
1 
 

 

Legdrágább Quincey, 
 
Nyolc évvel ezelőtt maga az Ördög jött el Londonba, hogy a Carfax apátságban telepedjen meg. Nyolc 
éve drága barátnőm, Lucy egyike lett az élőholtaknak, és saját lelkem is veszélyben forgott Dracula gróf 
mételyező bűvölete miatt. Nyolc éve Quincey Morris, a névrokonod életét adta, hogy a gonosz 
elpusztuljon. Reméltem, hogy az áldozata nem volt hiába való. 
 
Aggasztó álmok gyötörnek, és nyugtalanító látomásaim vannak egy kastélyról a Kárpátok hegyei közt. 
Egy hintót látok négy fekete lóval. A tenger sóját érzem a levegőben, és a vér semmivel össze nem 
téveszthető szagát. Írtam professzor Van Helsingnek, mikor az álmaim elkezdődtek, és ő megerősítette 
félelmemet: a gróf visszatért. 
 
Ahogy az álmok egyre élénkebbek lettek, egy éjszaka arra ébredtem, hogy az előszobában állok, egyik 
kezemben Mr. Morris régi késével. Nem tudhatom mit tettem volna, ha nem ébredek fel abban a 
pillanatban, és nem is akartam megtudni. Összepakoltam a csomagjaimat, búcsúcsókot adtam neked és 
Jonathannak, és aznap reggel elindultam vidékre, hogy találkozzak Arturral (Lord Godalming). Doctor 
Seward és Van Helsing nemsokkal utánam érkezett, így a vámpírvadászok újra összegyűltek. Már csak 
Jonathan maradt neked fiam, hogy biztonságot nyújtson neked. 
 
Fiam, nem tudjuk hol rejtőzködik Drakula, vagy, hogy mi a célja, viszont azt tudjuk, hogy gonosz, és az 
egész világra hatalmas veszélyt jelent. Minden erőfeszítésünk ellenére életben van, és a bosszúja pusztító 
erejű lesz. 
 
Meghagytam Jonathannak, hogy halálom esetén adja át ezt a levelet, mikor már elég idős vagy. 
Remélem, soha nem fogod olvasni ezeket a sorokat. Remélem, hazatérek hozzád. De attól félek, 
semelyikünk nem fogja túlélni Drakula dühét. 
 
Szeretettel, 
Édesanyád, Mina 
Mina Harker levele fiának, Quinceynek, 1898 
 
 

A füzet használata 
 
Ennek a játékismertető füzetnek az a célja, hogy az új játékosokat megtanítsa, hogyan kell játszani a 
Drakula dühét. Ez a füzet tartalmaz minden olyan szabályt, amire a játékosoknak szükségük van a játék 
elkezdéséhez, viszont kihagyja a szabályok alól való kivételeket, és a speciális kártyahatásokat is. 
Ajánlott a játékosoknak végigolvasni ezt a füzetet az első játékuk előtt. 
  
A játékhoz hozzá tartozik még egy Segédlet, amiben választ találtok az olyan egyedi esetekre, melyeken 
ez a szabálykönyv átsiklik. Játék közben használjátok az Segédletet, ha szükséges. 
 
 
 

A játék áttekintése          

 
A Drakula dühe egy „egy a több elleni” deduktív játék, melyet Bram Stoker klasszikus novellája ihletett. 
Egy játékos irányítja Drakulát, és maximum 4 játékos vállalja fel a vadászok szerepét. A játék alatt 
Drakula megpróbálja elkerülni a vadászokat és Európa szerte új vámpírokat szeretne létrehozni, míg a 
vadászok próbálják megtalálni, és elpusztítani Drakulát, és az általa keltett terrort. 
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1 játéktábla      
1 útmutató      
5 karakter lap (4 Vadász és 1 Drakula) 
5 figura (4 Vadász és 1 Drakula) 
75 eseménykártya (25 Drakula és 50 Vadász)  Event card 
70 helyszínkártya (10 Tenger és 60 Szárazföld)  Location card 
28 találkozáskártya     Encounter card 
6 vihar jelölő      Storm token 
4 köd jelölő      Fog oken 
38 tárgykártya      Item card 
12 vadász akciókártya     Hunter combat card 
13 Drakula akciókártya     Dracula combat card 
3 kétségbeesés jelölő     Despair token 
4 harapás jelölő      Bite token 
16 vonatjegy jelölő     Ticket token 
1 „Megszentelt föld” jelölő    Consecrated Ground token 
5 hatalomkártya     Power card 
4 vadász segédletkártya     Hunter Reference Card  
31 sérülés jelölő (7db 5-ös és 24db 1-es)  Damage Token 
4 szóbeszéd jelölő     Rumor Tokens 
8 útzár jelölő      Roadblock token 
3 „Mennyei gazda” jelölő    Heavenly Host token 
1 útmutató térkép     Reference map 
1 idő jelölő      Time  marker 
2 denevérek jelölő     Bats token 
 
 
 

Előkészületek            
 

1. Tábla elhelyezése: Hajtsd ki a táblát és tedd a játékterület közepére úgy, hogy mindenki jól 
elérje. 

2. Befolyás terület előkészítése: Tedd a befolyás jelölőt a befolyás sáv „0” területére. 
3. Idő sáv előkészítése: Tedd az idő jelölőt az idő körsáv sárga hétfő nappal területére. 
4. Szerepek kiválasztása: Egy játékosnak Drakulát kell választania; neki előnyös a táblának arra 

az oldalára ülnie, ahol a nyomkövető sáv van. A többi játékos mind kiválaszt egy vadászt, akit 
irányítani fog. Minden játékos elveszi a karakterlapját és figuráját, minden vadász elvesz egy 
segédletkártyát, Drakula pedig a Térkép segédletet. 

 
A nyomkövető sáv 

5. Vadász kártyák előkészítése: Keverd meg az összes tárgykártyát, és helyezd őket a tábla 
közelébe (5a). Ezután keverjétek meg a vadász és Drakula eseménykártyákat, és alkossatok 
belőle egy paklit, majd helyezzétek a tárgypakli közelébe (5b). Fajta szerint válogasd szét a 
vadász akciókártyákat, és helyezd a tárgypakli közelébe 3 jól elkülönülő pakliba.  

6. Drakula kártyák előkészítése: Válogasd szét a találkozáskártyákat (6a) és a Drakula 
akciókártyákat (6b) két külön pakliba, és keverd meg őket. Majd Készítsd el a helyszínpaklit 
(6c) úgy, hogy a helyszínek számsorban legyenek. Tedd mindhárom paklit a tábla mellé, 
Drakula közelébe. 
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7. Készítsd elő a jelölő készletet: Tedd a vonatjegy jelölőket véletlenszerűen fejjel lefelé a tábla 
közelébe. Majd a többi jelölőt is válogassátok szét, és rendezzétek kupacokba. 

8. Találkozáskártyák húzása: Drakula felhúz 5 találkozáskártyát, ez lesz a kezdő paklija. 
9. Vadászok lehelyezése: Minden játékos lerakja a figuráját valamelyik városba. Lord Godalming 

Konstancába (A), Dr. John Seward Marseillebe (B), Mina Harker Brüsszelbe (C), Van Helsing 
Amszterdamba (D). Mikor haladó játékot játszotok, mindenki maga választhatja ki a kezdő 
városát (lásd a Segédlet 2. oldalán a „Haladó játék előkészítésénél”). 

10. Drakula kezdő helyének kiválasztása: Drakula választ egy helyszínt. Ahelyett, hogy 
lehelyezné a figuráját, titokban kikeresi a helyszínkártyák közül azt a várost, ahol kezdeni akar. 
Lehelyezi ezt a kártyát a nyomkövető sáv első területére (baloldali lehetőség). Drakula nem 
választhat tengeri területet, a Drakula kastélyát, vagy olyan várost, ami legalább egy vadásznak 
a kezdő városa. Miután a helyszínkártyát elhelyezte, Drakula leteszi a figuráját a vörösen kijelölt 
területre, a nyomkövető sáv mellett. 

 
 

A játékosok, mint vadászok vagy mint Drakula 
Amikor a Drakula dühével játszotok, minden játékos egy karaktert irányít – az egyik vadászt, vagy 
Drakulát. Amikor egy szabály vagy hatás utal bármelyik vadászra vagy Drakulára, az egyszerre 
hivatkozik a játékosra és a karakterre is. 
 
 

Kevesebb, mint 5 játékos 
Ha csak 3 vadász játékos van, egy játékos 2 vadászt irányít. Ha csak 2 vadász játékos van, mindkét 
játékos 2 vadászt irányít. Ha csak 1 vadász játékos van, ő irányítja mind a 4 vadászt 
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A játék célja            
A Drakula dühében a vadászok egy csapatként játszanak, és vagy együtt nyernek, vagy mindannyian 
veszítenek. A vadászok Drakulát kutatják, míg ő titokban végigutazza Európát. Drakula célja, hogy új 
vámpírok létrehozásával, és a vadászok legyőzésével a befolyás sávon elérje a 13-as értéket. A vadászok 
célja, hogy megtalálják, és megakadályozzák, hogy Drakula befolyása alá vonja Európát. 
 
 

Útbaigazítás az új vadászoknak 
A vadászoknak Drakula lenyomozására és megölésére kell összpontosítaniuk. Ez időbe és 
együttműködésbe kerül. A játék korai szakaszában a vadászok arra használják akcióikat, hogy beutazzák 
a térképet remélve, hogy rátalálnak egy olyan helyszínre, ahol Drakula nyomát lelik. 
Segít a vadászoknak, ha szétszóródnak, hogy minél nagyobb területet bejárhassanak. Mikor a vadászok 
a játék korai szakaszában utaznak, annyi hasznos tárgyat, eseményt és vonatjegy jelölőt érdemes 
gyűjtsenek, amennyit csak lehetséges, hogy mikor a játék későbbi szakaszában közelednek Drakula 
megtalálásához, eredményesen tudják sarokba szorítani, és legyőzni. 
 
 

A játékmenet            
A Drakula dühe egymást követő fordulókból áll. Minden forduló egy vadászok fázisából, majd egy 
Drakula fázisából áll. A fordulók addig követik egymást, míg a játéknak vége nem lesz (lásd „A játék 
megnyerése” a 9. oldalon). 
 

Vadászok fázisa 
Minden vadászok fázis tartalmazza a NAPPALT és az ÉJSZAKÁT. Nap közben a vadászok utazhatnak 
Európában Drakula nyomát kutatva. Éjszaka a vadászok nyomozhatnak, és felkészülhetnek a következő 
napra. 
 
Először minden vadász végrehajt egy akciót nappal, majd minden vadász végrehajt egy akciót 
éjjel. A játékosok akcióikat sorban hajtják végre, az egyes karakterlapok bal felső sarkában 
lévő aktiválási sorrend szerint.  
 
Egy vadász 7 különböző akcióból választhat. Minden vadász segédlet kártya rövid leírást ad ezekről az 
akciókról. A vadászok lehetséges akciói a következők: 
 

Mozgás akció 
Mikor egy játékos mozgás akciót hajt végre, mozgatja a figuráját a táblán, ezzel jelezve az új 
tartózkodási helyét, ami vagy egy város, vagy egy tengerrész (lásd „Mi az a terület”). A vadászok csak 
nappal hajthatnak végre mozgás akciót. 
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A vadászok úton, vasúton, vagy tengeren utazhatnak. 
 
Út: A vadászok utazhatnak egyik városból egy azzal szomszédos városba. 
Vasút: Ha egy vadásznak van vonatjegye, elköltheti azt, hogy vasúton utazzon. Az elköltött jegyen 
jelzett érték határozza meg, hogy hány utat használhat, hogy egy új városba jusson. Ezt később 
részletesen is ismertetjük. 
Tenger: Ha egy játékos kikötőben van, átmozoghat az ahhoz tartozó tengerrészre. Ha egy vadász egy 
tengerrészen van, átmozoghat egy szomszédos tengerrészre, vagy egy ahhoz a tengerrészhez tartozó 
kikötőbe. Ha egy játékos nappal tengerrészen van, kötelező mozognia. Ha egy játékos éjszaka 
tengerrészen van, passzolnia kell. 
 

Mi az a terület? 
Két különböző terület található meg a játéktáblán: VÁROS és TENGERRÉSZ. 
Minden városnak van egy neve, és egy jelzés, hogy nagy-, vagy kisváros. Néhány város kikötő is 
egyben. Minden kikötő szomszédos egy tengeri területtel, és egy horgony ikonnal van megjelölve. 
 
 
 
 
 Nagyváros Kisváros Kikötő Tengerrész határvonal 

A tengerrészek területek a játéktáblán, amelyek határvonallal vannak elválasztva egymástól. Két 
tengerrész, melyeknek ugyanaz a határvonala, szomszédosak. 
 
 

Mik az utak és vasutak? 
Az utak és vasutak vonalak, melyek két várost kötnek össze. Ha két város egy úttal van összekötve, 
akkor azok szomszédosak. A példában a két város nem szomszédos egymással, viszont mindkettő 
szomszédos a kisvárossal. 
 
Minden vasút két várost köt össze. A vadászok arra használhatják a vasutat, hogy nagyobb távolságokat 
tehessenek meg, vagy nem szomszédos városok között utazhassanak. Bár az ábrán a két nagyváros nem 
szomszédos, a vadász vasúton mégis utazhat egyikből a másikba. 
 
 
 

Példa a vadász mozgására 
Nappal van és a vadászok mozgás akciókat hajtanak végre: 

1. Lord Godalming Toulouseban van, és úgy dönt, úton fog közlekedni. Több Toulouseszal 
szomszédos város is van, és ő úgy dönt, Barcelonába mozog. 

2. Dr. Seward Marseillesben van, és úgy dönt vasúttal fog utazni. Elkölt egyet a rendelkezésére 
álló vonatjegyek közül, amint „3/2”-t ír. Úgy dönt, Kölnbe utazik, ami 3 vasút távolságra van. 

3. Van Helsing Genovában van, ami egy kikötő. Úgy dönt, tengeren utazik, és a Tirrén-tengerre 
rakja figuráját. 

4. Mina Harkernek az előző körben a Földközi-tengerről mozgott a Tirrén-tengerre. Nappal 
kötelező tengeren utaznia. Úgy dönt, egy szomszédos kikötőbe mozog, Rómába. 
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Felszerelkezés akció 
Hogy felkészüljenek az elkerülhetetlen halálos összecsapásra a Gróffal, a vadászoknak felszereléseket 
kell gyűjteniük tárgy és eseménykártyák felhalmozásával. 
 
Ha egy vadász felszerelkezés akciót hajt végre egy nagyvárosban, húz egy kártyát a tárgypakliból és a 
kezébe veszi. Ha egy vadász kisvárosban van, nem húz tárgykártyát. Ezután húz egy esemény kártyát. 
Mikor egy játékos felhúz egy eseménykártyát, el kell olvasnia annak szövegét, mivel egyes eseményeket 
azonnal végre kell hajtani. Eseménykártyákat különböző módon kell húzni, nappal és éjjel, a következők 
szerint: 

Nappal: Nap közben a vadászok az eseménypakli tetejéről húznak kártyát. Ha a pakli felső lapja vadász 
ikonnal van jelölve, a vadász felhúzza és a kezébe veszi a lapot. Ha a pakli felső lapja Drakula ikonnal 
van jelölve, a kártyát anélkül, hogy bárki megnézné, a dobópakliba kell helyezni. 

Éjszaka: Éjjel a vadászok az eseménypakli aljáról húznak kártyát. Ha a pakli alsó lapja vadász ikonnal 
van jelölve, a vadász felhúzza, és a kezébe veszi a lapot. Ha a pakli alsó lapja Drakula ikonnal van 
jelölve, Drakula kapja meg a kártyát és a kezébe veszi azt. 
 

Csere akció 
Mikor egy vadász csere akciót hajt végre, kiválaszt egy másik vadászt, aki ugyanabban a városban van. 
A vadászok megmutathatják egymásnak a tárgykártyáikat és vonatjegyeiket, és átadhatják ezek 
bármelyikét a másiknak. Ez bizalmas akció (lásd a „Beszéd az asztalnál” résznél a 11. oldalon). 
 

Különleges akció 
Mikor egy vadász különleges akciót hajt végre, végrehajtja egy kezében lévő eseménykártya hatását, 
vagy használja a karakterlapja egyik képességét, melyet akcióként lehet használni. 
 

Vonatjegy szerzése akció 
A vadászoknak jegyet kell váltaniuk, hogy vasúton utazhassanak. Mikor egy játékos vonatjegy szerzése 
akciót hajt végre, kap egy vonatjegy jelölőt a vonatjegy tárolóból. Ezután megnézi, és a játékosterületére 
helyezi. Minden játékosnak 2 vonatjegy jelölője lehet. 
 

Pihenés akció 
Mikor egy vadász pihenés akciót hajt végre, gyógyul, eldob egy sebesülés jelölőt. 
 

Keresés akció 
Drakula képes találkozáskártyákat elrejteni azokon a területeken, amelyeken már járt. A vadászok 
használhatják a keresés akciót, hogy ezeket a kártyákat felfedjék. Ezt később részletesen ismertetjük. 
 

Drakula fázisa 
Miután minden játékos befejezte az éjszakai akcióját, Drakula fázisa következik. Ennek során Drakula 
elhagyja a menedékét, támogatókat toboroz, új vámpírokat hoz létre, és a természet erőit irányítja.  
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Mozgás 
Drakula mozoghat úton, vagy tengeren, de nem mozoghat vasúttal. Ahelyett, hogy a figuráját mozgatná 
a térképen mint a vadászok, Drakula területkártyákat helyez képpel lefelé a nyomkövető sávra. Drakula 
területpaklija egy kártyát tartalmaz minden táblán lévő területhez. 

Mozgáskor minden nyomkövető sávon lévő lapot egy mezővel jobbra mozgatja (lásd Példa Drakula 
mozgására a 9. oldalon). Ezután titokban kiválaszt egy kártyát a területpakliból, és lehelyezi ezt a kártyát 
a nyomkövető sáv bal oldali első mezőjére. A választott területnek szomszédosnak kell lennie a jelenlegi 
területtel. Drakula használhatja a Térkép segédletet, hogy segítsen a mozgási lehetőségei 
megállapításában. 

A tengerrészek területkártyáinak más a hátoldala, mint a városok területkártyáinak, ami veszélyessé 
teszi Drakula számára tengeri utazást, ugyanis a területkártyája figyelmezteti a vadászokat a tengeri 
utazásra. Ráadásképp, amikor Drakula egy kikötőből tengerrészre utazik, két sérülést szenved el. 
Minden alkalommal, amikor tengerrészről egy másik tengerrészre utazik, egy sérülést szenved el. 

Ha Drakula egy olyan városba mozog, amelyikben egy vadász is jelen van, Drakula lelepleződik (lásd 
Drakula megtalálása a 12. oldalon). 
 
 

Mi az a nyomkövető sáv?  
A nyomkövető sávnak 6 mezője van, ami azokat a területeket jelképezi, ahol Drakula van, vagy volt. 
Drakula arra használja a nyomkövető sávot, hogy mozgását titokban lekövesse, és találkozáskártyákat 
rejtsen el, amiknek segítségével vámpírokat hozhat létre, és akadályozhatja a vadászokat a 
megtalálásában. 

Az első mező Drakula jelenlegi helyének felel meg, és ez az a terület, ahova helyszín és 
eseménykártyákat helyezhet a Drakula fázis alatt. Hacsak nem leplezik le Drakulát, a figurája az első 
mező feletti területen marad. 
 
 
 
 

Nyomkövető sáv 

A nyomkövető sáv minden mezője tartalmazhatja Drakula egyik menedékét. 
A MENEDÉK a nyomkövető sáv egy mezőjén lévő összes kártyából és jelzőből áll. Ez általában egy 
terület kártya és egy találkozás kártya. 

A Drakula fázis alatt, mielőtt Drakula választana egy területkártyát, minden menedék elcsúszik egy 
mezővel, hogy helyet csináljon Drakula választott kártyájának. Minden menedék egy mezőt csúszik a 
nyíllal jelzett irányba. 
 
 

Találkozás kártyák lehelyezése 
Miután Drakula mozgott, kiválaszt egy találkozáskártyát a kezéből, és képpel lefelé lehelyezi a 
nyomkövető sáv első mezőjén levő területkártyára. Ha Drakula tengerrész területkártyát tett le ebben a 
körben, vagy épp le van leplezve, nem tehet le találkozáskártyát. 
A találkozáskártyák lehetővé teszik Drakulának, hogy különböző módokon akadályozza a vadászokat, 
csapdák lehelyezésével és vámpírok létrehozásával. Ha Drakulának bármikor kevesebb mint öt 
találkozáskártya van a kezében, addig húz találkozáskártyákat, amig újra öt lesz neki. 
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Példa Drakula mozgására 
Drakula Nantesban kezdte a játékot, második nap elment Cermont-Ferrandbe, és most Bordeauxban 
van. 

Mivel a Nantes és Cermont-Ferrand kártyák már a nyomkövető sávon vannak, Drakula mozgási 
lehetősége Toulousera, Santanderre és az Észak-Atlanti-óceánra korlátozódik. 

 
Egy mezővel lecsúsztatja az összes menedéket. 

 
Nem mozoghat Párizsba vagy Zaragozába, mivel nem szomszédosak, csupán vasút köti össze őket 
Bordeauxszal, utak nem. Úgy dönt Santanderbe mozog át, így kiveszi ezt a kártyát a terület pakliból. 

 
Ezután Santander kártyáját lerakja a nyomkövető sáv első helyére. 

 
Végül kiválasz egy találkozáskártyát a kezéből, és ráhelyezi Santander területkártyájára. 
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A játék megnyerése          
Drakula nyeri meg a játékot, ha a befolyás sávon eljut a 13. mezőre. Különböző módokon növelheti a 
befolyását: 

• A vámpír találkozáskártyák lefutása annyival viszi fel a befolyást, amennyit a kártyán jelez. 
• A „Agyarak” akciókártya használatával egy megbabonázott vadásszal szemben eggyel növeli a 

befolyást. 
• Egy vadász legyőzése kettővel növeli a befolyást, plusz eggyel minden táblán lévő kétségbeesés 

jelző után. 
A vadászok akkor nyerik meg a játékot, ha Drakulának 15 sérülés jelölő van a karakterlapján. 
 
 

További szabályok          
Ez a rész mutatja be azokat a további szabályokat, amelyek szükségesek a Drakula dühe játszásához. 
További pontosításokat vagy olyan speciális hatások leírását, melyek itt nem szerepelnek az Segédletben 
találsz. 
 

Alkonyat és pirkadat 
A vadászat fázis során a nappal előtt van a pirkadat fázis és az éjszaka előtt van az alkonyat fázis. Az 
alkonyat és a pirkadat során a játékosok léptetik az időt, majd ha Drakula le van leplezve, harcolnak vele 
(lásd „Drakula leleplezése” a 12. oldalon). 

Az idő sáv tartalmazza a nappalokat és az éjszakákat is. Pirkadatkor továbbléptetjük az idő jelölőt az 
éjszakáról nappalra, ugyanígy alkonyatkor továbbléptetjük az idő jelölőt éjszakáról a következő 
nappalra. Minden nappal és éjszaka tartalmazza a hét napjainak rövidítését. 

Mikor a jelölő vasárnap éjszakáról hétfő nappalra kerül, eltelt egy hét. Ezt jelezvén a játékosok 
felhelyeznek egy kétségbeesés jelölőt az idő sáv közepén található helyek egyikére. Ebben a táblára és 
a jelölőre nyomtatott grafika segíti a játékosokat. 
 
A kétségbeesés jelölők jelképezik Drakula növekvő befolyását a gyanútlan polgárság fölött. Ezeknek a 
jelölőknek hatása van arra, hogy mennyivel nő a befolyás, mikor egy vadász legyőzetik. Ráadásul 
„Drakula dühe” képessége aktiválódik Drakula karakterlapján, amint mindhárom jelző felkerül.  
 

Esemény- és tárgykártyák 
Az eseménykártyák hasznos lehetőségekkel és társakkal látják el mind Drakulát, mind a vadászokat. A 
tárgykártyák olyan praktikus eszközökkel látják el a vadászokat, melyeket elsősorban a Drakula ellen 
vívott harcokban használhatnak. 
 

Eseménykártyák 
Miután egy játékos eseménykártyát húz, el kell olvasnia, mikor is játszhatja ki azt a kártyát. Minden 
eseménykártya felső részén olvasható egy időzítés szöveg, ami meghatározza, hogy a kártya mikor 
játszható ki. Néhány kártyát azonnal ki kell játszani, míg másokat meg lehet tartani későbbi használatra.  
Mikor valaki eseménykártyát játszik ki, felolvassa a rajta lévő szöveget, és végrehajtja annak hatásait. 
Ezután a kártyát képpel felfelé a dobópakliba teszi. 
Az eseménykártyáknak több hatásuk is lehet, ilyenkor a játékosoknak dönteniük kell melyik hatás 
érvényesül kijátszáskor – ezek közül néhány kártya társként is kijátszható. Ezeknek a kártyáknak van 
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egy „Társ” hatása, ami a kártya alján van jelezve. Mikor egy vadász a kártyát társként játssza ki, a kártya 
a tábla társ zsebébe kerül. Mikor Drakula játszik ki kártyát társként, az a kártya képpel felfelé Drakula 
játékterére kerül. 
A vadászoknak egyszerre csak egy társ lehet játékban. Mikor egy játékos úgy dönt, hogy társként játszik 
ki egy eseménykártyát, viszont a táblán már van kijátszott társ, a régi társat le kell cserélni az újra. 
Ugyanígy Drakulának is csak egy társa lehet játékban. Mikor egy társ kikerül a játékból, képpel felfelé 
a dobópakliba kell helyezni. 
 

Tárgykártyák 
Mikor egy vadász tárgykártyát húz, elveszi azt a pakli tetejéről és a kezébe veszi. A legtöbb vadász 
tárgykártya csak harcban használható (lásd „Harc” a 12. oldalon). Minden ilyen kártya el van látva 
valamilyen jelzéssel. A jelzés nélküli kártyákra szöveggel van leírva, mikor játszható ki. 
 
 

Mi az a kézlimit? 
Minden vadász karakterlap kétféle kártyatartó zsebbel van ellátva, a lap tetején lévőt a tárgykártyák, 
míg az alsót az eseménykártyák tárolására használjuk.  
 
A legtöbb vadásznak három kártya a kézlimitje, mindkét fajta kártyából (tárgy és eseménykártyák), ami 
egy kézlimit ikonnal van jelölve mindkét kártyatartó zseben. 

 
Tárgy kézlimit  Esemény kézlimit 

A vadászok ide helyezhetik kártyáikat, ha nem akarják a kezükben tartani őket – ez nagy segítség 
azoknak a játékosoknak, akik több karaktert irányítanak egyszerre. 

Drakulának 4 a kézlimitje eseménykártyákra, mely a karakterlapján található kártyatartó zseben van 
feltüntetve. 
 
 

Vonatjegy jelölők 
A jegyek lehetőséget biztosítanak a vadászoknak, hogy vonattal utazhassanak. A vadászok vonatjegy 
szerzése akcióval juthatnak jegyhez. 
 
Vonattal való utazáshoz a vadásznak el kell költenie az egyik vonatjegy jelölőjét. Ezt a képpel felfelé 
lévő oldala bemutatásával teheti meg. Ezután levonatozhatja a jegyen látható értéket, mielőtt képpel 
lefelé visszatenné a jegyet a jelző készletbe. Mikor egy vadász mozog, használhat fehér és sárga színű 
vonatot, vagy ezek kombinációját. 
 
A vonatjegy jelölőknek fehér és sárga értéke van, ami meghatározza, hogy hány vonatot használhat egy 
vadász új városba való jutáshoz. Ha egy játékos csak fehér vonatokat használ, csak a fehér értéknek 
megfelelő számú vonattal utazhat új helyszínre. Ha egy vadász utazáskor csak sárga, vagy fehér és sárga 
vonatok kombinációját használja új helyszíne eléréséhez, csak a sárga értékkel megegyező számú 
vonattal utazhat. Ha egy jegyen nincs sárga érték, azzal a jeggyel nem lehet sárga vasutat használni. 
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Füstbe ment találkozások 
A Drakula fázisa alatt, minden menedék elcsúszik, hogy Drakula új kártyát helyezhessen le. Ha a 
nyomkövető sávon már hat menedék van, ilyenkor a hatodik kártya érvényét veszti. 
 
Mikor kifut egy menedék, lehetőség szerint Drakula megkapja a kártya kifutás hatását, majd eldobja a 
kártyát. Ezután Drakula visszateszi a helyszínkártyát a helyszínpakliba. 
 

Kifutás 
Néhány találkozáskártyának az alján van egy vörös „Kifutás hatás” rész. Ha Drakula fázisában lekerül 
egy menedék a nyomkövető sávról, Drakulának lehetősége van KIFUTTATNI bármélyik menedékben 
lévő találkozáskártyát, vagyis végrehajtani a kártya „Kifutás hatás” részét. 
 

Vámpír találkozások 
Három olyan találkozáskártya van, amelyeken szerepel a „vámpír” szó („Új vámpír”, „Nemes vámpír” 
és „Vakmerő vámpír”). Ezeket a találkozásokat hívjuk VÁMPÍR TALÁLKOZÁSOKNAK. Ezeknek 
a kártyáknak olyan kifutás hatásuk van, amit ha végrehajtunk, emeli a befolyást. 
 
Egy vámpír találkozás kifutás hatása arra utasít, hogy tisztítsd meg valamelyik menedéket a nyomkövető 
sávon. Mikor megtisztítasz egy menedéket, a menedékben lévő minden helyszínkártya visszakerül a 
helyszínpakliba, a menedékben lévő minden találkozáskártyát el kell dobni, és a menedékben lévő 
minden jelzőt vissza kell tenni a készletbe. 
 
 

Beszéd az asztalnál 
A játék alatt a játékosok beszélhetnek, és információkat oszthatnak meg egymással a kezükben lévő 
kártyákról. Azonban mindenféle kommunikációnak nyíltan kell történnie Drakula jelenlétében. Ha a 
vadászok kártyákat osztanak meg egymással, akkor azokat a kártyákat meg kell osszák Drakulával is. 
 
Mikor egy vadász csere akciót hajt végre, ő és a másik cserében részt vevő játékos titokban cserélhetnek 
kártyákat, és ezt titokban beszélhetik meg. Drakula nem láthatja azokat a kártyákat, és nem hallhatja ezt 
a beszélgetést. 
 
 

A nyom megtalálása 
Miután egy vadász befejezte akcióját egy városban, Drakulának át kell néznie az összes kártyát a 
nyomkövető sávon. Ha az a helyszín egy menedék a nyomkövető sávon, Drakula felfedi ezt a 
menedéket, és képpel felfelé fordítja a kártyát. A felfedett helyszínkártya addig felfordítva marad, míg 
vissza nem kerül Drakula helyszínpaklijába. 
 

Rajtaütés 
Miután egy vadász olyan helyszínen fejezi be akcióját, amin egy vagy több találkozáskártya van, 
Drakula úgy dönthet, hogy RAJTAÜT ezen a vadászon. A rajtaütéshez Drakula választ a menedékről 
egy találkozás kártyát, majd ismerteti és végrehajtja annak hatásait, figyelmen kívül hagyva a lefutás 
hatását. Miután végrehajtotta a kártya hatásait, a dobópaklijába helyezi. Ha Drakula úgy dönt, nem üt 
rajta a vadászon, a találkozás kártya továbbra is a menedék részét képezi, és felhasználhatja egy későbbi 
rajtaütés alkalmával.  
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Kutatás akció 
Drakula dönthet úgy, hogy nem üt rajta a vadászon, például mert inkább új vámpírt akar létrehozni. 
Mikor a vadász egy olyan területen van, ahol egy találkozás kártya kifejthetné hatásait, dönthet úgy, 
hogy végrehajt egy keresés akciót, ezzel végrehajtva a találkozás minden hatását, kivéve a lefutás hatást. 
 

Drakula leleplezése 
Ha egy vadász abban a városban fejezi be mozgását, ahol Drakula tartózkodik (a nyomkövető sáv első 
kártyája), Drakula lelepleződik. Mikor Drakula lelepleződik, tegyétek a figuráját abba a városba. A 
következő nappal, vagy éjszaka harca kerül sor. Drakula nem lepleződik le a tengeri területeken. 
 

Harc 
Ha egy vadász ugyanabban a városban tartózkodik, mint Drakula, alkonyatkor vagy pirkadatkor harcra 
kerül sor. 
 
Mielőtt a harc elkezdődne, a Vadász elvesz egy „Kitérés”, egy „Ütés”, és egy „Menekülés” kártyát a 
vadász harcpaklikból, és a kezébe veszi, a tárgykártyái mellé – Ezek a kártyák nem számítanak bele a 
kézlimitbe. Ezután Drakula megkeveri a Drakula harcpaklit és húz belőle öt kártyát, melyeket a harc 
során fog használni. A játékosok a következő lépések szerint folytatják a harcot: 

1. Harckártya kiválasztása: Minden játékos kiválaszt egy kártyát a kezéből és képpel lefelé a 
játéktérre teszik. A vadásznak az egyik olyan kártyáját kell kiválasztani, amelyiken van zászló. 
Ezek közé tartoznak a vörös zászlós tárgykártyák, és a sárga zászlós harckártyák („Kitérés”, 
„Ütés”, és egy „Menekülés”). 

2. Harckártyák felfedése: Mindkét játékos egyszerre felfedi a kiválasztott kártyáit. 
3. Harcikonok összehasonlítása: A játékosok ellenőrzik, hogy egyezik-e a Drakula kártyáján 

lévő harci szimbólum a vadász által kijátszott harckártyán levő zászlón látható harci 
szimbólummal. Ha igen, a Drakula kártyáján látható hatás nem érvényesül. Majd Drakula 
képpel lefelé fordítja a kártyát, és a játéktéren hagyja. 

4. Drakula hatásának végrehajtása: Ha Drakula harckártyája nem lett semlegesítve, 
Drakula végrehajtja a kártya hatásait, majd képpel lefelé fordítja a kártyát, és a 
játéktéren hagyja. Emlékezz, hogy Drakula karakterlapján lévő „Büszkeség” 
képessége korlátozza, mikor játszhatja ki „Köddé válás” és „Denevérré változás” 
harci kártyákat. 

5. Vadász hatásának végrehajtása: Ha a vadász kártyája nem vesztette érvényét 
Drakula kártyájának hatástalanításával, a vadász végrehajtja a kártya hatásait, és a 
játéktéren hagyja. 

6. Kéz frissítése: Drakula felhúzza a harci pakli felső kártyáját. A vadász által előző 
körben kijátszott kártya minden további körben visszakerül a játékos kezébe. 

 
A játékosok addig játszanak ki harci kártyákat, míg a harcnak vége nem lesz a következő lehetséges 
módokon: 

• Drakula hat harckártyát kijátszott. 
• Drakula befolyása eléri a 13-as szintet a befolyás sávon, ezáltal megnyeri a játékot. 
• A vadászok megölik Drakulát, ezáltal megnyerik a játékot. 
• Minden harcban résztvevő vadász megharapott, legyőzött, vagy megfutamított nem lesz. 
• Drakula elmenekül a „Köddé válás” vagy „Denevérré változás” akciókártyákkal. Drakula 

„Büszkesége” ezen kártyák kijátszásakor fejti ki hatását. 
Miután vége a harcnak, minden vadász visszateszi a harci kártyáit („Kitérés”, „Ütés”, és egy 
„Menekülés”) a megfelelő paklikba. Drakula visszakeveri az összes harci kártyáját a harci paklijába. 
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Több vadász egy harcban 
Bár az imént felsorolt szabályok olyan csata lépéseit írták le, amelyben egy vadász vesz részt, mégis 
lehetséges, hogy egy csatában több vadász is részt vesz. 
 
Ha több vadász is Drakula jelenlegi helyszínén tartózkodik, minden vadász választ egy kártyát, majd 
mielőtt a kártyákat felfednék, Drakula kiválaszt egy játékost. A csatában csak az a játékos blokkolhatja 
Drakula harci kártyáit. Majd mindegyik vadász felfedi választott kártyáját. 
 
További információért keresd „Harc” bekezdést a Segédletben. 
 
 

Sérülés 
Minden alkalommal, amikor egy vadász vagy Drakula sérülést szenved el, elveszi a megfelelő 
mennyiségű sérülés jelölőt a tárolóból és a karakterlapjára helyezi azokat. Ha egy vadász vagy Drakula 
gyógyul egy vagy több sérülést, elveszi a megfelelő mennyiségű sérülés jelölőt a karakterlapjáról és 
visszahelyezi azokat a tárolóba. 
 
Ha a karakterlapon lévő sérülés jelölők mennyisége megegyezik, vagy meghaladja a karakter életerejét, 
a karaktert legyőzték. 
 
Mikor egy vadászt legyőznek, hajnalban helyezd a figuráját a táblán egy korház területre (lásd „Speciális 
helyszínek” a 14. oldalon), majd a vadász eldobja az összes esemény- és tárgykártyáját és visszateszi az 
összes sérülés, harapás és vonatjegy jelölőket a megfelelő tárolókba. Ha Drakulát győzik le, a vadászok 
megnyerik a játékot. 
 

Megharapott vadászok 
Mikor egy vadászt megharapnak, egy harapás jelölőt helyez a karakterlapjának harapás területére. Ha 
egy játékosnak egy vagy több harapás jelölő van a karakterlapján, LEGYENGÜL. Egy legyengült 
vadásznak felfedve kell tartania egy esemény- és egy tárgykártyáját. Mivel Mina állandóan legyengült 
állapotú, neki mindig felfedve kell tartania egy esemény- és egy tárgykártyáját. 
 
A felfedett tárgy- és eseménykártyákat a karakterlap felső és alsó részén lévő tárgy- és eseménykártya 
zsebekre kell helyezni (lásd „Mi az a kézlimit” az 11. oldalon). Harc közben ezek az amúgy felfedett 
tárgykártyák is rejtettek lesznek a harc idejére. 
 
Ha egy vadászt megharapnak, de nincs hely, ahova a harapás jelölőt letehetné, legyőzötté válik. Ebből 
adódóan Mina az első harapástól legyőzött lesz, míg Van Helsing csak a harmadik harapástól. 
 
Mikor egy vadászt legyőznek, a befolyás kettővel nől a befolyás sávon, plusz annyival, ahány 
kétségbeesés jelölő van az idő sávon (ahogy Drakula karakterlapján, a „Düh” képességnél le van írva). 
Pirkadatkor a vadász a legközelebbi kórházba kerül. Ezek a helyszínek dupla jelzéssel vannak ellátva 
(lsd. „Speciális helyszínek” a 14. oldalon). 
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Példa a harcra 
A második hét folyamán Drakula és Mina alkonyatkor ugyanazon a helyszínen tartózkodnak, így harcra 
kerül sor. Drakula felhúz öt kártyát a harci paklijából, valamint Mina is felhúzza a három vadász harci 
kártyát, és a kezében lévő tárgykártyák közé veszi.  
 
Mivel ez a második hét, csak egy kétségbeesés jelölő van a táblán. Ha Drakula el akarna menekülni, 
legalább a harmadik körig várnia kellene egy meneküléskártya kijátszásával. 
 
Első kör: 

 
A zászló egyik ikonja se egyezik meg a „Karmok”-on lévővel, így az kifejti hatását. Éjszaka van, így 
Mina négy sérülést szenved el. Majd Drakula lefordítja a „Karmok” kártyát és Mina hajtja végre az 
„Ütés” hatását, ami miatt Drakula egy sérülést szenved el. 

Egyikük sem lett legyőzve, így a harc folytatódik. Drakula húz egy harci kártyát a harci paklijából, 
valamint Mina lefordítja az „Ütést” maga előtt. 
 
Második kör: 

 
Most az egyik ikon megegyezik az „Erő” ikonjával, így azt figyelmen kívül hagyják, és képpel lefelé 
kell fordítani. Majd Mina végrehajtaná a „Kitérés” hatását, de nincs ilyen. Drakula húz egy harci kártyát 
a harci paklijából, valamint Mina lefordítja a „Kitérést” maga előtt, és az „Ütésre” teszi. 
 
Harmadik kör: 

 
Az ikonok nem egyeznek meg, és Drakula eleget tesz a karakterlapján lévő „Büszkeség” képességnek, 
így végrehajtja a kártyája hatását és azonnal véget vet a harcnak – Azelőtt, hogy Mina érvényesíthetné 
a „Pisztoly” kártya hatását. 
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Harc egy vámpírral 
Ha egy vadász keresés akciót hajt végre és „Küzdj meg egy vámpírral” utasítást kap, harc következik. 
Egy vámpírral történő harc során ugyanazok a szabályok érvényesek, mint mikor Drakulával történik a 
harc, és Drakula irányítja vámpírjait. 
 
Minden vámpírnak meghatározott életereje van, ami a kártyáján van feltüntetve. Mikor egy vámpír 
megsérül, a játékosok ugyanazokat a szabályokat követik, mint mikor a vadászok vagy Drakula szenved 
el sérülést. Ahelyett, hogy karakter lapra gyűjtenék a sérülés jelzőket, a vámpír találkozáskártyára teszik 
azokat. Ha a találkozáskártyán lévő sérülésjelzők mennyisége megegyezik, vagy meghaladja a vámpír 
életerejét, a vámpírt legyőzték, és a találkozáskártyáját eldobjuk. Ha egy vámpír a harc végén még 
életben van, az elszenvedett sérülések a kártyáján maradnak. 
 
Drakula nem játszhat ki meneküléskártyát a vámpírjainak, amíg nincs három harci kártyája játékban. 
 

Esemény és találkozás jelölők 
Néhány esemény- és találkozáskártya arra utasítja a játékosokat, hogy jelölőket tegyenek a táblára, ezzel 
folyamatos hatásokat léptetnek életbe. 
 
Denevérek jelölő: A denevérek jelölőt a vadász figurák alá helyezzük, emlékeztetőül, hogy Drakula át 
tudja mozgatni ezt a vadászt egy szomszédos városba, mintha ez lenne a vadász következő mozgása, 
amikor újra ő hajthatna végre akciót. Miután Drakula mozgatott egy vadászt, lekerül a denevérek jelölő, 
és vissza kell tenni a tárolóba. 
 
„Megszentelt föld” és „Mennyei gazda” jelölők: Ha a „Megszentelt föld” jelölő egy olyan területen 
van, ami a nyomkövető sávon is rajta van, azt a területet és minden rajta lévő találkozást fel kell fedni. 
Drakula nem léphet erre a területre. Ha az a terület Drakula aktuális helyszíne, a következő Drakula 
fázis során át kell mennie egy másik helyszínre. A „Mennyei gazda” jelölőnek ugyanaz a hatása, mint a 
„Megszentelt földnek”, de ezeket éjszaka eltávolítjuk. 
 
Köd jelölő: Ha egy városon köd jelölő van, a vadászok nem tudnak keresés akciót végrehajtani, míg le 
nem kerül onnan. Ráadásul a vadászok nem tudnak elmozogni és nem is lehet őket elmozdítani olyan 
úton, ami azt eredményezné, hogy egy köd jelölővel ellátott városba lépnének be, hagynának el, vagy 
haladnának át. Olyan városban, ahol köd jelölő van, Drakula dönthet úgy, hogy elkerüli a harcot. Minden 
alkonyat végén le kell venni egy köd jelölőt minden olyan városról, ahol legalább egy van. 
 
Útzár jelölő: A vadászok nem mozoghatnak olyan úton, vagy vasúton, amelyen útzár jelölő van. Mikor 
Drakula útzárat helyez le, teheti azt útra és vasútra is – a jelölőt az út vagy a vasút oldalával felfelé teszi 
a táblára, attól függően, melyiket akarja. Minden alkonyat végén Drakula leszed egy útzár jelölőt a 
tábláról. 
 
Vihar jelölő: A vadászok nem mozoghatnak olyan tengerrészre, amelyiken vihar jelölő van. Minden 
alkonyat végén Drakula leszed egy vihar jelölőt a tábláról. 
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Különleges területek 
Van néhány olyan terület a táblán, amelyek másképp működnek, mint a többi. 
 
Drakula kastélya: A Drakula kastélya helyszínkártyájának hátoldala különböző a többitől, így a 
vadászok tudják, amikor ezt a kártyát játssza ki. Amikor Drakula ezt a kártyát teszi a nyomkövető sávra, 
gyógyul öt sebesülést. Mikor egy vadász van a Drakula kastélyában, nem hajthat végre felszerelkezés 
és vonatjegy szerzése akciókat. 
 
Kórház: A kórházak olyan területek a táblán, melyek egy városhoz kapcsolódnak. Madridban, 
Rómában és Budapesten vannak kórházak. Mikor egy vadászt legyőznek, hajnalban a legközelebbi 
kórházba kerül (utakon mérve). Ha kettő is ugyanolyan távolságra van, Drakula dönti el, melyikbe kerül 
a vadász. A vadász figuráját a kórházzal rendelkező terület felső részére kell rakni. 
 
Ezután a vadász eldobja az összes esemény- és tárgykártyáját, és visszateszi a készletbe a sérülés, 
harapás, és vonatjegy jelölőit. 
 
Amíg egy vadász kórházban van, végrehajthat felszerelkezés akciót, de csak tárgykártyákat húzhat. 
Nappal a kórházban lévő vadász végrehajthat mozgási akciót, hogy a kórházból egy szomszédos városba 
mozogjon. 
 
 

Mi jön ezek után? 
A játékosok végigolvasták ezt a Szabályismertető füzetet, ismerik az összes fontos szabályt, hogy 
elkezdjék játszani az első Drakula dühe játékukat. Ha játék közben kérdések merülnek fel, lapozzátok 
fel az Segédletet. 
Miután lejátszottátok az első játékot, olvassátok el a „Haladó szabályok” bekezdést. Ezek a szabályok 
kiegészítik Drakula lehetőségeit, dinamikusabbá teszik a játékot számára, és nagyobb kihívást nyújt a 
vadászoknak. 
 
 

Haladó szabályok           
Miután lejátszottátok az első játékotokat, ajánlott a következő szabályokat használni. Ezek a szabályok 
nagyobb mélységet adnak a Drakulát irányító játékosnak, lehetőséget ad, hogy hatnál több kártya legyen 
a nyomkövető sávon, így több helyszínen legyen találkozáskártya, hozzáférést biztosít az öt 
hatalomkártyához, és bevezeti a szóbeszéd jelölőket, melyek félrevezethetik a vadászokat, vagy 
növelhetik Drakula befolyását. 
 

Búvóhely 
Ahelyett, hogy egy menedék lefut, Drakula a menedéket búvóhellyé alakíthatja. Ilyenkor a lefutó kártyát 
a tábla oldalán lévő három búvóhely zseb egyikére helyezi. Ha egy menedék tengerrészt tartalmaz, nem 
alakítható búvóhellyé. 
 
Mikor egy menedék búvóhellyé alakul, Drakula egy találkozáskártyát helyez a kezéből a nyomkövető 
sávra. Mint olyan, egy búvóhelyen egyszerre több találkozáskártya is lehet. Mikor Drakula a későbbi 
fázisokban mozog, átmozoghat egy búvóhelyre. Ilyenkor a megfelelő búvóhelyet a nyomkövető sáv első 
helyére kell helyezze, ezzel újra menedékké visszaváltva azt – ahhoz, hogy ezt megtehesse, Drakulának 
képesnek kell lennie arra a helyszínre mozognia, ahol a búvóhely van, követve a megszokott mozgási 
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korlátozásokat. Amikor Drakula a búvóhelyet a nyomkövető sávra helyezi, újabb találkozáskártyát tehet 
a helyszínre, mintha azt a helyszínpakliból húzta volna. 
 
Drakula bármikor megszüntethet egy búvóhelyet, és meg is kell szüntetnie, ha az összes találkozáskártya 
lekerül arról a búvóhelyről. 
 
Egyik előnye, a búvóhelyek használatának, hogy több helyszínen van találkozáskártya, amikkel Drakula 
csapdát állíthat a vadászoknak. Ezen kívül, mivel újabb találkozáskártya kerül a búvóhelyre, Drakula 
több találkozáskártyát húzhat, ez pedig növeli az esélyét a több vámpír találkozáskártya húzásának. 
 

Hatalomkártyák 
Drakula sötét erejét jelképezve, van öt hatalomkártyája, amelyeket a Drakula fázis során használhat a 
vadászok megzavarására és félrevezetésére. Minden hatalomkártyán van egy összefoglaló a hatásáról.  
Drakula a következőképp használhatja a hatalomkártyákat: 
 
Táplálkozás: Ezzel a kártyával Drakula sebesülést tud gyógyítani. A „Táplálkozás” használatához 
Drakula mozgás helyett ezt a kártyát helyezi a nyomkövető sáv első helyére; nem tehet találkozáskártyát 
rá. Ezután gyógyul maximum három sérülést. 
 
Sötétség hívása: Ez a kártya lehetővé teszi Drakulának, hogy több találkozáskártyát húzzon. A 
„Sötétség hívása” használatához Drakula mozgás helyett, ezt a kártyát helyezi a nyomkövető sáv első 
helyére; nem tehet találkozáskártyát rá. Ezután elszenved két sérülést és felhúz öt találkozáskártyát. 
Nincs korlátozva, hány találkozáskártya lehet Drakula kezében. 
 
Farkassá alakulás: Ez a kártya megváltoztatja, hogyan mozoghat Drakula. A „Farkassá alakulás” 
használatához Drakula lehelyezi ezt és egy területpakliból húzott képpel lefelé fordított területkártyát a 
nyomkövető sáv első helyére. Majd elszenved egy sérülést. A választott területkártya út használatával 
akár két város távolságra is lehet Drakula jelenlegi helyzetétől, lehetővé téve Drakulának, hogy 
lelepleződés nélkül haladjon át olyan városon, amelyikben éppen egy vadász tartózkodik. 
 
Rossz cím: Ez a kártya lehetővé teszi, hogy Drakula megszüntessen egy menedéket. A „Rossz cím” 
használatához Drakula választ egy menedéket a nyomkövető sávon, és eltünteti azt. Ezután oda helyezi 
„Rossz címet” a nyomkövető sávon, ahol a menedék volt. Miután Drakula lehelyezte a „Rossz címet”, 
lehelyez egy kártyát (helyszín vagy hatalom) a nyomkövető sáv első helyére (mint általában). Drakula 
nem használhatja a „Rossz címet” arra, hogy egy olyan menedéket ürítsen ki, ahol hatalomkártya van, 
ahogy a Drakula kastélyát, a jelenlegi helyét, és azt a helyszínt sem, ami a „Rejtőzködés” 
hatalomkártyával párosul (lásd lent). 
 
Rejtőzködés: Ennek a kártyának ugyanolyan a hátlapja, mint a helyszínkártyáknak, így Drakula 
félrevezetheti a vadászokat azzal, hogy mozog, míg valójában a jelenlegi helyszínén marad. A 
„Rejtőzködés” használatához Drakula képpel lefelé fordítva lehelyezi a nyomkövető sáv első helyére, 
és egy találkozáskártyát tesz rá. Drakula nem hajthatja végre a lefutás hatását. A „Rejtőzködés” addig 
hozzá van rendelve az előző helyszínhez, ahol Drakula volt, míg a helyszín a nyomkövető sávon van. 
Ráadásul, ha egy vadász arra a helyszínre lép, amihez a „Rejtőzködés” hozzá van rendelve, Drakula 
mindkét kártyán lévő találkozáskártyákkal rajtaüthet a vadászon. Ha egy helyszín, amihez a 
„Rejtőzködés” hozzá van rendelve lelepleződik, a „Rejtőzködés” hatalomkártya is lelepleződik. 
 

Szóbeszéd jelölő 
A szóbeszéd jelölők pletykákat jelképeznek, amelyeket talán maga Drakula kezdett el terjeszteni, esetleg 
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a helyiek láttak valami furcsát, vagy valamit, amit nem tudnak megmagyarázni. Drakula arra 
használhatja a szóbeszéd jelölőket, hogy növelje a hatalmát, vagy esetleg elterelje az olyan vadászokat, 
akik már a nyomában vannak. 
Drakula egy szóbeszéd jelölővel kezdi a játékot (lásd „A haladó játék előkészületei” a Segédlet 2. 
oldalán), és minden alkalommal kap egyet, mikor egy kétségbeesés jelölő kerül a táblára (lásd alkonyat 
és pirkadat a 10. oldalon).  
 
Miután Drakula lehelyezett egy találkozáskártyát a Drakula fázisban, Drakula lehelyezhet egy 
szóbeszéd jelölőt a nyomkövető sáv első három menedékének egyikére. Ha lejár menedéken lévő vámpír 
találkozáskártya, és szóbeszéd jelölő is van rajta, Drakula további hárommal növeli a hatalmát a hatalom 
sávon (lásd Kifutás a 11. oldalon).  
 
A szóbeszéd jelölő részét képezi a menedéknek vagy búvóhelynek, egész addig, amíg van 
találkozáskártya a helyszínkártyán, vagy a helyszínkártya a menedékről vagy búvóhelyről visszakerül a 
helyszínpakliba. Mikor egy szóbeszéd jelölő lekerül egy menedékről vagy búvóhelyről, visszakerül a 
készletbe.  


