
Borzalmas dolgok történnek egy helyi faluban: vérfarkasok felelősek számos falusi haláláért. Nem tudják, hogy ki 
vérfarkas közülük, ezért létrehoztak egy inkvizítorokból álló különleges csoportot, akik feladata végére járni ennek a 
szörnyű esetnek, mielőtt még késő lesz. Itt jön a képbe te és a csapatod. Ha vérfarkas fertőzésről van szó, akkor 
nincs olyan, hogy kívülálló, és pontosan tudjátok, az egyetlen megoldás az, hogy nekifogtok a gyanúsítottak 
meglincselésének.

Ám amint elkezditek a munkát, azonnal egy újabb problémával találjátok szembe magatokat… a vérfarkasok az 
inkvizítorok csapatába is beférkőztek! Most aztán nagy pácban vagytok; rá kell jönnötök, hogy miként menthetitek 
meg a falut, miközben a csapatban lapuló vérfarkasok mesterkedéseinek is gátat kell vetnetek…



JÁTÉKELEMEK

12 Inkvizítorkártya
(2 féle)

19 Kunyhókártya
(14 féle)

19 Helybélikártya
(15 féle)

1 Főinkvizítor 50 Szavazatjelző

A JÁTÉK CÉLJA
Segíts a csapatodnak megtalálni a vérfarkasokat a helybéli 
falusiak között, vagy pedig akadályozd a csapat munkáját. 
Használjátok a faluban a helybéliek képességeit, hogy 
megállapítsátok, ki az aki rendben van, és ki az akit ki 
kell iktatni.

Játékosok két csoportja (Falusiak és Vérfarkasok) 
helybéliek segítségével nyomoz a faluban. Minden nap 
végén a játékosok az egyik helybélit meglincselik, majd a 
vérfarkas nyomozók elpusztítanak egy másik helybélit 
is úgy, hogy felfalják az éjszaka során. A halott 
helybéliek és kunyhóik kikerülnek a játékból.



ELŐKÉSZÜLETEK
Az alábbi táblázat alapján vegyétek ki a megfelelő 
számú Inkvizítorkártyát és keverjétek össze őket:

JÁTÉKOSOK FALUSIAK VÉRFARKASOK

Osszatok ki minden játékosnak egy képpel lefelé fordított 
Inkvizítorkártyát. A játékosok megnézik a kártyájukat, 
de kilétüket titokban tartják.
Képezzetek egy kupacot a szavazatjelzőkből. Ez lesz a 
készlet. A készlet korlátozva van a játékban található 
szavazatjelzők számára (50). Előfordulhat, hogy elfogynak 
a szavazatok; ilyenkor a játékosok semmilyen célból sem 
vehetnek el szavazatokat a készletből.
Minden játékos kap 2 szavazatjelzőt a készletből.
12 helybélikártyát és ugyanennyi kunyhót kell használni 
a játékban. Ezeknek a helybélieknek egy része vérfarkas. 
A helybélieknek egy olyan kombinációját állítsátok 
össze, hogy a kártyák jobb alsó sarkában található 
számokat összeadva egy 0-hoz minél közelebbi értéket 
kapjatok eredményül. Lapozzátok fel a Kunyhó/Helybéli 
Összeállítások részt a 7. oldalon, ahol javaslatokat találtok 
arra, hogy melyik helybélieket használjátok az első játék 
alkalmával.
Keverjétek meg a helybélikártyákat, majd helyezzétek 
őket képpel lefelé fordítva egy négy kártya széles és 
három kártya hosszú rácsalakzatba. A kártyáknak 
függőlegesen kell elhelyezkedniük, ahogyan azt az 
alábbi ábra is mutatja.
Helyezzétek le a kunyhókat a helybéliek mellé.
Adjátok oda a Főinkvizítor jelzőt egy véletlenszerűen 
választott játékosnak.

12 Kunyhó 12 Helybéli



AZ ELSŐ ÉJSZAKA
Minden játékos (beleértve a Főinkvizítort is) becsukja a 
szemét. A Főinkvizítor (az a játékos, aki a Főinkvizítor 
jelzőt birtokolja) felszólítja a vérfarkasokat, hogy nyissák 
ki a szemüket, akik így most megnézhetik egymást. 
Ezután felszólítja őket, hogy csukják be a szemüket. 
Végül a Főinkvizítor bejelenti, hogy most már mindenki 
kinyithatja a szemét.
3 és 4 játékos esetén kihagyhatjátok az első éjszakát, 
mivel ilyenkor csak 1 vérfarkas szerepel a játékban.

A NAPPALOK
A Főinkvizítorral kezdve, az óramutató járásával 
megegyező irányban minden játékos elveszi az egyik 
kunyhót és végrehajtja a következő cselekedetek egyikét:
•   Végrehajtja a kunyhó akcióját, vagy
•   Passzol és elvesz 2 szavazatjelzőt a készletből.
Ha nem jut elegendő kunyhó minden játékosnak, akkor 
az a játékos, aki nem tudott elvenni kunyhót, elvesz 2 
szavazatjelzőt a készletből.
Miután mindenki elvett egy kunyhót, elkezdődik a sza-
vazás. A Főinkvizítorral kezdve, minden játékos ráhelyez 
egy szavazatjelzőt egy helybélire. Ha egy játékosnak nincs 
szavazatjelzője, akkor, és csakis akkor, az a játékos nem 
helyez szavazatjelzőt egy helybélire sem.
A legtöbb szavazatjelzőt gyűjtő helybélit meglincselik. 
Amennyiben egynél több helybéli egyformán a legtöbb 
szavazatot kapja, akkor a Főinkvizítorral kezdve a 
játékosok eldöntik, hogy ezek közül a helybéliek közül 
melyik legyen meglincselve. Távolítsátok el azt a kártyát 
és a hozzá tartozó kunyhót a játékból.
Ha két oszlopban is már csak egyetlen helybéli marad, 
akkor vonjátok össze az oszlopokat (de a kártyákat ne 
forgassátok el).
Ezzel véget ér a nappal, és elkezdődik az éjszaka.

AZ ÉJSZAKÁK
A Főinkvizítor kiválasztja az egyik olyan oszlopot, amelyik 
kettő vagy több helybélikártyát tartalmaz, és a kártyákat 
képpel lefelé fordítva hagyja. A kiválasztott oszlopban 
lévő valamennyi szavazatjelző visszakerül a készletbe.
A Főinkvizítor felszólítja a játékosokat, hogy csukják be 
a szemüket, majd továbbadja a kártyákat a tőle balra 
ülőnek. A kártyák körbemennek az asztal körül, minden

játékosnál eltöltenek néhány másodpercet, és végül 
visszakerülnek a Főinkvizítorhoz, aki eredetileg 
elindította őket.
A kártyákat mindig képpel lefelé fordítva kell továbbadni. 
Amikor passzol, akkor minden játékos kinyithatja a 
szemét, de azonnal be kell csuknia, amikor átadja a 
lapokat a bal oldali szomszédjának. Kizárólag a vérfarkas 
játékosok nézhetik meg a kártyákat, és változtathatják 
meg a lapok sorrendjét. A Falusiak a kártyákat nem 
nézhetik meg és nem változtathatják meg a sorrendjüket.
A kártyák körbeadására a vérfarkasoknak van szükségük 
azért, hogy kiválaszthassák, melyik helybélit ölik meg. Nem 
ez a módja annak, hogy a Falusiak kitalálják, ki a Vérfarkas 
(például, ha valamelyik játékos a kelleténél tovább időzik 
a továbbadással, vagy esetleg gyanús hangokat hallat).
A Főinkvizítor az adott oszlop legfelső sorától kezdve 
sorban visszahelyezi a kártyákat, de a legalsó kártyát 
felfedi, és azt a helybélit felfalják a vérfarkasok. Az a  
helybéli, valamint a hozzá tartozó kunyhó kikerül a 
játékból. A többi megmaradt kártya függőleges helyzetben 
a helyén marad.
Ha éjszaka egy vérfarkas pusztul el, akkor a függőleges 
helyzetű kártyákat össze kell szedni, meg kell keverni, 
és vissza kell tenni azokra a helyekre, ahonnan el lettek 
véve. Azokról a kártyákról lekerülnek a szavazatjelzők.
Új nap kezdődik; a Kunyhókat vissza kell helyezni az asztal 
közepére, és a Főinkvizítor jelző a bal oldali játékoshoz 
kerül. Ha két oszlopban is már csak egy-egy helybéli 
marad, akkor a két oszlopot össze kell vonni (a kártyák 
elforgatása nélkül).

A JÁTÉK VÉGE
A játék vagy olyankor ér véget, amikor minden 
vérfarkas helybéli meghal (ekkor a Falusiak győznek), 
vagy ha bármikor is több lesz a vérfarkas a faluban, mint
más helybéli (ekkor a Vérfarkasok győznek).

KUNYHÓK ÉS HELYBÉLIEK
Minden egyes kunyhó egy különleges akciót biztosít az 
azt választó játékosnak. A Helybélikártya irányának csak 
a kártyák megnézésekor van jelentőségük; szavazatok 
lehelyezésekor/elvételekor nincs.
A „Fizess” kifejezés azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a játékos 
végrehajthassa az akciót, a saját szavazatjelzői közül 
vissza kell tennie a szükséges számú jelzőt a készletbe. 
Ha nincs elég szavazatjelzője, nem használhatja az akciót.



Látnok Tanonc (Apprentice Seer): Fizess be 1 szava-
zatjelzőt a készletbe, hogy megnézz egy függőleges 
helyzetű helybélikártyát (másnak nem mutathatod meg). 
A helybélikártya megnézése után a kártya vízszintesen 
kerül vissza (azaz elfektetve, nem pedig állítva).

Testőr (Bodyguard): Válassz ki egy helybélit, akit úgy 
védesz meg, hogy leveszed az összes szavazatjelzőt a 
kártyájáról (ha van rajta) és a Testőr kunyhóját ráhelyezed 
a kártyára. Ebben a körben már nem lehet szavazatjelzőt 
helyezni a kártyájára. A Testőr kunyhóját közvetlenül 
azelőtt kell levenni a kártyáról, mielőtt a Főinkvizítor 
kiválaszt egy oszlopot, melynek kártyáit a játékosok 
körbeadják az éjszaka folyamán.

Vadász (Hunter): A Vadász 3 szavazatjelzőt vesz el a 
készletből, és egyetlen helybélikártyára rakja le őket.

Elátkozott (Cursed): Vegyél el 4 szavazatjelzőt a kész-
letből. Ha ugyanezen a nappalon egy játékos használta 
ennek a kunyhónak az akcióját és éjszaka a vérfarkasok 
megtámadják ezt a kártyát, akkor az Elátkozott vérfar-
kassá változik; össze kell keverni annak az oszlopnak a 
kártyáit (benne az Elátkozottal), és vissza kell helyezni 
őket ugyanabba az oszlopba. Ettől fogva egészen a játék 
végéig vérfarkasnak kell tekinteni. Előfordulhat, hogy a 
vérfarkasok úgy nyerik meg a játékot, hogy az Elátkozottat 
vérfarkassá változtatva létszámuk nagyobb lesz, mint a 
falusiaké.

Szabadkőműves (Mason): Fizess 2 szavazatjelzőt, hogy 
megnézd egy tetszőleges játékos Inkvizítorkártyáját. A 
kártyát nem mutathatod meg másnak, de azt állíthatsz 
róla, amit csak szeretnél. A Szabadkőművest nem 
javasoljuk 5-nél kevesebb játékos esetén.

Követő (Minion): Vegyél el 2 szavazatjelzőt a készletből 
és helyezd rá mindkettőt egy olyan tetszőleges helybélire, 
amelyiken van már legalább 1 szavazatjelző.



Polgármester (Mayor): Add oda a Főinkvizítor jelzőt 
egy tetszőleges játékosnak (akár önmagadnak is). 
Ebben a körben az a játékos kezdi szavazást (és határoz 
döntetlen esetén), aki megkapja a jelzőt, valamint ő 
határoz arról, hogy melyik oszlop kártyái járjanak körbe 
éjszaka. A következő nap elején a Főinkvizítor jelző a 
balra ülő játékoshoz kerül (tehát bárki is kapja a jelzőt, 
másnap ő választ utolsóként kunyhót).

Herceg (Prince): Vegyél el 4 szavazatjelzőt a készletből.

Látnok (Seer): Titokban megnézi az egyik függőleges 
helyzetben lévő helybélit (a többieknek nem mutathatja 
meg a kártyát). Miután megnézte, vízszintesen helyezi 
vissza a kártyát. A Látnok (illetve a Látnok Tanonc) többé 
nem nézheti meg azt a kártyát.

Varázsló (Sorcerer): Megnézhet egy olyan helybélit, akit 
a Látnok már megnézett (tehát a kártya vízszintesen 
helyezkedik el), majd a kártyát vízszintesen helyezi 
vissza. Vegyél el 2 szavazatjelzőt a készletből és helyezd 
rá mindkettőt a megnézett helybélikártyára.

Bajkeverő (Troublemaker): Fizess 1 szavazatjelzőt, hogy 
megkeverd a helybélikártyákat az egyik sorban vagy 
oszlopban. Mielőtt felvennéd a kártyákat, vedd le róluk 
a szavazatjelzőket és helyezd őket a kártyák mellé. Ezután 
keverd meg a kártyákat és tedd vissza azokra a helyekre, 
ahonnan elvetted őket (a kártyáknak függőlegesen kell 
állniuk). Helyezd vissza a félretett szavazatokat a 
kártyákra.

Falusi (Villager): Vegyél el 2 szavazatjelzőt a készletből 
és helyezz rá 1-et az egyik helybélire.



Vérfarkas (Werewolf): Vegyél el 2 szavazatjelzőt a 
készletből és helyezz rá 1-et az egyik helybélire.

Boszorkány (Witch): Helyezd át az összes szavazatjelzőt 
az egyik helybélikártyáról egy másikra.

Farkaskölyök (Wolf Cub): Vegyél el 3 szavazatjelzőt a 
készletből. Ha a Farkaskölyök helybélit aznap lincselik 
meg, amikor a Farkaskölyök kunyhót használták, akkor 
aznap éjszaka a vérfarkasok két helybélit ölnek meg. Az 
első helybéli megölése után a Főinkvizítor választ egy 
oszlopot és az éjszaka azonnal megismétlődik, melynek 
eredményeképpen még egy helybéli meghal. A Farkas-
kölyök nem vérfarkas és nem számít bele a várfarkasok 
számába a győzelmi feltételek teljesülése szempontjából.

KUNYHÓ/HELYBÉLI ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

Az első játék alkalmával talán könnyebb az alábbi 
kunyhó és helybéli összeállításokat használni:
3-4 játékos esetén: 4 Vérfarkas, Látnok Tanonc, 
Látnok, Boszorkány, Polgármester, Vadász, Testőr, 
Követő és Herceg.
5+ játékos esetén: 4 Vérfarkas, Látnok Tanonc, 
Látnok, Boszorkány, Polgármester, Vadász, Varázsló, 
1 Falusi és Szabadkőműves.
Az első játék után tetszőleges szerepeket választhat-
tok, de törekedjetek arra, hogy a helybélikártyákon (a 
jobb alsó sarokban) található értékek összege tartson a 
nullához, mert így biztosítható a kiegyensúlyozottság.
Amikor még mindenki számára új a játék, akkor 
esetleg úgy találjátok, hogy a vérfarkasok nehezebben 
győznek. Ahogy azonban egyre gyakorlottabbakká 
váltok, olyan technikákat, stratégiákat fejleszthettek 
ki, amelyeket az előnyötökre fordíthattok.
Ha úgy látjátok, hogy a vérfarkasok túlságosan 
gyakran nyernek, akkor ezt úgy kompenzálhatjátok, 
hogy az összesített értéket magasabbra veszitek. Ha a 
vérfarkasok túl ritkán nyernek, akkor pedig vegyétek 
alacsonyabbra az összesített értéket.

A FALUSIAK STRATÉGIÁJA
A játék megnyerésének a kulcsa az, hogy kitaláljátok, 
mely inkvizítorok vérfarkasok, és így sokkal tudatosabban 
dönthettek, amikor különleges akciókat választotok vagy 
helybéliekre szavaztok.
A játék előrehaladtával, amikor már kevés elérhető 
akció marad, akkor a Polgármester okos használatával a 
falusiak meggátolhatják a vérfarkasokat a kulcsfontosságú 
különleges akciók használatában.

Természetesnek tűnik, hogy a játékban az a legfontosabb, 
hogy titokban tudjátok tartani a személyiségeteket, ám 
számotokra valójában az a leglényegesebb, hogy 
megvédjétek a Vérfarkas helybélieket.
Ha egy extra kör erejéig sikerül életben tartani egy 
vérfarkast annak árán, hogy felfeded saját vérfarkas 
kilétedet, az többnyire sokkal hasznosabb, mintha 
hagynál meghalni egy vérfarkas helybélit csak azért, 
hogy az identitásod titokban maradjon.

A VÉRFARKASOK STRATÉGIÁJA



A TERVEZŐRŐL
Legend Dan Hoffman azóta 
játszik társasjátékokkal, amióta 
csak lát. Első saját játékát két 
éves korában fejlesztette ki, 
amelynek a lényege az volt, 
hogy különféle tárgyakat vágott 
földhöz és addig bőgött, amíg 
valaki fel nem  vette  neki.  Évek-

kel később sokkal komplexebb játékokra tért át, ám 
továbbra is tárgyakat vág földhöz, ha veszít a Domi-
nionban. Jelenleg saját játékboltját vezeti Baltimore-
ban, és egészen biztosan nem vérfarkas.

A JÁTÉKRÓL
A csendes kis 16. századi falucskátokat egyszer csak 
nagyon barátságtalan vérfarkasok fertőzik meg… vajon 
képes leszel-e te és a többi falubéli megtalálni őket, 
mielőtt mindenkit felfalnak?
Az UUUllltttiiimmmaaattteee  WWWeeerrreeewwwooolllfff  UUUllltttiiimmmaaattteee  EEEdddiiitttiiiooonnn  egy lenyűgöző 
parti játék, amelyet bárhol játszhat 5-68 tetszőleges 
korú játékos. Mindegyik játékosnak megvan a maga 
célja: falusiként le kell vadászni a vérfarkasokat; vérfar-
kasként meg kell győzni a többi falusit, hogy ártatlan 
vagy, miközben minden éjjel jókat lakmározol belőlük. 
Különleges szerepek tucatjai állnak rendelkezésére mind a 
falusiak, mind pedig a vérfarkasok számára ahhoz, hogy 
céljaikat elérjék, miközben kijátsszák ellenfeleiket.
Ez a díjnyertes játék 80 kártyát tartalmaz, több mint 40 
egyedi szerepet, egy moderátor pontozótömböt, valamint 
egy átfogó játék útmutatót, amely hosszú oldalakon 
keresztül taglalja a lehetőségeket, javaslatokat és 
stratégiákat.
Az Ultimate Werewolf és számos kiegészítője megvásárol-
ható a Bezier Games honlapján a www.beziergames.com
oldalon.

Hungarian translation: Zsolt Farkas (fki@freemail.hu) v.1.0.

A FEJLESZTŐRŐL
Ted Alspach sokféle játék tervezője, többek között az 
Ultimate Werewolf, a Suburbia, a Mutant Meeples, a You 
Suck, a Kniffel das Kartenspiel, valamint számos más 
játéké. Az Ultimate Werewolf: Inquisition a második 
játék, amelyet fejlesztett. Ted egy kis faluban él Észak-
Kaliforniában feleségével, két gyermekével, kutyájával és 
két macskával, akik közül mindenki azt állítja magáról, 
hogy nem vérfarkas. Ted azonban nem hisz egyiküknek 
sem.

AZ ILLUSZTRÁTORRÓL
Sanjana Baijinth illusztrátor Új-Zélandról, Auckland 
városából származik. www.sanjanasart.com

A TESZTELŐKRŐL
Sok ember játszott különféle kombinációban ezzel a 
játékkal mielőtt az kiadásra került volna, de az alábbi 
személyek segítsége különösen hasznos volt a fejlesztés 
során:
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