelölt rejtvény-
lapkák nem számítanak szomszédosaknak (hiszen nem érintkeznek 
egymással), és a rejtvény nincs megfejtve, mivel az A rejtvénylapkán 
sárga szimbólum mutat a szomszédos 4A-s rejtvénylap felé, ahol 
viszont kék szimbólum van.

  

 
 

A B

Átrendezés
A játékosok olykor arra kapnak utasítást, hogy rendezzenek át egy 
rejtvényt. Ilyenkor a rejtvénylapkákat keverjék vissza a megfelelő 
kupacba, majd a szabályok szerint újra végezzék el a rejtvény elő-
készületeit.

Képességpontok
Ha a játékos bead egy képességpontot, nyomozója szerencséjének 
értékét hozzáadhatja intelligenciájának értékéhez. Erre a rejtvény
fejtés közben bármikor sor kerülhet.

Példa: Jenny Barnes egy rejtvénnyel küszködik, és már elhasználta 
mind a négy rejtvényakcióját. Úgy dönt, egy képességpontját vissza-
adja, cserébe hozzáadhatja szerencséjét intelligenciájához, így újabb 
2 rejtvényakciót tud végrehajtani.

Tiltott módszerek
A rejtvényt mindig egy nyomozó próbálja végrehajtani, a töb-
biek nem segíthetnek neki, nem adhatnak tanácsokat.

Rejtvényfejtés közben nem használható papír vagy más eszköz. 
A felhasznált akciók nem vonhatóak vissza: ha például a 
játékos elforgat egy rejtvénylapkát, de rájön, hogy nem kellett 
volna, egy újabb rejtvényakciójába kerül e lapka visszaforgatása.
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        Példa rejtvényfejtésre
Egy szoba felfedezése közben Jenny Barnes felfed egy aka-
dálykártyát, amely arra utasítja, hogy fejtsen meg egy 2A-s 
vezetékrejtvényt. Miután végzett az ennek előkészületeivel 
(l. a 17. oldalon), most megpróbálja megfejteni a rejtvényt.

Mivel intelligenciája 4-es, 4 rejtvényakciója van.1. 

Első akciójaként egy rejtvénylapkát elforgat 90 fokkal.2.  

Második akciójaként megcserél két szomszédos rejtvénylap-
kát, eközben vigyáz arra, hogy a lapkákat ne forgassa el.

3.  

Harmadik és negyedik akcióját összevonva húz egy új rejt-
vénylapkát. Ezután eldönti, melyik rejtvénylapkát dobja el, 
és a helyére felrakja az újonnan felhúzottat, méghozzá úgy, 
hogy a nyíl felfelé mutasson. 

4. 

 

Ezzel elhasználta összes akcióját, de a rejtvényt nem sikerült 
megfejtenie, mivel az újonnan felhúzott lapkán felfelé nem 
vezet vörös vezeték.

Jenny a rejtvényt jelen állapotában az asztalon hagyja, és 
később ő vagy egy másik nyomozó, aki felfedezni próbál e 
szobában, újra megkísérelheti majd megfejteni a rejtvényt.

5. 

 
 

 

4

5

1

4

3
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Példák szomszédságra és megoldott rejtvényekre
AA képeken megfejtett rejtvények láthatóak (ami nem 
jelenti azt, hogy ezeknek a rejtvényeknek ez lenne az 
egyetlen megoldása).  

A piros nyilak szomszédságot jelentenek, a két lapka a
megfelelő akcióval megcserélhető.  

Az előkészületnél erre mutatnak a nyilak.
1A 2A 3A

4A

5A

7 8 9

6A
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Harc
A játékban nem kiemelkedően fontos a harc, de a nyomozók 
olykor mégis rákényszerülnek. Az alábbiakban a harc szabályai 
olvashatók, illetve az azzal közvetlenül összefüggő szabályok 
(sebesülés, iszonyat, traumakártyák, halál).

 

A harc nem túl bonyolult. Kétféle módon kerülhet sor harcra:

Egy nyomozó megtámad egy szörnyet (általában erre 
szánva akcióját).

1. 

Egy szörny megtámad egy nyomozót (általában az őrző 
körében, a szörnyek támadási fázisában).

2. 

Függetlenül attól, ki támad, a harc mindig úgy zajlik, hogy az 
őrző lapokat húz a szörny típusának (színének) megfelelő pakli 
tetejéről, míg megfelelő kártyát nem húz, majd hangosan felolvas-
sa annak szövegét és utána végrehajtja annak utasításait.

1
2

3

4

Harckártya
1.   A nyomozó támadá-
      sának típusa.
2.   Tulajdonságpróba.
3.   A sikeres és sikertelen
      próba hatása.
4.   A szörny támadása.  

 

 

 

 

A nyomozók támadásai
Amikor egy nyomozó megtámad egy szörnyet, az őrző húz 
egy lapot a szörny típusának (színének) megfelelő pakli 
tetejéről. A kártya felső része vonatkozik a támadó nyomo-
zóra, és mindig szerepel rajta, milyen típusú fegyverrel 
történik a támadás (ideértve a fegyvertelen támadást is).

Az őrző addig húz sorban kártyákat, míg olyant nem 
sikerül húznia, amelyen a támadás típusa megfelel a nyo-
mozó támadásának. Ezt a kártyát fogja felolvasni, ezt kell 
végrehajtani. A harc végén az őrző az összes felhúzott 
kártyát eldobja.

 

 

Távolság
Sok fegyvernél és tárgynál meg van szabva, hogy használatakor a 
nyomozó milyen messze lehet a célponttól (szörny vagy másik 
nyomozó). Például a géppisztolynál a célba vett szörny legfeljebb 2 
mezőre lehet a nyomozótól.

A távolságot a mezők számában mérjük. 1 távolságra van az a szörny, 
aki a nyomozótól 1 mezőre van (azaz egy szomszédos mezőn). A 2 
mezőre lévő szörny 2 távolságra van. A legkönnyebb úgy ellenőrizni 
a távolságot, hogy meg kell nézni, hány mozgással lehetne az adott 
mezőre leggyorsabban eljutni.

Ha a nyomozó és célpontja között ajtó van, a célpontot nem látja, 
így azt nem is támadhatja, függetlenül attól, hogy milyen messze 
van tőle.

 

 

Rálátás
A támadáshoz az is szükséges, hogy a támadó lássa célpontját. 
Általában elég nyilvánvaló, ki kit lát, csak néha szükséges 
gondosan ellenőrizni.

Nagyobb területeken vonalzóval össze kell kötni a két kérdéses 
mező sarkában lévő fehér pöttyöket. Ha egy bábu mezőjének 
bármelyik fehér pöttye összeköthető egy fehér pöttyel a célpont 
mezőjén úgy, hogy a vonal nem metsz ajtót vagy barna falat, a 
bábu látja célpontját.

Ha viszont minden ilyen vonal metsz ajtót vagy falat, a célpont 
nem látható, függetlenül attól, milyen messze van.

  

 

1

2

X

Példa: Harvey Walters szeretne varázslattal támadni a tőle 2 mezőre 
lévő Chthon-féregre. A varázslat hatótávja 2-es, így már csak az a 
kérdés, látja-e a szörnyet.

Először mezőjének felső sarkából ellenőrzi a rálátást. Mivel a vonal 
metsz egy falat, innét nem látja a szörnyet.

           1. 

Most mezőjének bal alsó sarkából ellenőrzi a rálátást. A vonal nem 
metsz sem ajtót, sem falat, így innét látja a szörnyet.

2. 

Mivel a szörny egyrészt nincs túl messze tőle, másrészt pedig látja a 
szörnyet, képes rá varázslattal támadni.

A nyomozók, a szörnyek és a szobajelzők nem blokkolják a rálátást. 
Bizonyos mezőkön nincsenek fehér pöttyök – ilyen mezőről a helyiség 
összes többi mezőjére rá lehet látni, azonban nem lehet rálátni innét 
egyetlen másik helyiségben lévő mezőre sem.
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A szörnyek támadásai
A szörnyek támadási fázisában minden szörny egyszer támadhat, 
méghozzá olyan nyomozót, akivel egy mezőn tartózkodik. Szörny 
támadásánál az őrző felcsapja a szörny típusának (színének) 
megfelelő pakli legfelső lapját. Most a lap alsó része számít, ahol 
a címsor lehet „támadás”, „rejtőzés” és „barikád” (ez utóbbi kettőt 
l. a 23. oldalon).

 

Az őrző addig húz kártyákat, amíg „támadást” nem húz. Ezt 
hangosan felolvassa, majd a hatást végre kell hajtania. A harc 
végén az összes felhúzott kártyát eldobja.

      Példaharc

Jenny Barnes 0.45-ös automatájával (távolsági fegyver) szeretne 
támadni. A legtöbb szörnyet különb-különb okok miatt nem 
támadhatja:

1. 

A. Ezt a szörnyet nem látja, mivel az első verandán nincs 
fehér pötty, tehát ide nem lehet sehonan se belátni.

  

B. Ez a szörny 3 mezőre van tőle, fegyverének hatótávolsága 
viszont csak 2 mező (ahogy az a fegyver kártyájáról leolvas-
ható).

 

C. Ez a szörny egyrészt 5 mezőre van, ráadásul nem is látja 
Jenny.

 

Jenny Barnes egyetlen szörnyet támadhat, D-t. Az őrző felcsapja a 
humanoidpakli legfelső lapját (hiszen a zombi humanoidnak szá-
mít), és mivel a támadás típusa megegyezik Jenny támadásának 
típusával, azt végre is hajtja. A kártya arra utasít, hogy Jenny 
tegye próbára célzását.

2. 

A próba sikerült, a zombi 3 sebesülést szenved. Mivel már volt 
1 sebesülése, most már 4 sebesülésjelző lesz a bábu alapján.

3. 

Végül az őrző ellenőrzi a szörny lapkájának hátoldalát. Mivel 
a szörny életereje nagyobb, mint 4, a zombi még nem pusztult 
el.

 4. 
 

2
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Különleges támadások
Egyes harckártyák arra utasítanak, hogy a szörny használja külön-
leges támadását. Ilyenkor az őrző megnézi, mi olvasható a szörny 
lapkájának hátoldalán, majd végrehajtja azt, mintha csak az lett 
volna a felhúzott harckártyán.

Példa: Egy kultista támad Gloria Goldbergre. Az őrző húz egy 
kártyát a kék harcpakliból (humanoidok), ami „támadás”. A 
kártya arra utasít, hogy a szörny használja különleges támadását. 
Az őrző felveszi a kultista bábuját, elolvassa a lapka hátoldalán 
a szöveget, majd aszerint végrehajtja a támadást.

 

 

           

Rejtőzés és barikádok
Bizonyos harckártyák alsó részén a címsor „rejtőzés” vagy „bari-
kád”. Ezeket a kártyákat csak speciális esetekben kell végrehaj-
tani.

A nyomozók olykor elbújhatnak a szörnyek elől, leginkább 
rejtekhelyeket kihasználva (l. a 13. oldalon). Ha egy szörny 
rejtőzködő nyomozót támad, az őrző addig húz harckártyákat, 
amíg „rejtőzésest” nem sikerül húznia. Ezt a kártyát fogja vég-
rehajtani. Ezek a kártyák ritkán okoznak sérülést, gyakrabban 
a nyomozó elmenekülhet a szörny elől. Ha a hatás az, hogy „a 
nyomozó már nem rejtőzködik”, bábuját le kell mozgatni a 
rejtekhely lapkákáról, így ezután már rendesen támadható.

 

A nyomozók olykor barikádjelzőket raknak az ajtókhoz (l. a 
12. oldalon): ilyenkor az ajtót sem a szörnyek, sem a nyo-
mozók nem használhatják. Ha egy szörny megpróbál áttörni 
egy ilyen ajtón, az őrző addig húz harckártyákat, amíg „bari-
kádosat” nem sikerül húznia. Ezt a kártyát fogja végrehaj-
tani. Lehet, hogy megsemmisül a barikád (el kell dobni a 
jelzőt), de az is, hogy csak félre kell tolni (vissza eredeti 
mezőjére). Ha a barikád megsemmisül vagy félre lett tolva, 
a szörny folytathatja mozgását az ajtón keresztül; ha viszont 
a barikád megmaradt, a szörny nem jöhet át az ajtón, és 
ebben a körben már nem mozoghat.
Kulcsszavak
Az alábbiakban a harckártyákon és a szörnylapkákon található 
kulcsszavakat oldjuk fel.

Kapsz x sebet: A nyomozó sebesülésjelzőket kap, amelyek össz-
értéke x. A jelzőket a nyomozó kártyájára kell rakni, és ezek a 
nyomozó életerejét csökkentik (l. a 24. oldalon).

Kapsz x iszonyatot: A nyomozó x iszonyatjelzőt kap. A jelző-
ket a nyomozó kártyájára kell rakni, és ezek a nyomozó épel-
méjűségét csökkentik (l. a 24. oldalon).

Sebzel: A szörny annyit sebződik, amennyi itt fel van tüntetve, 
ennyi értékben kell sebesülésjelzőket hozzárakni az eddigiekhez 
(l. a 24. oldalon).

A szörny megsebez: A nyomozó annyit sebződik, amennyi a 
szörny sebzése (a szörnylapka hátoldalán található).

A fegyverrel sebzel: A szörny annyit sebződik, amennyi a 
támadásra használt fegyver sebzése (a fegyver kártyáján talál-
ható).

  

 

  

 

   

  

Fegyver eldobása: A nyomozó eldobja az éppen használt fegyverét 
(ha van ilyen), abban a helyiségben, ahol épp tartózkodik. A kártyát 
az itteni felfedezés- és akadálykártyák paklijának tetejére kell rakni. 
Bárki, aki felfedezést folytat e helyiségben, felveheti a fegyvert 
(követve a felfedezés szabályait).

Tulajdonságpróba: A nyomozónak tulajdonságpróbát kell tennie 
(l. a 13. oldalon). A kártyán vagy a lapkán mindig megtalálható, 
mi a sikeres és mi a sikertelen próba következménye: ha valamelyik 
mégis hiányozna, annak nincs semmi hatása.

Közelharci fegyver: Minden olyan fegyver, aminek a típusa 
„közelharci”, legyen bár „közelharci vágófegyver” vagy „közelharci 
zúzófegyver”. Ha a nyomozó olyan fegyverrel támad, amelynek 
típusa „közelharci”, az őrzőnek „közelharci fegyveres” harckártyát 
kell felhúznia és végrehajtania.

Távolsági fegyver: Minden olyan fegyver, aminek a típusa 
„távolsági”. Ha a nyomozó olyan fegyverrel támad, amelynek 
típusa „távolsági”, az őrzőnek „távolsági fegyveres” harckártyát kell 
felhúznia és végrehajtania.

Nincs hatás: Semmi sem történik.

Már nem rejtőzködik: A nyomozót a rejtekhely lapkájáról át kell 
mozgatni a mezőre. Hacsak külön nincs feltüntetve, ez a szörny 
nem támad még egyszer ebben a körben.

Megsemmisül a barikád: Az ajtóban lévő barikádlapkát le kell 
venni a játéktábláról.

 

 

 

 

 

  

   

        Szörnylapka

1.   A szörny neve.
2.   A szörny típusa (szín)
      és ébersége (szám).
3.   A szörny iszonyat-
      értéke.

 

 

 

4.   A szörny különleges
      támadása.
5.   A szörny sebzése.
6.   A szörny életereje.
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Szörnyek megölése
Amikor egy szörny sebződik, egy megfelelő értékű sebesülés-
jelzőt kell bábujának alapjába illeszteni. Ha utóbb a szörny 
újra sebződik, a két sebzés összeadódik, és az őrző az új ösz-
szegnek megfelelő értékű sebesülésjelzővel lecseréli az eddigi 
jelzőt.

A nagy alapba két jelző is beilleszthető, 
a szörny sebeinek összegét a két jelző 
összege mutatja.

Ha a szörny sebeinek összege eléri 
vagy meghaladja a szörny életerejét 
(a szörny lapkájának hátoldaláról 
olvasható le), a szörny elpusztul.
Ilyenkor az őrző leveszi a szörny 
bábuját a játéktábláról, eldobja 
róla a jelzőket, majd a bábut 
visszarakja a készletbe.

 

 
 

 

Sebesülés, iszonyat
A nyomozók leginkább a haláltól és az őrülettől félhetnek, 
vagyis hogy túl sokat sebződnek vagy túlságosan megrémül-
nek. Ugyanakkor nehéz lesz elkerülni, hogy ne sebződjenek 
és ne rémüljenek meg a játék folyamán. Sebeket leginkább 
harc közben szereznek, a rettegést pedig főként elrontott 
iszonyatpróbák (l. a 13. oldalon), illetve mítoszkártyák (l. a 
16. oldalon) okozzák.

 

 

Minden egyes seb eggyel csökkenti a nyomozó életerejét. 
Amikor egy nyomozó sebződik, annyi értékben kell sebesülés-
jelzőket rakni nyomozókártyájára, amennyit sebződött. Ha 
egy nyomozó életereje 0-ra vagy az alá csökken, a nyomozó 
meghal (l. később).

 

Minden iszonyatjelző eggyel csökkenti a nyomozó épelmé-
jűségét. Amikor egy nyomozó megrémül, annyi iszonyatjel-
zőt kell rakni nyomozókártyájára, amennyi „rettegést szen-
ved”. Ha egy nyomozó épelméjűsége 0-ra csökken, a nyo-
mozó nem hal meg, hanem megőrül. Az őrző őrzőakcióként 
kijátszhat őrület traumakártyákat az ilyen nyomozóra (l. a 
25. oldalon). Az őrült nyomozók gyakran nagyobb hátrányt 
jelentenek játékosaiknak, mintha csak meghaltak volna.

Ha egy nyomozó épelméjűsége 0-ra csökkent, nem kaphat 
további iszonyatjelzőket, 0 alá nem csökkenhet az épelméjűség. 
Ha azonban egy őrült nyomozó iszonyatjelzőket kapna valami 
miatt, az őrző ilyenkor is kijátszhat rá traumakártyákat (úgy 
kezelve, mintha iszonyatjelzőket kapott volna a nyomozó). A 
nyomozó csak addig marad őrült, amíg épelméjűsége 0: ha 
épelméjűsége megnő, visszanyeri ép elméjét.

A nyomozók olykor meggyógyíthatják testi vagy mentális 
sérüléseiket – ilyenkor a nyomozókártyán lévő adott típusú 
jelzők egy része visszakerül a készletbe. A nyomozók sebesü-
lésjelzői bármikor átcserélhetők más, ugyanilyen összértékű 
sebesülésjelzőkre.

 

 

Halott nyomozók
A nyomozó meghal, ha életereje 0-ra csökken (vagyis sebesülés-
jelzői összértéke eléri vagy meghaladja életerejét). Ilyenkor a 
nyomozó bábuja lekerül a játéktábláról, összes kezdőtárgya és
felfedezéskártyája pedig raz adott helyiségre kerül (aszerint, 
mintha eldobta volna azokat, l. a 9. oldalon). Varázslatkártyái, 
képességpontjai, sebesülés- és iszonyatjelzői visszakerülnek a 
készletbe. Végül a nyomozókártyát és a jellemzőkártyákat 
vissza kell rakni a dobozba.

 

 

Általában a játékos következő körében új nyomozót választ. Ha 
azonban a célkártya felfedése után (l. a 16. oldalon) hal meg egy 
nyomozó, a játékos végleg kiesik a játékból.

Új nyomozó
Ha egy játékos nyomozója meghal, következő körében nem 
lesz sem mozgási, sem akciófázisa. Ezek helyett új nyomozót 
választ, olyat méghozzá, aki még nem vett részt e történetben. 
Ha már nincs ilyen, a játékos kiesett a játékból (l. lentebb).

Miután a játékos kiválasztotta új nyomozóját, megkapja annak 
nyomozókártyáját és négy jellemzőkártyáját. Ez utóbbiak közül 
választ kettőt (miként az előkészületeknél), valamint megkapja 
az egyik jellemzőkártya szerint neki járó kezdőfelszerelést. 
Ezután megkapja a feltüntetett számú képességpontot is.

 

Végül felrakja nyomozója bábuját a kezdőmezőre, és ezzel köre 
véget is ért.

Kiesés a játékból
Ha egy nyomozó a célkártya felfedése után hal meg, játékosa 
végleg kiesik a játékból. Még végrehajtja mindazt, amit a 
nyomozóhalál megkövetel (l. fentebb), de ezután már nem 
vesz részt a játékban, többé nem kerül rá a sor. Ha viszont a 
nyomozók megnyerik a játékot, ő is győztesnek számít.

 

Több nyomozóra ható
traumakártyák

 

Bizonyos traumakártyán külön ikon jelzi, 
hogy a kártya több nyomozóra is hat.

Ha az őrző olyankor húz ilyen kártyát, amikor egyetlen 
nyomozó van csak, eldobja a kártyát és újabbat húz 
helyette. Ha egy híján már minden nyomozó meghalt, 
az őrző eldobja a kezéből az összes ilyen traumakártyát, 
ugyanennyi traumakártyát húzva helyettük.
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Traumakártyák
A traumakártyák a nyomozókat ért testi-lelki sérüléseket jelképezik. Az
őrző játszhatja ki ezeket, nyomban azután, hogy egy nyomozó megse-
besül vagy megrémül. Ez alól kivételt jelent az, ha egy nyomozó épel-
méjűsége 0, mert ilyenkor az őrző őrzőakcióként kijátszhat rá egy trau-
makártyát (körönként egy traumakártya játszható ki egy őrült nyomo-
zóra).

A traumakártyákat kijátszásuk előtt a kezében tartja az őrző, és egy
bizonyos őrzőakció-kártya révén húzhat újabbakat (l. a 10. oldalon).

A vörös keretű traumakártyák sebesülések, és akkor játszhatók ki, 
amikor egy nyomozó megsebesül. A kék keretű traumakártyák lelki
nyavalyák, és akkor játszhatók ki, amikor egy nyomozó iszonyatjelzőt
kap. Egyes traumakártyákán látható egy nagy szám, az ilyen csak 
akkor játszhatók ki, ha az adott nyomozó életereje, illetve épelméjűsége
annyi vagy kevesebb, mint ez a szám. Minél több lelki és testi sérülés ér
egy nyomozót, annál érzékenyebbé válik a súlyosabb traumákra.

Példa: A szobába, ahol Michael McGlen van, egy zombi csoszog be. 
Michael McGlen iszonyatpróbát tesz -1-gyel. Elrontja, ezért kap 1 iszo-
nyatjelzőt, és emiatt már így is megtépázott épelméjűsége 0-ra csökken.
Az őrző úgy dönt, kijátszta az “Egyetlen kiút” traumakártyát Michael
McGlenre, amitől az meghal. Az őrző csak azért játszhatta ki ezt a tra-
umakártyát, mert Michael McGlen épelméjűsége annyi vagy kevesebb,
mint a kártyán látható szám.

Egy nyomozóra egyszerre egy sebesüléses és egy lelki nyavalyás tra-
umakártya lehet kijátszva; ha olyat játszanak ki rá, amilyen fajta már
van nála, az eddigit el kell dobni. (A nyomozó vagy megbirkózott az
előző traumával, vagy már nem is tőrödik vele, és teljesen az új trau-
májára koncentrál.)

Más módon nem nagyon tud egy nyomozó szabadulni a megkapott
traumakártyától; csak a legszerencsésebbek találnak valamiféle tárgyat
vagy varázslat, ami meggyógyítja traumájukat.

 

 

 

 

 

A tartozékok korlátai
Ritkán, de előfordul, hogy a játékosok kifogynak bizonyos jelzők-
ből, kártyákból. Ilyenkor az alábbiak szerint kell eljárniuk: 
 

Paklik: Ha kifogy egy pakli, a dobott lapokat megkeverve új
paklit kell alkotni. Ez alól csak az eseménypakli a kivétel, ott
viszont az utolsó kártya felcsapása után a játék véget ér.

• 

Tetemlapkák: Annyi tetemlapka van a játékban, amennyi; ha
még újabbak kerülnének a játéktáblára, azt �gyelmen kívül kell
hagyni. A tetemlapkák háttere (gyep, por) lényegtelen, bárme-
lyik lapka bármelyik helyiségbe lerakható. Az eldobott tetem-
lapkák (ideértve az elégetetteket is) újra felhasználhatók.

•  

Rejtvénylapkák: Ha egy játékos új lapkát húzna, de már
mind fel van használva, nem húzhat új lapkát. Ha egy rejt-
vényt megfejtenek a játékosok, annak lapkáit vissza kell
keverni a felhasználatlan lapkák közé.

•  

Egyéb jelzők: A többi jelzők mennyisége elviekben korlátlan.
Ha kifogyna a készlet (például az iszonyatjelzőké), valamiféle
pótjelzőket kell használniuk a játékosoknak (például érméket).

• 

Szörnybábuk: Az őrző sosem rakhat fel több szörnyet a játéktáb-
lára, mint amennyi a játékhoz tartozik. Ha felrakhatna egy bizo-
nyos szörnyet, de abból már az összes fent van a játéktáblán, ha
akar, megölhet egyet, hogy azt le tudja rakni máshová.

• 

Nyomozók: Ha egy nyomozó meghal, a bábuját vissza kell
rakni a dobozba. Ha egy nyomozó halálakor már az összes
többi bábu vagy a dobozban, vagy a játéktáblán van, ennek
a nyomozónak a játékosa kiesett a játékból (l. a 24. oldalon).

•  

Információk
Mivel ez egy kooperációs játék, ahol a játékosok egy csoportja
áll szemben egy játékossal, fontos tudni, mely információk
nyíltak és melyek rejtettek.

Harckártyák: A harckártyák összes információja nyílt. A 
nyomozó mindig megismerheti egy próba lehetséges kime-
neteleit, mielőtt eldöntené, hogy ad-e be képességpontot.
Ugyanez igaz a szörnyek különleges támadásaira is.

Szörnyjelzők: Az őrző bármikor bármelyik szörny lapkáját
megnézheti, a nyomozók csak az általuk megsebzett szörnye-
két. Amikor viszont egy szörny megsebez egy nyomozót 
vagy különleges támadást hajt végre, egy nyomozó megnéz-
heti a lapka hátoldalát (ellenőrizendő, hogy az őrző igazat
mond-e).

Mítosz- és traumakártyák: Az őrző kezében lévő lapok 
titkosak, azokat nem nézhetik meg a nyomozók, viszont a
kártyákat képpel felfelé játssza ki, így azokat mindenki lát-
hatja. Ez alól kivételt jelent az a pár mítoszkártya, amelye-
ket képpel lefelé kell az őrzőnek kijátszania. Az ilyen lapot 
csak az a nyomozó nézheti meg, aki kapta, másik nyomozó
nem (az őrző szintúgy megnézheti).

Az Őrző Könyve: Az Őrző Könyvébe egyáltalán nem ol-
vashatnak bele a nyomozók. Megkérhetik viszont az őrzőt,
hogy újra olvasson fel bizonyos, már elhangzott informá-
ciókat (például a bevezető leírást az előkészületek végéről),
vagy hogy ellenőrizze, helyesen rakta-e fel a felfedezéskár-
tyákat egy szobára (l. a 9. oldalon).

A nyomozók összebeszélése: A nyomozók összebeszélhet-
nek, egyeztethetik stratégiájukat, megtervezhetik a forduló-
jukat. Azonban ezt csak az őrző jelenlétében tehetik meg,
nem adhatnak át egymásnak írásos üzeneteket, nem foly-
tathatnak titkos megbeszéléseket.

 

 

 



26

Opcionális szabályok
Ebben a fejezetben három opcionális szabályt írunk le. A 
játékosoknak még a játék előtt meg kell egyezniük abban,
hogy mely opcionális szabályokat használják - ha egyáltalán.

Időkorlát rejtvényfejtésnél
Előfordulhat, hogy néhányak szerint társaik túl sok időt töltenek
a rejtvényeken gondolkodva anélkül, hogy végrehajtanának rejt-
vényakciókat. 

E variánsnál egy nyomozó egy percet tölthet egy rejtvénnyel (intel-
ligenciájától függetlenül). Az egy perc leteltével fel nem használt 
rejtvényakcióit elveszíti. A variánshoz órát, stoppert, homokórát 
célszerű használni.

 
 

Képességpontok a szörnyeknek
Ilyenkor minél több a nyomozó, annál erősebbek lesznek a ször-
nyek. Az előkészületek során az őrző annyi képességpontot kap,
ahányan vannak a nyomozók. Hasonlóképpen a nyomozók ké-
pességpontjaihoz, az őrző sem kapja utóbb vissza a felhasznált
képességpontokat.

 

Az őrző képességpontjait az alábbiak szerint használhatja fel:

Tulajdonságpróba újradobatása: Az őrző eldob egy képes-
ségpontot azután, hogy egy nyomozó harc során tulajdonság-
próbát tett - a nyomozónak újra kell dobnia a próbát, és az új
eredmény számít. Ezt a második dobást az őrző már nem do-
bathatja újra.

•  

Szörny különleges támadásának használata: Mielőtt az
őrző harckártyát húzna a támadó szörnynek, eldobhat egy
képességpontot, hogy a támadás mindenképp a szörny kü-
lönleges támadása legyen. Ekkor az őrző nem húz harckár-
tyát, hanem a szörny lapkájának alján olvasható különleges
támadást hajtja végre.

• 

Bizonytalan játékhossz
Ez azoknak a játékosoknak való, akik szeretnének egy kis bizony-
talanságot abban, mikor ér véget a játék. Amikor az őrzőnek fel
kellene csapnia az utolsó eseménykártyát, előb dob a kockával. Ha 
azeredmény 1 vagy 2, nem csapja fel a kártyát; innentől minden
további eseményfázisban eszerint kell eljárnia.

 

Ha a célkártyán az olvasható, hogy az őrző vagy a nyomozók 
nyernek az utolsó eseménykártya végrehajtása után, ez a variáns
nem használatos, az őrző nem dob a kockával.
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