
Köszöntünk!
Kalandok, csaták, kincsek és dicsőség! Ez vár itt rátok, Talizmán
mágikus világán.
A Vérhold a Talisman javított 4. kiadásának kiegészítője, új ka-
rakterekkel, kaland- és varázslatkártyákkal. Ezek pontosan úgy 
működnek, mint az alapjáték hasonló kártyái, bele is kell kever-
netek azokat az alapjáték megfelelő paklijaiba.

Tartozékok
A kiegészítőben az alábbi játékelemeket találjátok:

• szabályfüzet

• 111 kalandkártya

• 10 varázslatkártya

• 1 napszakkártya

• 6 likantrópkártya

• 3 befejezéslap

• 3 karakterlap

• 3 műanyag karakterbábu

• 1 vérfarkaslap

• 3 műanyag vérfarkasbábu

A tartozékok áttekintése
Alant röviden áttekintjük az összes tartozékot.

Kalandkártyák
Ezen kártyák különféle új lényeket,
eseményeket, megszerezhető tárgya-
kat jelképeznek.

Varázslatkártyák
Ezek a kártyák változatosabbá teszik
a játék során elmondható varázslato-
kat.

Napszakkártya
Ez a kártya jelzi az aktuális napszakot, hogy épp
éjjel van-e vagy nappal. Az előkészületek során
a napszakkártyát a játéktábla mellé kell rakni, 
méghozzá a nappaloldalával felfelé.

Likantrópkártyák
Ha a játék során egy karakter likantróp-
pá válik, megkapja a hat likantrópkártya
egyikét.

Befejezéslapok
A három bejefezéslap felülírja az 
alapjáték győzelmi feltételeit, így új 
utak nyílnak számotokra a győzelem
felé.

Karakterlapok
A három karakterlapon az új
karakterek ismertetése, azok
különleges képességei olvashatók.

Karakterbábuk
Minden karakterhez tartozik egy-egy műanyag bábu, amellyel a 
játéktáblán követhető a karakter mozgása.

Vérfarkaslap és vérfarkasbábu
A lapon a vérfarkasbábu-
ra vonatkozó szabályok
olvashatók. A vérfarkas-
ság miatt megnő a játéko-
sok közötti interakció 
mennyisége, még izgal-
masabb lesz a játék.
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A Vérhold ikonja

Ezen  kiegészítő összesen kártyáján szerepel a Vérhold ikonja, 
így könnyen elkülöníthetők az alapjáték kártyáitól.

A kiegészítő szabályai
Ha használjátok a kiegészítőt, akkor mindenképp szükségetek
van a napszakkártyára, a likantrópkártyákra, a vérfarkaslapra
és a vérfarkas bábujára. Ellenben az új karakterek lapjai és bá-
bui, valamint a befejezéslapok közül a borzalmas fekete üres-
ség elhagyható, illetőleg játszható csak az alapjátékkal is. Az
alábbiakban a részletes szabályokat olvashatjátok.

A napszakkártya
A napszakkártya jelképezi az idő múlását, valamint megmutatja,
hogy épp éjjel van-e vagy nappal. A lények támadásához bónusz 
vagy levonás járul aszerint, nappal támadnak vagy éjjel; néhány 
kalandnál és varázslatnál is más az eredmény, a hatás annak 
függvényében, hogy nappal vagy éjjel történik mindez.

Nappal minden lény támadóértéke 1-gyel csökken úgy csatában, 
mint pszi-harcban (de 1 alá nem csökkenhet).

Éjjel minden lény támadóértéke 1-gyel megnő úgy csatában, 
mint pszi-harcban.

Ha egy karakter egyszerre több lénnyel harcol, külön-külön 
minden harcoló lény támadóértéke lecsökken, illetve megnő 
1-gyel a napszak függvényében.

Előkészületek
Az előkészületek során a napszakkártyát a játéktábla mellé kell rak-
ni, nappaloldalával felfelé.

A napszakok változása
Mindig, amikor egy karakter körében egy vagy több eseményt húz, 
még azelőtt, hogy találkozást hajtana végre bármelyik kártyával, át 
kell forgatnia a napszakkártyát a másik oldalára. Felkél a Nap, ami-
kor a napszakkártya nappaloldala lesz felül, illetve leszáll az éj,
amikor a napszakkártya éjjeloldala lesz felül. Példa: Jelenleg nap-
pal van, de a vámpírvadász a körében húz egy eseményt. Még mie-
lőtt végrehajtaná az eseménykártyát, leszáll az éj, a napszakkártya 
átfordul úgy, hogy az éjjeloldala legyen felül.

Ha egy találkozás miatt a napszakkártyát egy bizonyos oldalával
felfelé kell fordítani, de már az az oldala van felül, a napszakkártya
nem fordul át.

Holdesemények
A kiegészítő kalandkártyáinak egy része egy új típusba, a holdese-
mények közé tartozik. A holdesemények normál eseményekként
kezelendők, azonban még az alanti szabályok is érvényesek rájuk:

• Ilyenkor nem átforgatni kell a napszakkártyát a másik oldalára
- a holdesemények mindig megmondják, hogy melyik oldalára
kell forgatni a napszakkártyát.

• A holdesemények kártyái nem kerülnek rá a játéktáblára, hanem
a napszakkártya mellé kell rakni őket, ahol addig maradnak, 
amíg a napszakkártya át nem fordul - így egyszerre akár több
holdesemény is játékban lehet.

Példa: Éjszaka van, amikor a végzethír-
nök felhúzza a vámpírszomj holdese-
ményt; a kártya szerint a napszakkártyát 
át kell forgatni éjjeloldalával felfelé. 
Mivel amúgy is éjjel van, a napszakkár-
tya nem fordul át.

Példa: Éjszaka van és játékban van a
vámpírszomj holdesemény. A sírrabló
felhúzza a nyugtalan holtak eseményt.
A napszakkártya átfordul nappaloldalá-
val felfelé, emiatt a vámpírszomj kár-
tyáját el kell dobni. Ezután a sírrabló
végrehajtja a nyugtalan holtakat, majd
folytatja a körét.
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A cserkésző vérfarkas
A vérfarkaslapon olvashatjátok, hogyan cserkészi be a vérfarkas
bábuja a játéktáblát és hogy hogyan lép interakcióba azon karak-
terekkel, akikkel összefut.

Előkészületek
A játék megkezdése előtt rakjátok a vérfarkas bábuját a rengeteg
mezőjére, a vérfarkaslapot pedig képpel felfelé rakjátok ki a já-
téktábla mellé.

A vérfarkasbábu mozgása
Mindig, amikor egy játékos 1-et dobott mozgásra, először is a
normál módon bejefezi a körét, majd ekkor újra dob a kockával
és a normál mozgási szabályok szerint - az alanti eltérésekkel -
lép a vérfarkas bábujával:

• Ha a vérfarkas bábuja éjjel mozog és mozgása közben olyan
mezőre lép, ahol van karakter, ott megáll, a mozgását azon a
mezőn fejezi be.

• A vérfarkas bábuja az Őrzőnél szabadon átkelhet a Viharo-
son.

• A vérfarkas bábuja nem mehet keresztül a Hatalom kapuján.

• A vérfarkas bábuja be- és kiléphet a kiegészítők játéktáblá-
iról (például ilyen a kazamata régiója), az azokra vonatkozó
normál szabályok szerint. Ha a vérfarkas bábuja eléri egy
ilyen játéktábla utolsó mezőjét (például a kazamata régiójá-
nak kincseskamráját), azonnal átmegy egy tetszőleges ré-
gió tetszőleges mezőjére, és a mozgását e mezőn fejezi be
(de ez a régió nem lehet a belső régió) - a vérfarkas bábujá-
val éppen lépő játékos dönti el, melyik lesz ez a mező.

Találkozás a vérfarkas bábujával
Ha a vérfarkasbábu mozgását olyan mezőn fejezi be, ahol van
legalább egy karakter, a vérfarkasbábuval lépő játékosnak ki
kell választania egyet e karakterek közül. Ez a karakter dob a
kockával és a vérfarkaslapról leolvassa, hogy mi történik. Ha
1-et sikerült dobnia, a karakter maga likantróppá válik (l.
lentebb).

Ha egy karakter fejezi be a mozgását azon a mezőn, ahol ott
van a vérfarkas bábuja, nem kerül sor találkozásra közöttük.

Likantróppá válás
Amikor egy karakter találkozik a vérfarkas bábujával vagy
harcba keveredik egy már likantróppá vált karakterrel, azt koc-
káztatja, hogy az átok rá is hat és maga is likantróppá válik. 
A kiegészítő egyes kalandkártyáinak hatására is likantróppá
válhatnak a karakterek.

Ha egy karakterből likantróp lesz, kap egy likantrópkártyát és 
azt képpel felfelé kirakja karakterlapja mellé. Ha egy karakternek 
likantróppá kellene válnia, de már van likantrópkártyája, nem tör-
ténik semmi - a karakter nem kap újabb likantrópkártyát.

A likantrópkártyán olvasható utasítások csak éjjel számítanak, de
maga a karakter ettől még nappal is likantrópnak tekintendő. Ez
azért fontos, mert bizonyos találkozások másként hatnak a normál
karakterekre és másként a likantrópokra.

Ha egy karakter békává válik, el kell dobnia likantrópkártyáját. 
Ha békává lett karakter válik likantróppá, a békabábu helyett visz-
szakapja karaktere bábuját, a békalapot pedig el kell dobni karak-
terlapjáról; ezután a karakter megkapja a maga likantrópkártyáját.

Az alternatív befejezések
A befejezéslapok használata opcionális, és még a játék megkez-
dése előtt el kell közösen döntenek, használjátok-e őket vagy 
sem. A Vérhold kiegészítőjének alternatív befejezéslapjai kom-
patibilisek a többi kiegészítő alternatív befejezéslapjaival.

Előkészületek
Ez annak függvénye, hogy a két lehetséges variáns közül melyi-
ket választjátok, kezdhettek ugyanis felfedett befejezéslappal, 
de kezdhettek titkos befejezéslappal is.

A felfedett variáns

Ez a variáns nagyobb hatással van a játék menetére, erősebben 
alakítja a stratégiátokat.

Ha emellett a variáns mellett döntötök, először is
az összes olyan befejezéslapot, aminek bal felső
sarkában titokikon található, rakjátok vissza a do-
bozba - ezek ugyanis csak a titkos variánsnál 
használhatók.

Ezután a játék előkészületei során keverjétek meg a 
megmaradt befejezéslapokat képpel lefelé. Húzzatok közülük 
egyet és azt képpel felfelé rakjátok a játéktábla közepére, az 
Uralom koronájához. 

A titkos variáns

Ez a variáns a meglepetés erejét hordozza, mivel addig, amíg el 
nem éritek az Uralom koronáját, nem tudhatjátok pontosan, 
hogy hogyan is fog a játék befejeződni.

Ha emellett a variáns mellett döntötök, először is
az összes olyan befejezéslapot, aminek bal felső
sarkában felfedésikon található, rakjátok vissza a 
dobozba - ezek ugyanis csak a felfedett variánsnál 
használhatók.   felfedésikon

   titokikon
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Ezután a játék előkészületei során keverjétek meg a megmaradt 
befejezéslapokat képpel lefelé. Húzzatok közülük egyet és azt 
képpel lefelé rakjátok a játéktábla közepére, az Uralom koroná-
jához. 

Találkozások a befejezéslapokkal
A befejezéslapok felülbírálják a játék normál befejezését, így új-
fajta módon nyerhetitek meg a játékot. Ha használjátok az alter-
natív befejezéslapokat, az Uralom koronájánál lévő karakterek-
nek találkozást kell végrehajtaniuk az ottani befejezéslappal és 
az azon olvasható utasításokat kell követniük - nem használják 
az Uralomvarázslatot és nem is hajtanak végre találkozásokat az 
Uralom koronájánál lévő többi karakterrel, csak akkor, ha a befe-
jezéslap kifejezetten erre utasítja őket. 

A belső régióra vonatkozó többi szabály továbbra is érvényes:

• A belső régióban lévő lényekre nem hatnak a varázslatok 
(ahogy magukra az alternatív befejezéslapokra sem), és
elkerülni sem lehet őket.

• Az a karakter, aki elérte az Uralom koronáját, többé nem
mozog, marad ezen a mezőn - kivéve, ha az alternatív be-
fejezéslap másra utasítja.

• Ha már bárki elérte az Uralom koronáját, és elpusztul egy 
karakter, a játékosa automatikusan elveszíti a játékot.

Az alternatív befejezéslapok legtöbbször kizáró-
lag  csak azon karakterekre hatnak, akik már 
elérték az Uralom koronáját. Ha azonban egy 
bekezdés előtt csillagikon van, az az utasítás az 
összes karakterre vonatkozik, bármelyik régió-
ban is vannak (beleértve azokat is, akik már az 
Uralom koronájánál vannak).
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