
Függelék

Kalandkártyák
Holdesemények

Védelmező napfény (Aegis of Daylight): Holdesemény. Amikor 
felcsapjátok, forgassátok nappalra a napszakkártyát. • Mindig, 
amikor egy lény legyőz egy karaktert, úgy kell tekinteni, mintha
a csata, illetve a pszi-harc döntetlennel ért volna véget. • Ha le-
száll az éj, dobjátok el ezt a kártyát.

Halottak napja (All Hallow’s Eve): Holdesemény. Amikor fel-
csapjátok, forgassátok éjjelre a napszakkártyát. • Amikor egy ka-
rakter meglátogat egy idegent vagy egy helyet, ha akar, kap 2
aranyat. • Ha felkél a Nap, dobjátok el ezt a kártyát.

Vakító ragyogás (Blinding Radiance): Holdesemény. Amikor 
felcsapjátok, forgassátok nappalra a napszakkártyát. • A karak-
terek ahelyett, hogy megtámadnák az ellenségeket, el is kerülhe-
tik azokat. • Ha leszáll az éj, dobjátok el ezt a kártyát.

Az éjszaka gyermekei (Children of the Night): Holdesemény. 
Amikor felcsapjátok, forgassátok éjjelre a napszakkártyát. • Ha
egy karakter interakcióba lép egy olyan mezővel, ahol 1 vagy 
több kalandkártyát kell húznia, az előírtnál 1-gyel több kártyát 
kell húznia. • Ha felkél a Nap, dobjátok el ezt a kártyát.

Isteni büntetés (Divine Retribution): Holdesemény. Amikor 
felcsapjátok, forgassátok nappalra a napszakkártyát. • Ha egy 
karakter a saját körében megöl egy ellenséget, amennyiben úgy 
akarja, a köre végén újra az ő köre következhet. Fordulónként
egy karakter csak egyszer dönthet így. • Ha leszáll az éj, dobjá-
tok el ezt a kártyát.

A rémület éjszakája (Fright Night): Holdesemény. Amikor fel-
csapjátok, forgassátok éjjelre a napszakkártyát. • Amikor egy ka-
rakter olyan mezőre lép, ahol van ellenség, a mozgását be kell 
fejeznie ezen a mezőn (nem lép annyit, amennyit a mozgáskocka
szerint lépnie kellene). • Ha felkél a Nap, dobjátok el ezt a kár-
tyát.

Vezérlő fény (Guiding Light): Holdesemény. Amikor felcsap-
játok, forgassátok nappalra a napszakkártyát. • Amikor egy karak-
ter mozgásdobást tesz, utána legfeljebb annyi mezőt mozog, 
amennyi az eredmény (és nem pontosan annyit). • Ha leszáll az 
éj, dobjátok el ezt a kártyát.

Szent ünnep (Holy Day): Holdesemény. Amikor felcsapjátok, 
forgassátok nappalra a napszakkártyát. • Miután egy karaker 
imádkozásnál dobott a kockával, hozzáadhat legfeljebb 3-at az 
eredményéhez. • Ha leszáll az éj, dobjátok el ezt a kártyát.

A fény áldása (Luminous Blessing): Holdesemény. Amikor fel-
csapjátok, forgassátok nappalra a napszakkártyát. • Minden karak-
ter a saját köre kezdetén döntése szerint gyógyulhat 1 életet vagy
visszanyerheti 1 sorsjelzőjét. • Ha leszáll az éj, dobjátok el ezt a 
kártyát.

Vonítás éjfélkor (Midnight Howl): Holdesemény. Amikor fel-
csapjátok, forgassátok éjjelre a napszakkártyát. • Ha egy karaktert
egy ellenség legyőz csatában vagy pszi-harcban, amellett, hogy
elveszít 1 életet, a karakternek dobnia kell 1 kockával a vérfarkas
táblázatán. • Ha felkél a Nap, dobjátok el ezt a kártyát.

Holdköd (Moon Mist): Holdesemény. Amikor felcsapjátok, for-
gassátok éjjelre a napszakkártyát. • Amikor egy karakter mozgás-
dobást tesz, egy helyett két kockával kell dobnia és a két ered-
mény közül a kisebb számít. • Ha felkél a Nap, dobjátok el ezt a 
kártyát.

Hajnalköszöntő (Morning Song): Holdesemény. Amikor fel-
csapjátok, forgassátok nappalra a napszakkártyát. • Miután egy
karakter befejezte a mozgását, a mezőről, ahol tartozódik, el-
dobhatja bármely kalandkártyát, -kártyákat. • Ha leszáll az éj, 
dobjátok el ezt a kártyát.

A Tökkirály éjszakája (Night of the Pumpkin King): Hold-
esemény. Amikor felcsapjátok, forgassátok éjjelre a napszakkár-
tyát. • Az összes szántóföld erre változik: “Húzz 3 kártyát. Ha
már van itt kártya, legfeljebb annyi kártyát húzz, hogy 3 kártya
legyen itt.” • Ha felkél a Nap, dobjátok el ezt a kártyát.

A győzedelmes pirkadat (Triumphant Daybreak): Holdese-
mény. Amikor felcsapjátok, forgassátok nappalra a napszakkár-
tyát. • Amikor egy karakter egy lénnyel csatát vagy pszi-harcot 
vív, hozzáadhat legfeljebb 2-őt a harci értékéhez. • Ha leszáll 
az éj, dobjátok el ezt a kártyát.

Vámpírszomj (Vampiric Thirst): Holdesemény. Amikor fel-
csapjátok, forgassátok éjjelre a napszakkártyát. • Amikor egy ka-
rakter megöl egy ellenséget, ha akar, szerezhet 1 életet. • Ha fel-
kél a Nap, dobjátok el ezt a kártyát.

Boszorkányok órája (Witching Hour): Holdesemény. Amikor 
felcsapjátok, forgassátok éjjelre a napszakkártyát. • Minden ka-
rakter a köre kezdetén feltöltheti a varázslatkészletét az aktuális
varázslatkorlátjáig. • Ha felkél a Nap, dobjátok el ezt a kártyát.
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Események

Növekvő gyanakvás (Growing Suspicions): Esemény. Minden
karakternek dobnia kell 1 kockával, annyival csökkentve az ered-
ményét, ahány likantróp van a játékban (de az eredmény 1 alá
nem csökkenhet):
1) Veszít 2 életet.
2-3) Veszít 1 életet.
4-5) Elmarad 1 köre.
6) Nincs hatás.
Ezután dobjátok el ezt a kártyát.

Nyugtalan holtak (Restless Dead): Esemény. Gyűjtsd be minen
karaktertől a trófeáit és keverd egybe azokat. Utána ebből a pakli-
ból rakj le 1-1 ellenséget képpel felfelé, először arra a mezőre, 
ahol tartózkodsz, majd az óramutató járása szerint következő 
mezőkre - míg csak ki nem fogy ez a pakli. Ezután dobd el ezt az
eseménykártyát.

Ellenségek 

Óriásfarkas (Direwolf): Ellenség - állat. Erő: 2. Ha legyőz té-
ged, amellett, hogy veszítesz 1 életet, likantróppá válsz. Az el-
lenség addig itt marad, amíg meg nem ölik. (3 példány)

Tűzszalamandra (Fire Salamander): Ellenség - állat. Erő: 1.
Amikor felfeditek, dobjátok el az összes többi kártyát erről a ré-
gióról. Az ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik.

Zombikéz (Crawling Hand): Ellenség - szörny. Erő: 1. Ha nem
ölöd meg a zombikezet, dobj 1 kockával, és az eredménynek 
megfelelő számú mezővel helyezd át az óramutató járása szerin-
ti irányba. (2 példány)

Tűzóriás (Fire Giant): Ellenség - szörny. Erő: 8. Ha nem ölöd
meg a tűzóriást, dobj 1 kockával és az eredménynek megfelelő
számú mezővel helyezd át a tűzóriást az óramutató járása szerinti 
irányba. Minden mezőről, amire eközben rálép, dobjátok el az 
ottani kártyákat, valamint minden azokon lévő karakter veszít 1 
életet.

Lappangó borzalom (Lurking Horror): Ellenség - szörny. Erő: 
3. Ha éjjel támadsz a lappangó borzalomra, nem teszel támadódo-
bást. Az ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik.

Renyhe ördögfióka (Pit Fiend Shirker): Ellenség - szörny. Erő: 
4. Ahelyett, hogy megtámadnád, átrakhatod az ördögfiókát ezen
régió bármelyik másik mezőjére. 

Mocsárlény (Swamp Creature): Ellenség - szörny. Erő: 3. A 
lápvidék réme vadászik ezen a vidéken, és addig itt marad, amíg
meg nem ölik.

Váltott farkas (Wolfen): Ellenség - szörny. Erő: 3. Ha legyőz té-
ged, amellett, hogy veszítesz 1 életet, dobnod kell 1 kockával a
vérfarkas táblázatán. Az ellenség addig itt marad, amíg meg nem
ölik. (2 példány)

Húsgólem (Flesh Golem): Ellenség - gép. Erő: ?. A húsgólem
ereje mindig annyi, ahány pontnyi trófeád van - de legalább 1.
Ha megölöd a húsgólemet, szerzel 1 erőt, viszont ahelyett, hogy
megtartanád trófeaként, el kell dobnod a kártyáját. Az ellenség 
addig itt marad, amíg meg nem ölik.

Hajnalhírnök (Herald of the Dawn): Ellenség - gép. Erő: 6. 
Amikor felfeditek, forgassátok nappalra a napszakkártyát. • A jó
jellemű karakterek támadás helyett elkerülhetik a hajnalhírnököt,
és az elkerülésük automatikusan sikeres. Az ellenség addig itt
marad, amíg meg nem ölik.

Madárijesztő (Scarecrow): Ellenség - gép. Erő: 2. Amikor felfe-
ditek, rakjátok a madárijesztőt egy tetszőleges szántóföldre (bár-
melyik régióba). Az ellenség addig ott marad, amíg meg nem ölik.

Tűzköpő sárkány (Balefire Dragon): Ellenség - sárkány. Erő: 7. 
Mielőtt csatába kezdenél ezzel a sárkánnyal, lehelettámadást hajt
végre. Dobj 1 kockával, és ha az eredmény legalább annyi, mint a
tudásod, el kell dobnod az összes többi kártyát erről a régióról. Az
ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik.

Kriptalakó sárkánygyík (Crypt Wywern): Ellenség - sárkány. 
Erő: 5. Az ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik. Ha legyőz
téged, amellett, hogy veszítesz 1 életet, a sárkány lehajít téged a
temetőre. 

Árnysárkány (Umbral Dragon): Ellenség - sárkány. Erő: 6. 
Ha nappal van, elkerülheted ezt a sárkányt. Az ellenség addig itt
marad, amíg meg nem ölik.

Zombisárkány (Zombie Dragon): Ellenség - sárkány. Erő: 8. 
Hatalmas zombisárkány portyázik e vidéken, és addig itt marad, 
amíg meg nem ölik.

Alkonyerdei lidérc (Duskwood Wraith): Ellenség - szellem. Tu-
dás: 2. Ha éjjel van, a lidérc harci erejéhez hozzáadódik még 1. Az
ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik. (2 példány)

Fej nélküli lovas (Headless Horseman): Ellenség - szellem. Tu-
dás: 3. Ha legyőz téged, a következő fordulódban a mozgásod után
a fej nélküli lovas átjön arra a mezőre, ahol épp tartózkodsz.

Múmia (Mummy): Ellenség - szellem. Tudás: 2. Rothadó múmia
kutat hiábavalóan sírkamrája után. Ha legyőz téged és veszítesz 1
életet, sebeid elfertőződnek, el kell veszítened még 1 életet. Az el-
lenség addig itt marad, amíg meg nem ölik.  
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Királymúmia (Mummy King): Ellenség - szellem. Tudás: 7. 
Ha megölöd a királymúmiát, átnézheted az eldobott kalandkár-
tyák pakliját és kivehetsz magadnak abból egy tetszőleges tár-
gyat. Az ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik.

Éji huhogány (Night Gaunt): Ellenség - szellem. Tudás: 6. 
Ha éjjel ölöd meg az éji huhogányt, forgasd nappalra a napszak-
kártyát és szerzel 1 tudást. Az ellenség addig itt marad, amíg
meg nem ölik.

Sírszellem (Sepulchre Spectre): Ellenség - szellem. Tudás: 1. 
Amikor felfeditek, az összes régióról mozgassátok át erre a me-
zőre az összes szellemet. Az ellenség addig itt marad, amíg meg
nem ölik. (2 példány)

Vámpírdenevérek (Vampire Bats): Ellenség - szellem. Tudás: 
2. Vámpírdenevérek raja csap le rád. Ha legyőzöd őket, attól még
ez döntetlennek számít, kivéve, ha a harci értéked legalább 2-vel
nagyobb az övéknél. A denevérraj addig itt marad, amíg meg 
nem ölik.

Vámpírherceg (Vampire Prince): Ellenség - szellem. Tudás: 9. 
Vámpírherceg hajtotta uralma alá a vidéket. Ha legyőz téged, 
amellett, hogy veszítesz 1 életet, megöli egy véletlenszerűen kivá-
lasztott követődet; ha nincs egyetlen követőd sem, még 1 életet 
veszítesz.  Az ellenség addig itt marad, amíg meg nem ölik.

Alkonyi idéző (Eventide Invoker): Ellenség - kultista. Tudás: 4. 
Amikor felfeditek, forgassátok éjjelre a napszakkártyát; ha viszont 
megölöd az idézőt, forgasd nappalra a napszakkártyát. Az ellenség
addig itt marad, amíg meg nem ölik.

Holdboszorka (Lunar Witch): Ellenség - kultista. Tudás: 3. Ha 
éjjel végzel a holdboszorkával, kaphatsz 1 varázslatot, amennyi-
ben ezt tudásod lehetővé teszi. Az ellenség addig itt marad, amíg 
meg nem ölik. (2 példány)

Éjjeli vadász (Night Stalker): Ellenség - kultista. Tudás: 5. Ha 
éjjel győz le téged, nem veszítesz életet, ellenben kénytelen vagy
követőként magadhoz venni az éjjeli vadászt; ekkor minden kö-
röd kezdetén veszítesz 1 életet - de ha felkél a Nap, dobd el az 
éjjeli vadászt.

Töklámpás (Harvest Horror): Ellenség - elementál. Tudás: 1. 
A Tökkirály alattvalója birtokba vette e vidéket ura részére, és 
addig itt marad, amíg meg nem ölik. (3 példány)

Idegenek

A cairn gondozója (Cair Caretaker): Idegen. A gondozó itt
marad a játék végéig. Eldobhatod bárhány trófeádat, hogy mind-
egyikért 1 tudást vagy 1 erőt szerezz.

Üstkavaró (Cauldron Crone): Idegen. Az üstkavaró itt marad
a játék végéig. Dobj 1 kockával:
1) 3 körre békává változol.
2) Veszítesz 2 életet.
3) Veszítesz 1 életet.
4) Gyógyulsz 1 életet.
5) Gyógyulsz 2 életet.
6) Életerőd maximumáig gyógyulsz.

Tetemgyűjtő (Corpse Collector): Idegen. Amikor felfeditek, 
húzzatok fel 8 kalandkártyát és azok közül az összes ellenséget
rakjátok erre trófeaként, míg a többi kalandkártyát dobjátok el.
Látogatásonként egyszer elvehetsz egy tetszőleges trófeát erről
a kártyáról; ha az utolsó trófeát veszed el, dobd el ezt az idegen-
kártyát. Az e kártyán lévő trófeák kártyái nem számítanak, ami-
kor az a kérdés, hány kártya van ezen a mezőn.

Hajnalhozó (Dawnbringer): Idegen. Szerzel 2 sorsjelzőt, 
majd az ebben a régióban lévő összes többi karakter szerezhet
1 sorsjelzőt. • Ha éjjel van, forgasd át a napszakkártyát nappal-
ra, majd dobd el ezt a kártyát.

Zavarodott alkimista (Deranged Alchemist): Idegen. Dobj 1
kockával:
1) 3 körre békává válsz.
2) Veszítesz 1 tudást.
3) Veszítesz 1 erőt.
4) Szerzel 1 erőt.
5) Szerzel 1 tudást.
6) Bárhány pontnyi erődet átválthatod tudásra, illetve bárhány
pontnyi tudásodat átválthatod erőre.
Ezután dobd el ezt a kártyát.

Halott kalandor (Fallen Adventurer): Idegen. Ha éjjel van, 
a tetem életre kél és megtámad téged 4-es erővel. • Ha nappal
van, ingyen elvehetsz egy tetszőleges tárgyat az árupakliból;
utána dobd el ezt az idegenkártyát.

Szellemerdei ent (Ghostwood Ent): Idegen. Eldobhatod az
egyik trófeádat, hogy annyi varázslatot kapj, amennyit az aktu-
ális varázslatkorlátod lehetővé tesz. Ha használtad ezt az ide-
genkártyát, utána dobd is el.

Lámpásszelem (Lantern Sprite): Idegen. A lámpásszellem 
itt marad a játék végéig. Nézd meg a kalandpakli legfelső kár-
tyáját úgy, hogy a többiek ne lássák, mi az, majd rakjd le azt
képpel lefelé egy általad kiválasztott karakter elé. Az illetőnek
a köre kezdetén azt a kártyát a kalandpakli tetejére kell tennie.  
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Csintalan ördögöcske (Mischievous Devil): Idegen. Dobj 1 
kockával:
1-2) 1 tárgyadat át kell adnod egy általad kiválasztott másik ka-
rakternek.
3-4) El kell dobnod 1 véletlenszerűen kiválasztott tárgyadat.
5-6) Vegyél el magadnak 1 általad kiválasztott tárgyat bármelyik 
másik karaktertől.
Ezután dobd el ezt az idegenkártyát.

Fogat az éjszakában (Night Carriage): Idegen. Ha nappal van, 
dobj 1 kockával és az eredménynek megfelelő számú mezővel 
rakd át a fogatot az óramutató járása szerinti irányba. • Ha éjszaka 
van, azonnal mozogj át e régió egy tetszőleges másik mezőjére, 
majd dobd el ezt az idegenkártyát.

A fantom (The Phantom): Idegen. Amikor felfeditek, húzzatok 
fel 8 kalandkártyát és azok közül az összes követőt rakjátok erre
a kártyára, míg a többi kalandkártyát dobjátok el. Látogatáson-
ként egyszer elvehetsz egy tetszőleges követőt erről a kártyáról;
ha az utolsó követőt veszed el, dobd el ezt az idegenkártyát. Az 
e kártyán lévő követők kártyái nem számítanak, amikor az a kér-
dés, hány kártya van ezen a mezőn.

Lincselő falusiak (Peasant Mob): Idegen. Ha likantróp vagy, 
meghalsz! • Ha nem vagy likantróp, átrakhatod a lincselő falusi-
akat bármelyik olyan mezőre, ahol van legalább egy kalandkár-
tya; ha így teszel, utána arról a mezőről dobd ez az összes többi 
kalandkártyát.

Követők

Fekete kandúr (Black Cat): Követő. El kell venned követőként
a fekete kandúrt, valamint el kell dobnod az összes sorsjelződet.
Nem szerezhetsz és nem is nyerhetsz vissza sorsjelzőket. Ám ha
körödben egy dobásod eredménye 1, eldobhatod a fekete kandúrt.

A Fény bajnoka (Champion of Light): Követő. Gonosz jellemű
karakternél nem lehet a Fény bajnoka. • Ha nappal van, csatában 
és pszi-harcban dobhatsz még egy kockával, hogy annak eredmé-
nyét is hozzáadódjon a harci értékedhez. • Ha éjjel van, eldobha-
tod a Fény bajnokát, hogy átforgasd nappalra a napszakkártyát.

A Sötétség apostola (Disciple of Darkness): Követő. Jó jellemű
karakternél nem lehet a Sötétség apostola. • Ha éjjel van, mindig 
lehet nálad 1 varázslat, amennyiben ezt a tudásod lehetővé teszi - 
mindig, amikor elhasználod az utolsó varázslatodat, kaphatsz 
egy varázslatot. • Ha nappal van, eldobhatod a Sötétség aposto-
lát, hogy átforgasd éjjelre a napszakkártyát.

Jövendőmondó (Fortune Teller): Követő. Köröd kezdetén 
megnézheted (úgy, hogy a többiek ne lássák, mi az) a kaland-
pakli legfelső lapját.

Virrasztó (Keeper of the Vigil): Követő. Amikor felfedi-
tek, forgassátok nappalra a napszakkártyát. • Miután felhúztál 
egy kalandkártyát, eldobhatod, hogy helyette egy másik ka-
landkártyát húzz - ezzel már végre kell hajtanod a találkozást, 
ráadásul a Virrasztó a dobott lapokhoz távozik. (2 példány)

Elveszett lélek (Lost Soul): Követő. Miután meglátogattad a
temetőt vagy a kápolnát, eldobhatod az elveszett lelket, hogy
szerezz 1 erőt, tudást, életet, sorsjelzőt vagy varázslatot (ha 
ezt a tudásod lehetővé teszi).

Piroska (Red Riding Hood): Követő. Miután befejezted a
mozgásodat, a régiódban hozzád legközelebbi ellenséget át
kell raknod arra a mezőre, ahol tartózkodsz. Ha két vagy 
több ellenség is ugyanolyan távolra van tőled, te döntöd el,
hogy melyiket helyezed át.

Menyasszony (The Bride): Követő. Hogy a menyasszony
csatlakozzon hozzád követőként, el kell dobnod egy trófeá-
dat. • Mindig, amikor másik karakterre támadsz, dönthetsz 
úgy, hogy csata helyett pszi-harcra kerüljön sor; a téged 
támad meg egy másik karakter, akkor nincs lehetőséged erre.

Fáklyavivő (Torchbearer): Követő. Amikor felfeditek, for-
gassátok nappalra a napszakkártyát. • Ha legyőz egy lény, 
elszenveded az összes büntetést, viszont ahelyett, hogy a 
köröd azonmód be is fejeződne, újra megtámadhatod ezt a
lényt. Erre körönként csak egyszer nyílik lehetőséged.

Boszorkánykereső (Witch Finder): Követő. Ha interakció-
ba léptél egy olyan mezővel, amely arra utasított, hogy húzz
egy vagy több kalandkártyát, a megadott számú kalandkár-
tya felhúzása után még egyet felhúzhatsz, amennyiben a 
mezőn nincs egy ellenség sem.

Farkasölő (Wolf Slayer): Követő. Likantróp karakternél 
nem lehet a Farkasölő. • Ha nappal van, adj 2-t az erődhöz.
 • Ha éjjel van, adj 2-t a tudásodhoz.

Tárgyak

Holtak Könyve (Book of the Dead): Tárgy. Mindig, amikor
pszi-harcban megölsz egy ellenséget, ahelyett, hogy megtar-
tanád trófeaként, rárakhatod erre a kártyára. Pszi-harcok so-
rán eldobhatod bárhány ellenség kártyáját a Holtak Könyvé-
ről, hogy a tudásuk a pszi-harcban hozzáadódjon a harci érté-
kedhez.

Éjköpeny (Nightshroud): Tárgy. Ha éjjel van, az összes
karaktert, lényt elkerülheted.

Imakönyv (Prayer Book): Tárgy. Imádkozásnál azután, 
hogy dobtál a kockával, hozzáadhatsz legfeljebb 3-at az 
eredményhez.
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Gonosz ajándék (Tricks and Treats): Tárgy. Ha másik karak-
ternél fejezed be a mozgásodat, elvehetsz tőle egy általad válasz-
tott tárgyat, hogy átadd neki ezt a kártyát. Ez úgy tekintendő, 
hogy végrehajtottad az adott körben a találkozásodat. (2 példány)

Farkasfű (Wolfsbane): Tárgy. Azután, hogy dobtál a kocká-
val a vérfarkas táblázatán, hozzáadhatsz legfeljebb 2-t az ered-
ményhez. • Ha likantróp vagy, eldobhatod a farkasfüvet, hogy
eldobd a likantrópkártyádat. (2 példány)

Fakaró (Wooden Stake): Tárgy, fegyver. Amikor harcba kez-
desz egy lénnyel, a csata vagy a pszi-harc kezdetén eldobhatod
a fakarót, hogy támadódobásod eredménye automatikusan 6
legyen. (2 példány)

Szellemerdei pálca (Ghostwood Wand): Varázstárgy. Mindig,
amikor egy szellemet a dobott lapokhoz raktok, kaphatsz 1 va-
rázslatot - amennyiben ezt a tudásod lehetővé teszi.

Szenteltvíz (Holy Water): Varázstárgy. Gonosz jellemű ka-
rakternél nem lehet a szenteltvíz. • Nem veszítesz életet a siva-
tagban. • Amikor pszi-harcba kezdenél egy vagy több ellenség-
gel, eldobhatod a szenteltvizet, hogy a fentebbi ellenségek kö-
zül bárhányat eldobj.

Éhes láda (Hungering Artefact): Varázstárgy. Köröd végén el
kell dobnod az összes kalandkártyát arról a mezőről, amelyiken
tartózkodsz.

Élő játékbaba (Living Doll): Varázstárgy. El kell venned az
élő játékbabát, eldobva az összes többi tárgyadat. Addig nem is
lehet másik tárgyad, amíg el nem mész a városba az alkimistá-
hoz, hogy nála eldobd ezt a játékbabát azért, hogy aranyat kapj.

A fáraó koronája (Pharaoh’s Crown): Varázstárgy. Ha egy
lénnyel csatát vagy pszi-harcot vívsz, újradobathatod a lény tá-
madódobását - de erre körönként csak egyszer nyílik lehetősé-
ged.

Önarckép (Self-Portrait): Varázstárgy. Amikor felfeditek, 
rakjatok rá 4 életerőjelzőt. Amikor életet veszítesz, helyette el-
dobhatsz 1 életet az önarcképről. Ha már az összes életerőjelző
lekerült róla, dobd el ezt a kártyát.

Boszorkányseprű (Witch’s Broom): Varázstárgy. Ha éjjel
mozogsz, legfeljebb annyi mezőt lépsz, amennyi a mozgásdo-
básod eredménye (és nem pontosan annyit).

Végzetpenge (Doomsword): Varásztárgy, fegyver. Csatában 
adj 3-at az erődhöz. Ha támadódobásod eredménye 1, automa-
tikusan elveszíted a csatát, függetlenül attól, mennyi is a harci
erőd.

A Fény kalapácsa (Hammer of Light): Varásztárgy, fegyver. 
Csatában adj 1-et az erődhöz. • Ha nappal van, csatában 1 he-
lyett 3-at adj az erődhöz.

Árnyéktőr (Shadow Dagger): Varásztárgy, fegyver. Pszi-
harcban adj 1-et a tudásodhoz. • Ha éjjel van, pszi-harcban 1
helyett 3-at adj a tudásodhoz.

Rablójogar (Syphoning Sceptre): Varásztárgy, fegyver. Ha
csatában vagy pszi-harcban legyőzöl egy karaktert, a normál
jutalmad helyett elvehetsz tőle 1 erőt vagy 1 tudást, hogy azt
hozzáadd a saját erődhöz, illetve tudásodhoz.

Nappajzs (Sun Shield): Varásztárgy, páncél. Ha csatában 
vagy pszi-harcban legyőznek, dobj 1 kockával (ha nappal 
van, az eredményhez hozzáadhatsz legfeljebb 3-at):
1-5) Ugyanúgy vesztes maradsz.
6) Úgy kell tekinteni, hogy a küzdelem döntetlennel ért véget.

Helyek

Sírkert (Boneyard): Hely. A sírkert marad itt a játék végéig.
Látogatásonként egyszer a dobott kalandkártyák paklijának 
legfelső lapját, amennyiben az egy ellenségé, a sírkertre kell
raknod.

Az árnyékok városa (City of Shadows): Hely. Ha nappal 
van, dobj 1 kockával, de ha éjjel van, 2 kockával dobj:
1-2) Megtámad egy vámpírherceg (9-es tudás).
3-5) Dobj 1 kockával a vérfarkas táblázatán.
6-8) Kapsz 1 varázslatot.
9-11) Szerzel 1 tudást.
12) Kapsz 1 talizmánt.
Ezután dobd el ezt a helykártyát.

Cigánykaraván (Gipsy Caravan): Hely. Látogatásonként
egyszer fizethetsz 3 aranyat, hogy kapj 1 erőt - ha nappal 
van -, illetve 1 tudást - amennyiben éjjel van. Ezután dobj 1
kockával, és a cigánykaravánt rakd át ennyi mezővel az óra-
mutató járása szerinti irányba.

Kísértetjárta városka (Haunted Hamlet): Hely. A kísértet-
járta városka marad itt a játék végéig. • Ha nappal látogatod
meg a városkát, úgy kezeld, mintha a falut látogattad volna 
meg. • Ha éjjel látogatod meg a városkát, át kell raknod erre 
a mezőre 1 szellemet (bármely régióról).
.
Laboratórium (Laboratory): Hely. Reanimálhatod az egyik
trófeádat, rárakva a kártyájára ezt a kártyát. A reanimált ellen-
ség a követőd lesz, ereje, illetve tudása hozzáadódik a harci 
értékedhez egy csatában, illetve pszi-harcban, amennyiben 
így döntesz. Ha igénybe veszed a reanimált követő bónuszát,
utána dobd el a kártyáját és vele ezt a helykártyát is.
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Működő vulkán (Raging Vulcano): Hely. Dobj 1 kockával:
1-2) Veszítesz 1 életet.
3-4) Dobd el az összes többi kalandkártyát erről a régióról.
5-6) Dobd el az összes kalandkártyát (ezt magát is) az összes
régióról.

Megszentelt föld (Sacred Ground): Hely. A megszentelt föld
marad itt a játék végéig. • Ha nappal van, dobj 1 kockával, hogy
úgy imádkozz, mintha a kápolnában lennél. • Ha éjjel van, dobj
1 kockával, hogy úgy imádkozz, mintha a temetőben lennél.

Kincshalom (Treasure Trove): Hely. Amikor felfeditek, dob-
jatok 2 kockával és rakjatok a kincshalomra ennyi aranyat. Lá-
togatásonként egyszer elvehetsz a kártyáról legfeljebb 2 aranyat.
Ha már az összes arany lekerült róla, dobjátok el ezt a helykár-
tyát. (2 példány)

Alkonyerdő (Twilight Forest): Hely. Ha nappal van, forgasd
át éjjelre a napszakkártyát, majd dobd el ezt a helykártyát. • Ha
éjjel van, dobj 1 kockával és amennyi az eredmény, annyi ka-
landkártyát húzz. Ezek közül válassz ki 1 kalandkártyát és azt
rakd le erre a mezőre, a többi felhúzott kalandkártyát pedig 
dobd el.

Tűzfal (Wall of Fire): Hely. Ha egy karakter mozgása során
erre a mezőre lép, annak a mozgását ezen a mezőn be is kell fe-
jeznie. • Ha nincs talizmánod, veszítesz 1 életet; ha viszont van
talizmánod, szerzel 1-1 erőt és tudást, majd utána dobd el ezt a
helykártyát.

Farkaserdő (Wolfwood): Hely. A farkaserdő marad itt a játék 
végéig. • Ha likantróp vagy, mozgasd át a vérfarkast bármelyik
olyan mezőre, ahol van másik karakter; ezután annak a karak-
ternek dobnia kell 1 kockával a vérfarkas táblázatán. • Ha nem 
vagy likantróp, mozgasd át a vérfarkast erre a mezőre, majd 
dobj 1 kockával a táblázatán.

Varázslatok

Benedikció (Benedicton): Varázslat. Bármely karakterre rá-
mondhatod a saját köre elején: ez a karakter szerez 2 életet. • 
Ha nappal mondod el a varázslatot, az illető karakter szerez 
még 2 életet.

Temetési szertartás (Burial Rites): Varázslat. A saját köröd
kezdetén mondd el ezt a varázslatot. Ha nappal van, dobj 1 
kockával úgy, mintha a kápolnában imádkoznál; ha éjjel van, 
dobj 1 kockával úgy, mintha a temetőben imádkoznál.

A vérfarkas átka (Curse of the Werewolf): Varázslat. Bár-
mely karakterre rámondhatod a saját köre elején. Ha az illető
nem likantróp, likantróppá válik; ha az illető likantróp, dobnia
kell 1 kockával a vérfarkas táblázatán. (2 példány)

Életerőszívás (Drain Life): Varázslat. Olyan ellenségre 
mondd rá, akivel most fogsz találkozni: dobd el az ellenséget
és gyógyulj annyi életet, amennyi ez ellenség ereje, illetve 
tudása.

Ördögűzés (Exorcise): Varázslat. Azután mondd el ezt a
varázslatot, hogy éppen befejezted a mozgásodat: dobj el 1
szellemet bármely régióról. • Ha nappal van, ahelyett, hogy
a dobott lapokhoz raknád ezt a szellemet, megtarthatod tró-
feaként.

Örjító éhség (Feral Hunger): Varázslat. Akkor mondd el
ezt a varázslatot, amikor egy karakter csatában vagy pszi-
harcban épp összecsapna egy lénnyel: ez a lény automatiku-
san 6-ot fog dobni támadásként. • Ha éjjel van, a következő
köröd kezdetéig az összes lény automatikusan 6-ot fog dob-
ni támadásként.

Kísértő háziszellem (Haunting Poltergeist): Varázslat. 
Bármely karakterre rámondhatod a saját köre elején: az ille-
tőnek magához kell vennie követőként ezt a kártyát, és amíg
vele van, addig körében csak 1 mezőt tud mozogni. Ellenben
el kell dobnia ezt a kártyát akkor, ha átkel a folyón, tegye 
bár azt hídon, tutajon vagy kompon.

Reanimáció (Reanimate): Varázslat. Egy olyan ellenségre
mondd rá, akit épp most öltél meg, rárakva a kártyájára ezt a 
kártyát. A reanimált ellenség a követőd lesz, ereje, illetve 
tudása hozzáadódik a harci értékedhez egy csatában, illetve 
pszi-harcban, amennyiben így döntesz. Ha igénybe veszed a 
reanimált követő bónuszát, utána dobd el a kártyáját és vele 
ezt a varázslatkártyát is.

Nyárközépi rítus (Solstice Ritual): Varázslat. Bármikor el-
mondhatod, hogy átforgasd a napszakkártyát.

Ha éjjel van, az alábbi képességeket kapod:
• Adj 2-t harci értékedhez csatában, illetve pszi-harcban.
• Mindig, amikor olyan mezőn fejezed be a mozgásodat, 
   ahol van másik karakter, ahelyett, hogy a mezővel lépnél
   interakcióba, a karaktert kell megtámadnod. A belső régió-
   ban nem él ez a képesség.
• Mindig, amikor csatában vagy pszi-harcban legyőzöl egy 
   másik karaktert, normál jutalmad helyett legyőzött ellen-
   felednek dobnia kell 1 kockával a vérfarkas táblázatán.
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Vérfarkaslap
Mindig, amikor egy karakter mozgásdobásának eredménye 1, dob-
nia kell 1 kockával és a köre végén ennyi mezőt mozgatnia kell a 
vérfarkast. Ha éjjel van, a vérfarkasnak be kell fejeznie mozgását 
akkor, ha olyan mezőre lép, ahol van karakter.

A vérfarkas táblázata: Amikor a vérfarkas karakternél fejezi be 
a mozgását, annak dobnia kell 1 kockával (ha likantróp, az ered-
ményéhez hozzá kell adnia 1-et):
1) Likantróppá válik (el kell vennie egy likantrópkártyát).
2) Veszít 1 életet, majd azonnal újra dob 1 kockával e táblázaton.
3) Egy véletlenszerűen kiválasztott követője meghal; ha egy kö-
vetője sincs, veszít 1 életet.
4) A vérfarkas 8-as erővel megtámadja.
5) Kiválaszt egy másik karaktert, akihez a vérfarkas átteleportál.
Az illetőnek nyomban dobnia kell 1 kockával e táblázaton.
6+) A karakter választ: visszagyógyulja összes életét, visszanyeri
összes sorsjelzőjét, eldob egy tetszőleges kalandkártyát a játék-
tábláról, vagy pedig átteleportál e régió egy tetszőleges másik
mezőjére (ez a következő mozgásának számít). 

Karakterlapok
Végzethírnök (Doomsayer)
Erő: 3 • Tudás: 4 • Sors: 3 • Életerő: 4
Különleges képességek
Mindig, amikor bármelyik karakter felhúz egy ellenséget, vissza-
nyerheted 1 sorsjelződet.
Mindig, amikor bármelyik karakter felhúz egy eseményt, kap-
hatsz 1 varázslatot, amennyiben tudásod ezt lehetővé teszi.
Ha olyan kalandkártyát húzol, ami sem nem ellenség, sem nem 
esemény, húzhatsz még 1 eseménykártyát - de ezt körönként csak
egyszer teheted meg.
Kezdés: Város • Jellem: Semleges

Sírrabló (Grave Robber)
Erő: 2 • Tudás: 4 • Sors: 3 • Életerő: 4
Különleges képességek
Amikor interakcióba lépsz egy olyan mezővel, ami arra utasít, 
hogy húzz 1 vagy több kalandkártyát, ezek közül az elsőt felhúz-
hatod a dobott lapok tetejéről - a többit már mindenképp a ka-
landpakli tetejéről kell húznod. Azonban ezt csak egyszer teheted
meg körönként.
Mindig, ha eldobsz egy kalandkártyát, azt a dobott lapok paklijá-
nak aljára kell tenned.
Amikor meglátogatod a temetőt, felhúzhatod a kalandpakli legfel-
ső 8 kártyáját és ezek közül elvehetsz magadnak 1 általad válasz-
tott tárgyat. Utána a többi felcsapott kártyát dobd el.
Kezdés: Temető • Jellem: Gonosz

Vámpírvadász (Vampire Hunter)
Erő: 3 • Tudás: 3 • Sors: 2 • Életerő: 4
Különleges képességek

Miután interakcióba léptél egy olyan mezővel, ami arra utasított,
hogy húzz 1 vagy több kalandkártyát, és te felhúztad az előírt szá-
mú kártyát, nyomozást folytathatsz. Ha így teszel, erről a mezőről
dobj el 1 kártyát - ami nem lehet ellenségé -, majd húzz helyette
egy másik kártyát, amivel majd találkozást kell végrehajtanod.
Amikor ellenséggel vívsz csatát vagy pszi-harcot, adj hozzá 1-et
támadódobásodhoz.
Amikor meglátogatod a temetőt, ahelyett, hogy a mező utasítását
követnéd, húzhatsz 1 kalandkártyát.
Kezdés: Kápolna • Jellem: Jó

Befejezéslapok
A Vérhold vérfarkasa (Blood Moon Werewolf)
Ehhez az alternatív befejezéshez szükség van a Vérhold kiegészí-
tőjének egészére.
Ha nem vagy likantróp, el kell döntened, hogy erődet vagy tudá-
sodat használva támadod meg a Vérhold vérfarkasát. Ha legyő-
zöd a Vérhold vérfarkasát, távolítsd el egy életerőjelzőjét és 
nyomban támadd meg újra. Ha döntetlen a küzdelem vagy ő győz
le téged, a köröd véget ér és dobnod kell a vérfarkas táblázatán. 
Az a karakter nyeri meg a játékot, aki eltávolítja a Vérhold vér-
farkasának utolsó életerőjelzőjét. 
Ha viszont likantróp vagy, minden köröd kezdetén választanod
kell egy karaktert - bármelyik régióban lehet -, és meg kell támad-
nod (ettől még a te karaktered marad az Uralom kornájánál). Ha
legyőzött a megtámadott karaktert, meg is ölöd; ha viszont ő győz
le téged, ő normál módon kap jutalmat. Akkor nyered meg a játé-
kot, ha már az összes többi karakter meghalt.
Erő: 12 • Tudás: 12 • Életerő: 4

Borzalmas fekete üresség (Horrible Black Void)
Minden tulajdonoddal együtt magába szív a borzasztó fekete 
üresség: elveszíted a játékot!
Miután egy karakter találkozott a borzasztó fekete ürességgel,
távolítsátok el a játékból. Ezután húzzatok egy másik befejezés-
lapot és rakjátok azt le képpel lefelé az Uralom koronájához - 
a következő karakter, aki ideér, ezzel fog találkozni.

Fényhozók (Lightbearers)
Ehhez az alternatív befejezéshez szükség van a napszakkártyára.
* Mind jó jellemű karakterekkel kezditek a játékot. A karaktere-
itek jelleme mindig jó marad; ha egy hatás miatt jellemet válta-
nának, helyette elveszítenek 1 életet.
* Az előkészületek során annyiszor 2 sorsjelzőt kell a készlet-
ből erre a lapra raknotok, ahányan játszotok. Mindig, amikor  
leszáll az éj, el kell dobnotok 1 sorsjelzőt erről a lapról. Ha el-
dobjátok az utolsó sorsjelzőt, a játék véget ér, mind veszítette-
tek. Ha viszont egy karakter eléri az Uralom koronáját úgy,
hogy még van legalább egy sorsjelző ezen a lapon, a játékosok
közösen megnyerik a játékot.
* A karakterek nem támadhatják meg egymást, ellenben szaba-
don átadhatnak egymásnak aranyat, tárgyakat és követőket, 
amikor találkozásokat hajtanak végre egymással.
* Ha ugyanazon a mezőn legalább két karakter van, a csaták és
     a pszi-harcok során összeadhatják erejüket, illetve tudásukat.
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