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Mysterium kooperatív társasjáték 2-7 fő részére. A játékosok egyike egy szellemet irányít - egy olyan
szellemet, aki egy elhagyatott udvarházban él. A többiek pedig médiumok, akiket az udvarház tulaj-
donosa hívott el. Azért jönnek, hogy felderítsék az udvarház titkait és hogy békét hozzanak a régi
falak közé, mert jelenleg mindazok, akik itt alszanak, roppant különös és furcsa álmokat látnak.

Egy régi legenda szerint a szellem az udvarház egy előző urának a kísértete. Száz éve valami bűnt
követett el, és megbűnhödött ére; azonban a pletyka szerint valójában tévedésből vádolták meg.
Most a szellem a látogatók álmaiba behatolva próbálja elmondani, mi is történt igazából az ud-
varházban. A médiumoknak tehát meg kell fejteniük a történteket és rájönniük, hogy ki is volt a
valódi bűnös. Ha sikerrel járnak, a hívnevük növekszik, ráadásul az udvarház jelenlegi tulajdonosa
pénzben is kifejezi a háláját - a szellem pedig végre megleli békéjét és örökre odahagyja az udvarhá-
zat. 

Azonban nincs sok idejük: hét napjuk van csupán...



54 médiumkártya
 • 18 karakterkártya
 • 18 helyszínkártya
 • 18 tárgykártya

54 szellemkártya
 • 18 karakterkártya
 • 18 helyszínkártya
 • 18 tárgykártya

kalendáriumlap a napjelzővel

84 álomkártya

6 varázsgömb 12 médiumjelző

TARTOZÉKOK



A médiumkártyákat válogassátok szét három paklira 
- külön tárgy-, karakter- és helyszínpaklira. E meg-
kevert paklik mindegyikéből a játékosszám, illetve a 
választott nehézségi szint függvényében rakjatok le 
az asztal közepére, képpel felfelé, a táblázat szerinti 
számú lapot:

Példa: Ha négyen játszotok könnyű nehéz-
 ségi szinten, hat tárgykártyára, hat karakter-

  kártyára és hat helyszínkártyára lesz szüksé-
   getek. Ha öten játszotok nehéz nehézségi

    szinten, tíz tárgykártyát, tíz helyszínkártyát 
     és tíz karakterkártyát kell kikészítenetek.

 

     Azt ajánljuk, hogy az első játéknál

a könnyű nehézségi szinten használjátok.

* A kétszemélyes játék speciális szabályait a szabályfüzet

                              
   végén találjátok.

nehézségi szint 
játékosok könnyű              normál                      nehéz                     nagyon nehéz 

2* 4 5 6 7
3 5 6 7 8
4 6 7 8 9
5 7 8 9 10
6 8 9 10 11
7 9 10 11 12

tárgykártya, helyszínkártya, karakterkártya

ELŐKÉSZÜLETEK



A többi médiumkártyát rakjátok vissza a dobozba; ebben
a játékban nem lesz szükségetek ezekre.

A kalendáriumlapot rakjátok le az asztalra a felcsapott 
médiumkártyák mellé, és napjelzőt rakjátok le az 1-es
mezőre (hétfő).

Egyikőtök a szellemet fogja irányítani, a többiek a mé-
diumokat.

Minden médium válasszon egy színt, és vegye el saját
kristálygömbjét és egy médiumjelzőjét. Ez a jelző a
játék végéig folyamatosan előttetek lesz, a saját színetek
jelzésére szolgál. 

A szellem maga elé veszi az álompaklit, valamint a 
játékban résztvevő médiumok egy-egy médiumjelző-
jét. Ezeket úgy rakja el maga el, hogy alájuk le tudjon
majd rakni egy-egy karakter-, helyszín- és tárgykártyát.

A szellem a szellemkártyák paklijaiból kikeresi ugyan-
azokat a karakter-, helyszín- és tárgykártyákat, amely
médiumkártyák (karakter-, helyszín- és tárgykártyák) fel 
vannak csapva az asztalra. A többi szellemkártyát vissza-
rakja a dobozba; ebben a játékban lesz szükség ezekre.

A szellem megkeveri három pakliját, majd azokból
minden előtte lévő médiumjelző alá kirak, képpel
lefelé, egy-egy karakter-, helyszín- és tárgykártyát (l.
a lenti ábrát). A többi, még nála lévő szellemkártyát 
is visszarakja a dobozba; ebben a játékban ezekre
sem lesz szükség.

 I lyesformán a szellem kialakítja a kombi-
 nációkat - a bűn elkövetése idején kik
  voltak az udvarházban (karakterkártyák),
   hol tartózkodtak (helyszínkártyák) és mit csinál-
   tak (tárgykártyák). Ezek a kombinációk adján
   meg a választ a titokra, vagyis arra, hogy valójá-
   ban ki követte el a bűntényt.

A szellem megnézi, hogy mik ezek a lapok, ahogy
egyébként a játék folyamán bármikor újra megnézhe-
ti; azonban a lapokat nem cserélheti meg. 

Végül a szellem felhúzza a kezébe az álompakli hét
legfelső lapját.



A játék legfeljebb hét fordulóból áll, és minden fordulót két fázis 
alkot:
• Az események rekonstruálása
• A valódi bűnös felfedése

Az események rekonstruálása 
Ebben a fázisban a játékosok megpróbálnak rájönni, hogy kik
voltak jelen az udvarházban (karakterek), hol tartózkodtak 
(helyszínek) és mit csináltak (tárgyak) a bűntett elkövetésének
idején.

Minden rekonstruálási fázis az alábbi három lépésből áll össze:

• Álom
• Álomfejtés
• Titokzatos jelek

Álom
A szellem először azt igyekszik felfedni, kik tartózkodtak akkor
az udvarházban (karakterek). Ha a médiumok már rájöttek,  

kik voltak itt a bűntett elkövetése idején, a szellem arra próbálja
rávezetni őket, pontosan hol tartózkodtak (helyszínek), és végül
arra, hogy mit csináltak valójában (tárgyak).

A szellem megnézi a médiumjelzők alá kirakott szellemkártyákat,
majd a kezében lévő álomkártyák közül egyet vagy többet, 
amely kapcsolatba hozható valamelyik karakterrel (utóbb hely-
színnel, tárggyal), képpel felfelé kirak azon médium elé, akinek
jelzője alatt van az a lap, amelyre utalni próbál.

A szellem addig nem utalhat helyszínre vagy tárgyra,
   amíg a médium ki nem találta a karaktert; ugyan-
     így nem utalhat a tárgyra, amíg a médium ki 
   nem találta a helyszínt.
Megjegyzés: Az álomkártyáknak nem a szerepük, hogy felfedjék

 az adott karaktereket (helyszíneket, tárgyakat), erre nem is képesek;
  csupán utalások, sejtetések. Bármi apró részlet alkalmas lehet erre.

   Pont ezért játszhat ki a szellem egyszerre több álomkártyát, hogy
    azok közös elemei utaljanak a megfelelő karakterre (helyszínre, 

     tárgyra). 

Példa: Ez az álomkár-
 tya utalhat a dadusra

  (fonál), a régészre (ro-
   var) vagy a szakácsra

    (étkészlet) is.

 
Rovar, ecset, piramos -

 csak nem a régész?

Étkészlet? Talán a szakács...Fonalak? A dadus!

Más álomkártyákkal együtt kijátszva az utalás egyértelműsíthetőbb.

A JÁTÉK MENETE



Miután a szellem “elküldte” egy médiumnak a
maga álmát, annyi lapot húz az álompakliból, 
hogy megint hét kártya legyen a kezében, így
mindig hét lapból válogatja össze egy médium
álmát. Másfelől viszont a szellem nem rakhat le
újabb álomkártyát vagy -kártyákat azon mé-
dium számára, akinek már “elküldte” az álmát.

A szellem tehát választ egy másik médiumot, és
annak jelzőjéhez is lerak a kezéből egy vagy 
több álomkártyát.

Nincs semmilyen megkötés arra, hogy a szel-
lemnek milyen sorredben kell álmot küldenie
a médiumoknak.

Álomküldés közben a szellem eldobhatja a 
kezéből az összs álomkártyát, hogy másik he-
tet húzzon helyettük. A nehézségi szinttől 
függ, hogy ezt hányszor teheti meg:

Miután minden médium “megkapta” a maga
álmát, kezdődhet a következő lépés, az álom-
fejtés.

könnyű: fordulónként egyszer
normál: a játék során legfeljebb háromszor
nehéz: a játék során egyszer
nagyon nehéz: a szellem nem cserélhet
 álomkártyákat



Álomfejtés
Megjegyzés: Az álomfejtés mindenképp elkezdődik, ha már

 minden médium kapott álmot, de a médiumok dönthetnek
  úgy, hogy hamarább is elkezdik - de legalább az egyiküknek

   álmodnia kell.

 

A médium átgondolják álmukat, próbálnak rájönni, mit
akar üzenni nekik a szellem. A médiumok együtt hozzák
döntéseiket - megbeszélik a dolgokat, elmondják sejtései-
ket, tanácsokat adnak egymásnak.

E  lépés során a szellem sem szóval, sem gesztu-
  sokkal nem segítheti a médiumokat. Egyet-
   len módon kommunikál a többiekkel: az
   álomkártyák útján. Ha ezt a szabályt megszegik a 

 
   játékosok, a játék azonnal véget is ér, és mind vesz-
   tesnek számítanak.

A megbeszélés végén minden médium arra azon karakter
kártyájára rakja varázsgömbjét, akire a szellem utalni pró-
bált a neki küldött álommal.
Megjegyzés: Egyazon karakterkártyára több varzságömb is

 kerülhet, hiszen több médium is érezheti úgy, hogy a szel-
  lem az adott karakterre célozgatott. Minthogy azonban

   minden médium jelzőjéhez más karakterkártya lett lerakva
    az előkészületek során, legfeljebb egyiküknek lehet igaza.

Miután a médiumok mind lerakták varázsgömbjüket a
kártyákra, következik a titokzatos jelek lépése.



Titokzatos jelek  
A szellem felfedi, hogyan következtettek a médiumok: helyesen
vagy hibásan. Ha egy médium jó helyre rakta a varázsgömbjét,
a szellem felfedi a médium jelzőjénél lévő karakterkártyát. Ezu-
tán az asztal közepéről ennek a párját vissza kell rakni a doboz-
ba, arra a lapra a továbbiakban már nincs szükség. Végül az 
az adott médium elé lerakott álomkártyákat mind a dobott
lapokhoz kell rakni. A következő fordulókban ez a médium 
álmában már a helyszínkártyára (majd a helyszín megismerése
után a tárgykártyára) kap utalásokat.

Ha azonban egy médium félreértelmezte az álmában kapott
jeleket és rossz karakterlapra rakta varázsgömbjét, az előtte
lévő álomkártyát, -kártyákat nem dobja el; a következő fordu-
lóban majd kap még legalább egy újabbat, és ezek mind
ugyanarra a karakterre mutatnak majd, így egyre több és

több álomkártya segítségével találhatja ki, melyik is az általa
keresett karakter.

Ugyanígy zajlik a játék akkor is, ha egy médiumnak már a 
helyszínt, illetve a tárgyat kell kitalálnia.

Miután minden médium megtudta, helyesen vagy helytelenül
választott, a forduló véget
is ér, és az új forduló 
előtt minden médium
visszaveszi a saját
varázsgömbjét. Új forduló kezdődik, az események rekonstruálása

fázis álomlépésével - de előtte még a napjelzőt egy
mezővel tovább kell lépteni a kalendáriumlapon.

Minden médiumnak az a dolga, hogy rekonstruálja
az eseményeket, vagyis azonosítsa a jelzőjéhez lera-
kott karakter-, helyszín- és tárgykártyát; eközben
persze segítheti is a többieket.

Mindig, amikor valaki helyesen azonosít egy
karaktert, helyszínt vagy tárgyat, a megfelelő
médiumkártyát vissza kell rakni a dobozba.

Ha egy médium már mindhárom kártyáját azo-
nosította, a maga feladatát teljesítette az esemé-
nyek rekonstruálásában, és többet nem kap ál-
mokat; a továbbiakban már csak segíti a társait az
álomfejtésben.

Ha már az összes médiumnak sikerült azonosítani
mindhárom kártyáját, az asztalról az összes még
ott lévő médiumkártyát vissza kell rakni a doboz-
ba, ezekre már nincs többé szükség.

Ilyenkor új fázis kezdődik, ahol a cél a valódi bű-
nös felfedése.



A közös álom 
A szellem megpróbálja a maga eszközeivel elmagyarázni
a bűntényt. Ezt úgy teszi, hogy a kezéből kirak három 
álomkártyát a médiumok elé. Ezek egyike az elkövetőre
utal, a másik a helyszínre, a harmadik az eszközre. A 
szellem sem szóval, sem gesztussal nem utalhat arra, 
hogy melyik kártya mire utal!

Megjegyzés: Az, hogy hogyan is esett a bűntény, csak
 most dől el, vagyis a szellem dönti el, a kezében lévő

  álomkártyákat tanulmányozva, hogy a lehetséges bűn-
   tények, azaz a médiumjelzők alatt lévő kombinációk

    közül melyiket választja ki bűnténynek, melyik kombi- 
     nációra próbál majd utalni a kijátszott három álomkár-

      tyával.

Megjegyzés: Hogy el ne árulja szándékolatlanul, me-
 lyik kombináció a helyes, a szellem lehetőleges alapo-

  san tanulmányozza az összes kombinációt, akkor is, ha
   valójában már döntött, melyiket fogja választani.

A szellem ezután elveszi a játékosok előtt lévő médi-
umjelzőket, és képpel lefelé lerakja őket egy kupacba
- ám ezektől külön, szintúgy képpel lefelé rakja ezek
egyikét: a bűnténykombináció jelzőjét.

Megjegyzés: A bűnténykombináció jelzője az, amely-
 nek a párja afelett a kombináció felett van, amelyet

  a szellem bűntényként magában kiválasztott és amely-
   nek megoldásához lerakta a kezéből a három álomkár-

    tyát.

És most következik az álomfejtés lépése.

           A valódi bűnös felfedése    
Most, hogy a médiumok rekonstruálták, hogy ki volt itt azon
az estén, hol és mit csinált, még ki kell derítenük, hogy ki 
volt a valódi tettes.

A szellem már közel van a vágyott megnyugváshoz.
 Ő pontosan tudja, ki volt a bűnös, hol tette, 
    amit tett és hogyan; már csak valahogyan az
    értésére kell adnia ezt a médiumoknak.

E fázisban a médiumok közös álmot látnak, 
amely feltárja számukra a bűntényt.

A fázis az alábbi lépésekből áll:
• A közös álom
• Álomfejtés
• A megoldás



Álomfejtés
E lépés során a médiumok közösen megpróbálnak 
rájönni, hogyan is történt a bűntény. Miután mindenki
úgy érzi, sikerült döntenie, minden médium rárakja a
maga varázsgömbjét arra a kombinációra, amely szerin-
te a bűntényé.

Ha egyik kombináció mellett sem voksolt a médiumok
többsége, újra kell kezdeniük a megbeszélést és a gondol-
kodást.

A megoldási lépésre csak akkor kerül sor, ha a többségük
ugyanarra a kombinációra voksolt.

A megoldás   
A szellem most megmondja, hogy a médiumok
helyesen vagy tévesen választottak. Ha sikerült a
helyes megoldásra jutniuk, a szellem felfordítja a
külön lerakott médiumjelzőt - a játékosok győz-
tek (l. a következő oldalon).

Ha viszont a médiumok rossz kombinációra 
szavaztak, a szellem a (tévesen) kiválasztott kom-
binációnak az összes lapját visszarakja a dobozba;
ezekre többé nincs szükség. Ekkor új forduló
kezdődik, de máris az álomfejtés fázisával; a
kaldendáriumlapon azonban egy mezővel arrébb
kell léptetni a napjelzőt.

Megjegyzés: Az új fordulóban a szellem nem játszik ki újabb álomkártyákat! A közös álom
 lépésére egyetlen egyszer kerül sor, a médiumoknak mindig ezen három álomkártya segítsé-

  gével kell rálelniük a helyes kombinációra. Egyfelől egyre könnyebb dolguk van, mert egyre
   kevesebb kombinációból kell megtalálniuk a bűntényét; másrészt viszont korlátozott számú

    próbálkozásuk van csak, mielőtt lejár a rendelkezésükre járó idő és elveszítik a játékot.
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Ha csak ketten játszotok, egyikőtök a szellem, a másikótok a mé-
dium. A médium két jelzőt és két varázsgömböt kap, a szellem
pedig az előkészületek során két kombinációt (karakter-, helyszín-
és tárgykártya) hoz létre.

Így az események rekonstruálása során a médiumnak két-két
karaktert, helyszínt és tárgyat kell azonosítania, utána pedig e
kettő közül kell kiválasztania a valódi bűntény kombinációját.

Ha a médiumoknak sikerült azelőtt rekonstruálniuk az eseményeket és
feltérniuk a bűntényt, hogy lejárt volna a rendelkezésükre álló idő, a
játék véget ért és a játékosok mind győztek.

A médiumok megkapják kialkudott �zetségüket az udvarház
  tulajdonosától, a szellem pedig végre békére lel és többé
     nem zaklatja az udvarház lakóit.

Ha viszont egy forduló végén a napjelző, az utolsó, hetedik mezején 
(vasárnap) van a kalendáriumlapnak úgy, hogy a médiumoknak nem
sikerült teljesen felderíteniük a bűntényt, a játék véget ér, és a játékosok
mind veszítettek.

L ejárt az idő, és nem derült fény a valódi bűnösre. Sajnos, az
  udvarház gazdája csalódott bennetek, és másik csapat mé-
      diumot hív inkább. Ez persze játékosként új estélyt kínál
   nektek - most végre sikerül majd megoldanotok a rejtélyt?

A JÁTÉK VÉGE

KÉTSZEMÉLYES VARIÁNS


