
GYIK               
Ez a rész tartalmaz pár gyakran feltett kérdést. 

 

Harc 
K: Mikor használhatja Drakula a „Cselszövés” harckártya megszűntetés hatását? 

V: A harc bármelyik hátralévő körében a „Harckártyák Felfedése” és a „Harcikonok Összehasonlítása” lépések között. 

 

K: Mi történik a vámpír találkozással, mikor a vámpírt nem győzik le? 

V: A kártya felfelé fordítva, az összes sérülésjelzővel együtt visszakerül a menedékébe vagy búvóhelyére. 

 

Drakula 
K: Drakula passzolhat? 

V: Nem. 

 

K: Mi történik a hatalomkártyával, mikor leesik a nyomkövető sávról, vagy a menedéket megtisztítják? 

V: Visszakerül a helyszínpakliba a többi hatalomkártyával együtt. 

 

K: Mikor üthet rajta Drakula egy vadászon? 

V: Azonnal, amint egy a vadász egy városba mozog, vagy kerül. 

 

K: Kötelező Drakulának lefuttatni egy találkozáskártyát, mikor egy menedék lecsúszik a nyomkövető sávról?  

V: Nem. Ha úgy dönt nem futtat le egy találkozáskártyát, el kell dobja. 

 

K: Van maximális darabszáma Drakula kézben tartott találkozáskártyáinak? 

V: Nincs, de minimum öt kártyának lennie kell a kezében, és he ez alá megy, azonnal húznia kell annyit, hogy újra öt 

kártyája legyen. 

 

K: Minden találkozáskártyát el kell dobni miután végre lettek hajtva, kivéve, mikor külön fel van tüntetve?  

V: Igen. 

 

K: Mikor egy pakliból elfogynak a lapok, a dobópakliját újra kell keverni, egy új paklivá? 

V: Igen. 

 

Vadászok 
K: Cserélhetnek a vadászok eseménykártyákat? 

V: Csak Van Helsing Vezető képességével. Mikor a játékos ezt a képességet használja, megoszthat információkat és 

cserélhet eseménykártyákat egy másik vadásszal akkor is, ha nem ugyan abban a városban van, mint Van Helsing.  

 

K: Mi történik, mikor Lord Godalming vonatjegy szerzése akciót hajt végre, és már van egy vonatjegy jelzője?  

V: Felhúzza az első vonatjegy jelzőt, eldobja a kettő közül az egyiket, majd felhúzza a második vonatjegy jelzőt is. 

 

K: Mikor egy vadász kijátssza az „Újságcikkek” és a „Rejtőzködést” fedi fel? Drakulának fel kell fednie a hozzá 

tartozó helyszínkártyát is? 

V: Igen. 

 

K: Egy vadász passzolhat akció helyett? 

V: Igen, kivéve, ha nappal egy tengerrészen van. 

 

K: Mi történik, mikor egy vadász tárgykártyát húz, de már elérte a maximális kézlimitjét?  

V: Miután felhúzta, azonnal el kell dobjon annyi kártyát, hogy ne haladja meg a limitet. 

 

K: Mi történik nap közben, mikor egy vadász felszerelkezés akciót hajt végre, és a pakli legfelső lapján Drakula 

ikon van? 

V: Azt a kártyát el kell dobni, és a vadász nem húz új kártyát. 


