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Állj!  
Ez a segédlet nem ismerteti a Drakula dühe játékszabályait. Ajánlott elolvasni a szabálykönyvet, majd mikor játék 
közben kérdések merülnek fel, a válaszokat keresd ebben a segédletben. 

 

A segédlet használata            
Ez a füzet tartalmazza a játékszabályok pontosítását. A szabálykönyvvel ellentétben, ez nem segít a játék 
elsajátításában. Ajánlott először azt elolvasni, majd a játék közben felmerült kérdésekre ebben a füzetben keresd a 
választ. A füzetben abc sorrendben vannak felsorolva a szabályok és kártyaleírások, melyek szószedetbe vannak 
rendezve a könnyebb eligazodás véget.  

 

Az aranyszabályok 
Az aranyszabályok olyan alapvető szabályok, melyek minden más szabály fölött állnak. 

• Ez a segédlet a szabályok végső leírása. Ha bármi a segédletben ütközik a szabálykönyvvel, ez a füzet élvez 
előnyt 

• Ha egy kártya vagy más játékelem szövege ütközik ennek a segédletnek a leírásával, a játékelemek szövege 
élvez prioritást. 

• Ha egy kártya hatása a „nem lehet” szót használja, nem lehet felülírni más játékhatásokkal. 
• Ha egy hatás a „lehetséges” szót használja, az a hatás szabadon választható 

 

Haladó játék előkészítése           
Miután a játékosok befejezték az első játékot, készen állnak a haladó játékra. A haladó játék előkészítésekor a 
játékosoknak a következő lépéseket kell követniük: 

1. Tábla elhelyezése: Hajtsátok ki a játéktáblát és tegyétek a játéktér közepére. 
2. A befolyássáv előkészítése: Tegyétek a befolyás jelölőt a befolyás sáv 0 mezőjére. 
3. idő sáv beállítása: Tegyétek az idő jelölőt az idő sáv hétfő nappal pozíciójába. 
4. Szerepek meghatározása: Az egyik játékos Drakulával kell legyen. Ő a tábla nyomkövető sáv felöli oldalára 

üljön. A többi játékos kiválasztja, melyik vadásszal akarnak lenni. Minden játékos elveszi a karakterlapját, és 
figuráját, minden vadász elvesz egy segédletkártyát, Drakula pedig elveszi a térkép segédletet. 

5. Vadászkártyák előkészítése: Keverd meg az összes tárgy kártyát, és helyezd őket a tábla közelébe. Ezután 
keverjétek meg a vadász és Drakula eseménykártyákat, és alkossatok belőlük egy paklit, majd helyezzétek a 
tárgypakli közelébe. Fajta szerint válogasd szét a vadász akciókártyákat, és helyezd a tárgypakli közelébe 3 jól 
elkülönülő pakliba. 

6. Drakula kártyák előkészítése: Válogasd szét a találkozás kártyákat és a Drakula akció kártyákat két külön 
pakliba, és keverd meg őket. Majd készítsd el a helyszínpaklit úgy, hogy a helyszínek számsorban legyenek. 
Tedd mindhárom paklit a tábla mellé, Drakula közelébe. 

7. Készítsd elő a jelölő készletet: Tedd a vonatjegy jelölőket véletlenszerűen képpel lefelé a tábla közelébe vagy 
egy húzózsákba, majd a többi jelölőt is válogassátok szét, és rendezzétek kupacokba. 

8. Találkozáskártyák húzása: Drakula felhúz 5 találkozáskártyát, ez lesz a kezdő paklija. Majd elvesz egy 
szóbeszéd jelölőt a kupacából, és maga elé teszi. 

9. Vadászok lehelyezése: Minden játékos lerakja a figuráját valamelyik városba. 
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, 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. 
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Szójegyzék              
Ez a szójegyzék tartalmazza az összes kifejezést és szabályt, amivel a játék során találkozhattok. 

 

A játék megnyerése 
A játékosok a következő módokon nyerik meg a játékot: 

• Drakula akkor nyeri meg a játékot, ha a befolyása eléri a 13. mezőt a befolyás sávon. 
o Ha Drakulát ugyanakkor győzik le, mikor a befolyása eléri a 13. mezőt, a vadászok nyernek. 
o Ha a befolyás olyankor éri el a 13. mezőt, mikor Drakula egyszerre több vadásszal harcol és Drakulát 

legyőznék a harc egy későbbi szakaszában, Drakula nyer. 
• Drakula a következő módokon növelheti befolyását: 

o Egy vámpír találkozáskártya kifuttatása a kártyán feltüntetett értékkel növeli a befolyást. 
o Az „Agyarak” harckártya kijátszása eggyel növeli a befolyást. 
o Egy vadász legyőzése kettővel növeli a befolyást, plusz annyival, ahány kétségbeesés jelölő van a 

táblán. 

Kapcsolódó részek: Harc, Sérülés, Legyőzve, Kétségbeesés jelölő 

 

Akciók 
A vadász fázis során a játékosok egy akciót hajtanak végre nappal, és egyet éjszaka. 

• Minden nappal és minden éjszaka minden játékos az aktivációs sorrendben akciókat hajt végre. 
• Nappal a vadászok csak mozgás akciót hajthatnak végre. 
• Ha egy vadász nappal tengerrészen tartózkodik, kötelező mozognia a tengeren – nem passzolhat. 
• Ha egy vadász éjszaka tengerrészen tartózkodik, passzolnia kell – nem hajthat végre akciót. 
• Ha egy vadász késlekedik, ahelyett, hogy akciót hajtana végre, fel kell állítania a figuráját. 
• Egy vadász akció végrehajtása helyett passzolhat is. 

Kapcsolódó részek: Mozgás, Jegy vásárlása, Keresés, Felszerelkezés, Csere 

 

Aktiválási sorrend 
A vadász fázis alatt a vadászok az aktiválási sorrendben hajthatnak végre akciókat. Minden karakterlap bal felső 
sarkára rá van nyomtatva az aktiválás sorszáma. Ez a következő: 

1. Lord Goddalming 
2. Dr. Seward 
3. Van Helsing 
4. Mina Harker 

Kapcsolódó részek: Akciók 

 

Alkonyat és pirkadat 
A nappal fázis előtt van pirkadat, és az éjszaka fázis előtt alkonyat. 

• Pirkadatkor kell átmozgatni az idő jelölőt az aktuális éjszaka területéről a következő nappal területére. 
• Alkonyatkor kell átmozgatni az idő jelölőt az aktuális nappal területéről a következő éjszaka területére. 



3 
 

• Amikor az idő jelölő átkerül vasárnap éjszakáról hétfő nappalra, tegyetek egy kétségbeesés jelölőt az idő sáv 
közepén lévő területre. Ezen kívül Drakula kap egy szóbeszéd jelölőt. 

• Egyes eseménykártyákat alkonyatkor vagy pirkadatkor lehet kijátszani. Mikor egy játékos ilyet szeretne 
kijátszani, azt az idő jelölő léptetése után teheti meg. 

• Ha alkonyatkor vagy pirkadatkor legalább egy játékos Drakulával egy helyszínen van, az idő jelölő léptetése 
után harcolni fognak. 

Kapcsolódó részek: Harc, Kétségbeesés jelölő, Szóbeszéd jelölő 

 

Búvóhelyek 
Búvóhely a gyűjtőneve mindazoknak a kártyáknak és jelölőknek, ami a nyomkövető sáv mellett lévő három búvóhely 
mező egyikén található. 

• Mikor egy menedék lecsúszik a nyomkövető sáv hatodik helyéről, Drakulának el kell döntenie, hogy 
végrehajtja a menedék kifutás hatását, vagy búvóhellyé alakítja azt. 

o Ahhoz, hogy Drakula búvóhellyé alakítson egy menedéket, áthelyezi a menedéket a tábla három 
búvóhely mezőjének egyikére. 

o Ha már három búvóhely van ott, Drakulának meg kell tisztítania az egyike, hogy ezzel helyet 
szabadítson fel az újnak. 

o Búvóhelyet csak olyan menedékekből lehet csinálni, amelyikek lecsúsztak a nyomkövető sáv hatodik 
helyéről. 

o Amikor egy menedéket búvóhellyé alakít, Drakula egy találkozáskártyát helyez a kezéből a 
búvóhelyre képpel lefelé fordítva. 

• Mikor egy vadász a búvóhelyre mozog, Drakula felfedi a búvóhely helyszínkártyáját és rajtaüthet a vadászon. 
o Ha már nincs a búvóhelyen találkozáskártya, Drakula megtisztítja azt. 

• A Drakula fázis mozgás lépése során Drakula egy búvóhelyre mozoghat, a normál szabályok szerint. 
o Ha Drakula egy búvóhelyre mozog, a búvóhelyet menedékké alakítja, és annak kártyáit a búvóhely 

mezőről a nyomkövető sáv első mezőjére helyezi. (Drakula anélkül teszi ezt, hogy helyszínkártyát 
helyezne a kezéből a nyomkövető sávra.) 

o  Miután egy búvóhelyet menedékké alakított, Drakula végrehajtja a találkozás lépést, és egy 
találkozáskártyát helyez a kezéből a menedékre. 

• Mikor Drakula megtisztít egy búvóhelyet, az összes találkozáskártyát a találkozáskártyák dobópaklijába teszi. 
Ezután minden sebzés és szóbeszéd jelölőt visszatesz a megfelelő készletbe. Végül a helyszínkártyát is 
visszateszi a helyszínpakliba. 

Kapcsolódó Részek: Menedékek, Nyomkövető sáv 

 

Csere 
A csere akció lehetővé teszi két vadásznak, hogy tárgykártyákat és vonatjegy jelölőket cseréljenek, valamint titokban 
információkat osszanak meg egymással. 

• Mikor egy vadász csere akciót hajt végre, választ egy másik vadászt, aki ugyanabban a városban van. Ez a két 
játékos megmutathatja egymásnak tárgykártyáit és jegy jelölőit, valamint bármennyit odaadhatnak ezekből 
egymásnak. 

o Mikor egy vadász csere akciót hajt végre, ő és a másik cserében résztvevő vadász titokban 
cserélhetnek és beszélhetnek meg dolgokat anélkül, hogy Drakula látná a kártyákat, vagy hallaná a 
beszélgetést. 

o Egy vadász nem hajthat végre csere akciót, mikor tengerrészen van. 
• Van Helsing „Vezető” képessége lehetővé teszi, hogy bármelyik városban lévő vadásszal cserélhessen. 

o Mikor Van Helsing a „Vezető” képességét használja, bármelyik városban bármelyik vadászt 
kiválaszthatja a csere akciójához. A két vadász normál módon oszthatnak meg információt egymással; 
habár csak eseménykártyákat cserélhetnek. Nem cserélhetnek tárgykártyákat vagy vonatjegy jelölőket. 

Kapcsolódó részek: Akciók, Eseménykártyák, Titkos információ, Helyszínek 
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Denevérek jelölő 
Drakula „Denevérek” találkozáskártyája lehetőséget ad, hogy az egyik vadász alá egy denevérek jelölőt helyezzen a 
táblára. 

• A denevérek jelölő emlékezteti Drakulát, hogy a vadász következő akciója alatt átmozgathatja egy szomszédos 
városba. 

• Mikor Drakula a „Denevérek” kártya segítségével mozgat egy vadászt, ő mozog azzal a vadásszal, ahelyett, 
hogy a vadász saját akciót hajtana végre, ahogy az normális esetben történne. 

o Ha egy vadásznak denevérek jelölő van a figurája alatt és késlekedő, ahogy máskor is, a vadász álló 
helyzetbe teszi a figuráját. Majd Drakula a vadász következő akciója során mozgatja át egy 
szomszédos városba, mikor az már nem késlekedik. 

o Ha egy vadásznak denevérek jelölő van a figurája alatt, de nem tud mozogni, mert egy vagy több köd 
jelölő van a városon, ahol tartózkodik, Drakula a vadász következő olyan akciójából helyezheti át a 
figuráját, mikor már mozoghat. 

Kapcsolódó részek: Találkozáskártyák, Köd jelölők, Mozgás 

 

Denevérré változás 
A „Denevérré változás” Drakula egyik harci kártyája. 

Amikor Drakula „Denevérré változást” játszik ki, a harc azonnal véget ér. Ezután választhat egy olyan városi 
helyszínkártyát, ami legfeljebb két út távolságra van a jelenlegi helyszínétől. Ha megteszi, kiüríti a menedéket, és a 
kiválasztott kártyát, valamint az „Denevérré változás” kártyát a nyomkövető sáv első helyére rakja. Ha nem teszi meg, 
ugyan azon a helyszínen marad. 

• Azok az utak, melyek összekötik Drakula jelenlegi helyszínét és a kiválasztott helyszínt, nem csatlakozhatnak 
olyan városhoz, amelyiken „Megszentelt Terület” vagy „Mennyei gazda” jelölő van. 

• Ha Drakula azelőtt játssza ki a „Denevérré változást”, mielőtt több harci kártyát játszott volna ki, mint ahány 
kétségbeesés jelölő a táblán van, a kártyát figyelmen kívül kell hagyni. 

• Ha Drakula egy vámpír találkozás alkalmával játssza ki a „Denevérré változást”, a harcnak vége szakad, 
viszont sem Drakula, sem a vámpír találkozás kártya nem mozognak. 

• Amikor a „Denevérré változás” része egy búvóhelynek, nincs hatása. Csupán emlékeztetőül szolgál, hogy ez 
volt az a helyszín ahova a kártya kijátszásakol átmozgott, valamint mindaddig csökkenti a „Denevérré 
változás” kártyák számát Drakula harci paklijában, amíg a búvóhelyet ki nem ürítik, vagy le nem fut. 

Kapcsolódó részek: Harc, Kétségbeesés jelölők, Vámpír Találkozások 

 

Drakula aktuális helyszíne 
Drakula aktuális helyszíne utal arra a helyszínre a táblán, amelyiket jelenleg Drakula elfoglal. 

• A nyomkövető sáv baloldali kártyája Drakula jelenlegi helyszíne. Ez általában a nyomkövető sáv első helyén 
lévő menedék. Drakula jelenlegi helyének meghatározásakor a „Rejtőzködés”, „Sötétség hívása”, és a 
„Táplálkozás” hatalomkártyákat figyelmen kívül kell hagyni. 

• Míg Drakula jelenlegi helyszíne nem kerül felfedésre, Drakula figurája a nyomkövető sáv melletti mezőn 
helyezkedik el. 

• Mikor Drakula jelenlegi helyszínét felfeditek, helyezzétek Drakula figuráját a megfelelő helyszínre a táblán. 

Kapcsolódó részek: Felfedés, Nyomkövető Sáv 
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Drakula fázis 
A Drakula fázis az után következik, hogy minden vadásznak lehetősége volt akciót végrehajtani az éjszaka folyamán. 
Drakula fázisa mozgás és találkozás lépésekből áll. 

 

Mozgás lépés 
Drakula a következő lépések szerint hajtja végre mozgását: 

1. Búvóhelyek Csúsztatása: Drakula egy mezővel arrébb csúsztatja az összes búvóhelyet a nyomkövető sávon 
jelzett irányba. 

o Mikor egy búvóhely lecsúszik a nyomkövető sáv hatodik helyéről, Drakula vagy kifuttatja a 
menedéket, vagy búvóhellyé alakítja azt. 

2. Kártyát Választ: Drakula titokban választ a helyszínpakliból egy helyszín, vagy hatalomkártyát és a 
nyomkövető sávra teszi. 

• Ha Drakula egy helyszínkártyát választ, arra a helyszínre kell mozognia, amelyik a kiválasztott kártyán fel van 
tűntetve, és be kell tartania a mozgásra vonatkozó korlátokat, miszerint csak úton vagy tengeren közlekedhet. 

o Ha Drakula jelenleg egy városban van, kiválaszthatja egy szomszédos város helyszínkártyáját. 
o Ha Drakula jelenleg egy kikötőben van, kiválaszthatja egy szomszédos város, vagy egy szomszédos 

tengerrész helyszínkártyáját is. 
o Ha Drakula jelenleg egy tengerrészen van, kiválaszthatja egy szomszédos tengerrész, vagy egy 

szomszédos kikötő helyszínkártyáját. 
• Ha Drakula egy olyan várost választ, ahol egy vagy több vadász is van, képpel felfelé kell kijátszania a 

helyszínkártyát, és nem rakhat rá találkozáskártyát a találkozás fázisban. 
• Ha Drakula egy hatalomkártyát választ, annak speciális utasításait kell kövesse, hogy kijátszhassa. 
• Ha Drakula nem játszik ki kártyát elszenvedi a hibáért járó büntetéseket. 

 

Találkozás lépés 
Drakula a következő lépések szerint hajtja végre a találkozás lépést: 

1. Találkozáskártya Lerakása: Drakula kiválaszt egy találkozáskártyát a kezéből, és a nyomkövető sáv első 
helyén lévő menedék tetejére rakja. 

2. Szóbeszéd jelölők lehelyezése: Drakula szóbeszéd jelölőket tehet le a nyomkövető sáv első három helyén 
lévő találkozáskártya bármelyikére. 

• Drakula a következő esetében nem hajthatja végre a találkozás lépést: tengeri helyszínkártyát játszott ki; olyan 
városi helyszínkártyát játszott ki, amelyikben van legalább egy vadász; „Sötétség hívása” hatalomkártyát 
játszott ki; „Táplálkozás” hatalomkártya használata esetén. 

Kapcsolódó részek: Szomszédosság, Drakula tévedése, Találkozáskártya, Búvóhelyek, Szóbeszédjelölő, Nyomkövető 
sáv 

 

Drakula kastélya 
A Drakula kastélya a táblának egy helyszíne. 

• A Drakula kastélyának helyszínkártyája különleges hátoldallal rendelkezik, így a vadászok tudják, mikor 
Drakula erre a helyszínre mozog. 

• Mikor Drakula a mozgása során lehelyezi a „Drakula kastélya” kártyát a nyomkövető sávra, gyógyul öt 
sérülést. 

• Mind Drakula, mind a vadászok mozoghatnak a Drakula kastélyra. 
• Míg a vadászok a „Drakula kastélya” helyszínen vannak, nem hajthatnak végre felszerelkezés vagy jegy 

szerzése akciót. 

Kapcsolódó részek: Sérülés, Helyszín 
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Drakula tévedése 
Ha egy játékos észreveszi, hogy Drakula hibásan játszik (pl. két olyan város között mozog, amelyikeket nem köt össze 
út, vagy képtelen szabályosan mozogni, mikor a Drakula fázis alatt kártyát tesz a nyomkövető sávra), Drakula a 
következő lépések szerint büntetést szenved el: 

1. Drakula felfedi jelenlegi helyzetét. 
2. Drakula minden búvóhelyét eltünteti a nyomkövető sávról, jelenlegi helyét hagyva az első helyen, hacsak az 

már eleve ott nem volt. 
3. Drakula 5 sérülést szenved el. 

Kapcsolódó részek: Titkos Információ, Mozgás, A Nyomkövető Sáv 

 

Eseménykártyák 
Az eseménykártyák erős szövetségeseket és képességeket biztosítanak mind Drakulának, mind a nyomozóknak. 

• Minden eseménykártyán van egy időzítésre vonatkozó szöveg, ami azt határozza meg, hogy mikor játszható 
ki. 

• Drakulának és Dr. John Sewardnek akár négy eseménykártya is lehet a kezükben. Az összes többi vadásznak 
maximum három eseménykártya lehet a kezében. 

• Amikor egy karakter eseménykártyát kap, el kell olvasnia az időzítés szövegét, hogy tudja, mikor lehet 
kijátszani. Ha nem utasítja, hogy azonnal játssza ki, vegye a kezébe a többi eseménykártya közé. 

• Ha egy játékos eseménykártyát húz, és emiatt több eseménykártya lesz a kezében, mint a kézlimitje, kijátszhat 
egy vagy több kártyát, figyelembe véve azok időzítési szövegét. Ezután el kell dobjon annyi kártyát, hogy ne 
legyen több, mint a kézlimitje. 

• Néhány eseménykártyának „Társ” hatása van. A játékosok eldönthetik, hogy hatásért vagy társként játszák ki, 
ami a játéktéren marad és folyamatos hatást fejt ki. 

• Az eseménykártyák dobópaklija tartalmazhat képpel felfelé és lefelé fordított kártyákat is, mivel az 
eseménykártyák húzópaklija tetejéről kidobott Drakula eseménykártyák képpel lefele kerülnek bele. 

• Azokat az eseménykártyákat, amelyeket kijátszottak, vagy egy játékos kezéből lett eltávolítva képpel felfelé 
kell eldobni. 

• Azokat az eseménykártyákat, amelyeket felszerelkezés akció végrehajtásakor a pakli tetejéről kerül 
eltávolításra, képpel lefelé kell eldobni 

• Néhány eseménykártya végrehajtásához akció szükséges. Ezek kijátszásához a vadásznak nappal, vagy éjjel 
egy esemény akciót kell végrehajtania. 

Kapcsolódó részek: Társak, Titkos Információ, Felszerelkezés 

 

Farkassá alakulás 
A „Farkassá alakulás” Drakula egyik hatalomkártyája. Lehetővé teszi neki, hogy farkassá változzon, ami gyorsan 
mozgást biztosít neki. 

Mikor a „Farkassá alakulás” a nyomkövető sávra kerül, Drakula elszenved egy sérülést és egy jelenlegi helyszínétől 
maximum két út távolságra lévő városba mozoghat. A „Farkassá alakulás” az új város helyszínkártyájával együtt a 
nyomkövető sávra kerül. 

• Ha a „Farkassá alakulással” párban lévő helyszínkártya búvóhellyé alakul, a „Farkassá alakulás” visszakerül a 
helyszínpakliba. 

• A „Farkassá alakulást” ki lehet játszani a „Rejtőzködéssel”. 
• Mikor Drakula kijátssza a „Farkassá alakulást”, még lerakhat találkozáskártyát a találkozás fázisban. 
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• Mikor Drakula jelenlegi helyszíne egy tengerrész, kijátszhatja a „Farkassá alakulást”, hogy egy szomszédos 
kikötőbe, vagy egy szomszédos kikötőtől egy út távolságra lévő városba mozogjon. 

Kapcsolódó Részek: Hatalomkártyák, Nyomkövető sáv 

 

Felfedés 
Néhány játékhatás minden játékos előtt felfed kártyákat. 

• Mikor egy menedékben vagy búvóhelyen kártya kerül felfedésre az a kártya mindaddig felfedve marad, míg a 
menedéket vagy búvóhelyet ki nem ürítik, vagy le nem fut. 

• Mikor egy játékos kezében lévő kártya kerül felfedésre, meg kell mutatni az összes játékosnak, majd 
visszakerül a játékos kezébe. 

• Egy legyengült játékos mindig egy felfedett esemény és tárgykártyával kell játszania (kivétel harcok esetén). 
o A felfedett tárgykártyát a karakterlap tetején lévő tárgy zseben kell tartani. A felfedett eseménykártyát 

a karakterlap alján lévő esemény zseben kell tartani. 
o A vadász bármikor lecserélheti felfedett kártyáit másikra. 
o Ha egy hatás arra utasítja a vadászt, hogy fedjen fel egy kártyát, használhatja azt a kártyát, ami a 

legyengült állapot miatt amúgy is fel van fedve. 

Kapcsolódó részek: Harc, Drakula jelenlegi menedéke, Menedékek, Búvóhelyek, Legyengülve 

 

Felszerelkezés 
Mikor egy vadász felszerelkezés akciót hajt végre, húz egy eseménykártyát, valamint esetleg egy tárgykártyát is. 

• Ha egy vadász nagyvárosban van, mikor felszerelkezés akciót hajt végre, húz egy tárgykártyát a tárgypakli 
tetejéről és a kezébe helyezi, a tárgykártyák közé. 

• Nap közben, ha a legfelső eseménykártyán vadász ikon található, azt húzza fel. Ha a legfelső kártyán Drakula 
ikon található, lefordítva eldobja azt. 

• Éjszaka az eseménykártya legalsó lapját húzza fel. Ha a felhúzott lapon vadász ikon található, megkapja a 
lapot; ha a lapon Drakula ikon szerepel, Drakula kapja meg. 

• Néhány eseménykártyán olyan hatás található, amit azonnal végre kell hajtani. Így mikor egy játékos 
eseménykártyát húz fel, el kell olvasnia azt. 

Kapcsolódó részek: Akciók, Eseménykártyák 

 

Figyelmen kívül hagyás 
Néhány játékhatás figyelmen kívül hagy kártyákat. 

• Mikor egy eseménykártyát kell figyelmen kívül hagyni, a hatása nem érvényesül, és a kártyát el kell dobni. 
• Mikor egy harckártyát kell figyelmen kívül hagyni, a hatása nem érvényesül. A kártyát fejjel lefelé kell 

fordítani és a játéktérre helyezni. 

Kapcsolódó részek: Harc, Eseménykártyák 

 

Harapás 
A vadászok harapást szerezhetnek akár harc közben, akár a „Csábítás” eseménykártya hatásától. 

• Mikor egy vadászt megharapnak egy harapás jelölőt kap, amit a tárolóból vesz el, és a karakterlapján egy üres 
harapás helyre teszi. 

• Mikor egy vadásznak egy vagy több harapás jelölője van, legyengül. 
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• Ha egy vadászt megharapnak, de nincs üres hely a karakterlapján a jelölőnek, a vadász legyőzetik. 

Kapcsolódó részek: Harc, Legyőzés, Legyengülés 

 

Harc 
A vadászok harcba keveredhetnek Drakulával, vagy a vámpírjaival. Ha egy vadász harc közben legyőzi Drakulát, a 
vadászok megnyerik a játékot. Ha egy vadász legyőz egy vámpírt, az a vadász megakadályozhatja Drakulát, hogy 
megszerezze a vámpírok lejárási hatását, és feljebb kerüljön a befolyássávon. 

• Ha egy vadász alkonyatkor vagy pírkadatkor Drakula aktuális helyszínén tartózkodik, harcolnia kell 
Drakulával. 

o Ha a harc alkonyatkor vagy éjszaka történik, Drakula megkapja a harckártyái „Éjszaka” hatását. 
• Ha egy találkozáskártya arra utasít egy vadászt, hogy „Küzdj meg a vámpírral”, harcolnia kell azzal a 

vámpírral. 
• A vadászok olyankor keveredhetnek harcba egy vámpírral, mikor keresés akciót hajtanak végre, vagy Drakula 

rajtaüt egy vadászon. 
o Egy „Féktelen vámpírral” csak olyankor lehet harcolni, ha egyszerre csak egy vadász van a 

helyszínen, míg egy „Új vámpírral” pedig olyan helyszínen is harcolni lehet, amelyiken több vadász 
van, de csak abban az esetben, ha többi vadász késlekedik. 
 

A harc fordulók sorozatából áll össze. Minden forduló a következő lépésekből áll: 

1. Harckártya kiválasztása: Minden játékos kiválaszt egy kártyát a kezéből és képpel lefelé a játéktérre teszik. 
• Drakulának harckártyát kell választania. 
• A vadászoknak olyan kártyát kell választaniuk, amelyiken van zászló. 

2. Kiemelt vadász kiválasztása: Drakula kiválaszt egy csatában résztvevő vadászt, hogy ő legyen az, aki 
blokkolhatja a kártyáját. Ha csak egy vadásszal harcol, ő a kiemelt vadász. 

3. Harckártyák felfedése: Mindkét játékos egyszerre felfedi a kiválasztott kártyáit. 
4. Harcikonok összehasonlítása: Ellenőrizzétek, hogy Drakula felfedett kártyáján a harcikon megegyezik-e a 

kiemelt játékos kijátszott kártyáján lévő zászlón jelzett harcikonnal. Ha egyezik, a Drakula által kijátszott 
harckártya hatása semlegesül, és a harcot a 6. lépéssel folytatjuk. Egyéb esetben az 5. lépés következik. 

5. Drakula hatásának végrehajtása: Ha Drakula harci kártyája nem lett semlegesítve, Drakula végrehajtja a 
kártya hatásait. Majd Drakula képpel lefelé fordítja a kártyát, és a játéktéren hagyja. 

• Miután Drakula végrehajtja a „Denevérré változás” vagy „Köddé válás” kártyák hatását, a harc 
azonnal véget ér. Megjegyzés: a Drakula karakterlapján található „Büszkeség” képesség korlátozza 
mikor lehet használni ezeket a kártyákat – lsd. „Denevérré változás” és „Köddé válás” részeket 
további tájékoztatásért. 

• Ha Drakula kártyájának hatására minden vadász legyőzötté válik, a harc azonnal véget ér. 
6. Vadász hatásának végrehajtása: Minden harcban résztvevő vadász végrehajtja felfedett kártyájának hatását. 

• Ha az egyik vadász felfedett kártyájának hatása legyőzi Drakulát, a vadászok automatikusan 
megnyerik a játékot. 

• Ha egy vadász kártyája semlegesítődik, képpel lefelé kell fordítani, és nem fejti ki hatását. 
7. A harc felülvizsgálata: Ha Drakula már hat harckártyát kijátszott, a harc azonnal véget ér. 
8. Kéz frissítése: Drakula és a vadászok is frissítik a kezüket és új harci forduló következik. 

• Drakula felhúzza a harci paklijának legfelső lapját, és a kezébe veszi. 
• A vadászok által ebben a körben kijátszott harckártyák az előtt a vadász előtt maradnak, amelyik 

kijátszotta őket. 
• A vadászok által a korábbi a körökben kijátszott harckártyák visszakerülnek a tulajdonosuk kezébe. 

Kapcsolódó részek: Csapda, Zászlók, Sérülés, Legyőzés, Keresés, Vámpír találkozások, A játék megnyerés 
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Hatalomkártyák 
A hatalomkártyák segítségével Drakula különleges módokon mozoghat, gyógyulhat, vagy további találkozáskártyákat 
húzhat. 

• Drakula öt hatalomkártyával rendelkezik, melyeket helyszínkártyák helyet tehet a nyomkövető sávra. Ezek a 
kártyák a „Sötétség hívása”, „Rossz cím”, „Táplálkozás”, „Rejtőzködés”, és „Farkassá alakulás”. Ezek közül 
kettő, a „Farkassá alakulás” és a „Rossz cím” arra utasítják Drakulát, hogy helyezzen le egy helyszínkártyát. 

• A hatalomkártyákat ajánlott a helyszínkártyákkal egy pakliban tartani, így könnyebb a használatuk, és Drakula 
titokban tudja kiválasztani a „Rejtőzködést”. 

• Hatalomkártyákat nem lehet búvóhellyé alakítani. 
• Az előkészületek alatt Drakula nem választhat helyszínkártya helyett hatalomkártyát. 
• Ahogy a helyszínkártyákat, a hatalomkártyákat sem lehet újból használni, amíg le nem csúsznak a 

nyomkövető sáv hatodik helyéről. 

Kapcsolódó részek: Menedékek, Nyomkövető sáv 

 

Helyszínek 
Minden egyes város és tengeri terület egy helyszín. A nyomkövető sávon és a búvóhely mezőkön lévő helyszínkártyák 
párosulnak egy-egy helyszínnel a táblán. 

• A Drakula kastélya mozgás szempontjából városnak tekinthető. 
• A kórházak tematikusan egy városnak a részei, de a játékszabályok és hatások tekintetében nem minősül 

helyszínnek. 
• Ha egy vadász egy olyan helyszínen van, ami megfelel egy helyszínkártyának a nyomkövető sávon, vagy a 

búvóhely mezők egyikén, ezt a vadászt úgy kell kezelni, mintha ugyan azon a helyszínen lenne, mint az összes 
jelölő és kártya a menedéken vagy a búvóhelyben. 

• Egy vadász akkor van „azonos helyszínen egy találkozáskártyával”, ha az a találkozáskártya egy olyan 
helyszínkártyával párosul a menedékben vagy búvóhelyen, ami a vadász jelenlegi helyéhez van 
hozzárendelve. 

Kapcsolódó Részek: Drakula Kastély, Kórházak, Régiók 

 

Hipnotizálás 
A „Hipnotizálás” Drakula egyik harci kártyája. 

• Ha Drakula több vadásszal van harcban, csak a kiemeltvadász válik hipnotizálttá a harc végéig. 
• Ha egy vadász egynél többször válna hipnotizálttá, nem történik semmi. 

Kapcsolódó Részek: Harc 

 

Képességek 
Minden karaktertábla tartalmaz kettő vagy több képességet. Néhány közülük különleges akciókat tesz elérhetővé, 
néhány tartós hatásokat eredményez, és némelyikeket egy speciális akció részeként lehet használni. 

Kapcsolódó részek: Akciók 
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Keresés 
A keresés akció segítségével a vadászok felfedhetik Drakula menedékekben vagy búvóhelyeken lévő 
találkozáskártyáit. 

• Mikor egy vadász keresés akciót hajt végre, Drakula fel kell fedje az egyik még fel nem fedett 
találkozáskártyát abban a menedékben vagy búvóhelyben, ahol a keresés akciót végrehajtotta a vadász. Majd a 
vadász által meghatározott sorrendben végrehajtja a kártya szövegét, figyelmen kívül hagyva a kifutási 
hatásokat. 

• A vadászok nem kereshetnek olyan városban, ahol köd jelölő van. 

Kapcsolódó részek: Találkozáskártyák, Köd jelölők, Menedékek, Búvóhelyek 

 

Késlekedés 
Néhány játékhatás miatt a vadász késlekedővé válhat. Mikor egy vadász késlekedővé válik, döntsétek az oldalára a 
játékos figuráját. 

• Egy késlekedő vadásznak a következő akciója helyett talpra kell állítania a figuráját. Ezután már nem 
késlekedő. 

• Ha egy késlekedő vadász Drakulával megegyező területen van, részt vesz a harcban. 
• Ha egy késlekedő vadásznak újra késlekedővé kellene válnia, nem történik semmi. 
• Ha egy kártya hatása érvényében egy vadász választhatja, hogy késlekedővé válik, a már késlekedő vadász 

nem érvényesítheti ezt a hatást. 

Kapcsolódó részek: Akciók 

 

Kétségbeesés jelölő 
A kétségbeesés jelölők segítenek követni hány hét telt el a játék alatt. Továbbá, a kétségbeesés jelölők száma 
különböző hatásokkal vannak a játékmenetre. 

• Mikor egy vadászt legyőznek, annyi további egységgel nő a befolyás, ahány kétségbeesés jelölő van az idő 
sávon. 

• Ha Drakula „Köddé válást” vagy „Denevérré változást” játszik ki mielőtt több harci kártyát játszott volna ki, 
mint ahány kétségbeesés jelölő az idő sávon van, a kártyát figyelmen kívül kell hagyni. 

• Amikor az idő jelölő átkerül vasárnap éjszakáról hétfő nappalra, tegyetek egy kétségbeesés jelölőt az idő sáv 
közepén lévő területre. Ezen kívül Drakula kap egy szóbeszéd jelölőt. 

• Ha mind a három kétségbeesés jelölő az idő sávon van, mikor Drakula egy város helyszínkártyát választ, a 
befolyást hárommal meg kell növeli a befolyás sávon. 

Kapcsolódó részek: Harc, Legyőzve, Szóbeszéd jelölő 

 

Kórházak 
Három kórház van a térképen. Mindhárom kórház a következő városok egyikéhez tartozik: Madrid, Róma, Budapest. 

• A karakterek nem mozoghatnak kórház helyszínre. 
• Mikor egy vadász megsérül, a következő pirkadatkor a legközelebbi kórházba kell helyezni. 
• Amíg egy vadász kórház területen van, csupán két lehetséges akció módosított változatát hathatja végre.  

o Felszerelkezés: A játékos végrehajthat egy felszerelkezés akciót, hogy húzzon egy tárgykártyát. 
Minden esetben egy tárgykártát húz, de nem húz eseménykártyát. 

o Mozgás: A vadász átmozoghat a korházból a hozzá tartozó városba. 
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• A játék szabályainak és a hatásoknak értelmében, ha egy vadász kórház mezőn van, akkor a várossal 
szomszédos mezőn van, és nem pedig magán a város helyszínen. 

o Egy korházban lévő vadász nem lehet részese harcnak, valamint a találkozás, és eseménykártyák 
hatásai alól is mentesül, melyek a kórházhoz tartozó városra hatnak. 

o Ha egy vadász kórház mezőn van, nincs a városban, így nem vehet részt csere akcióban, használnia 
kell a Mina „Psychic Blood” képességét, vagy a Blood Trasfusion vagy Hypnosis eseménykártyákat. 

o Ha egy vadász egy olyan kórházban van, ami egy menedékhez vagy rejtekhelyhez kapcsolódik, 
Drakula nem fedi fel a helyszínkártyát. 

Kapcsolódó részek: Akciók, Szomszédosság, Legyőzve, Helyszínek 

 

Köd jelölők 
Drakula „Köd” találkozáskártyája használatával lehelyezhet egy vagy két köd jelölőt a táblára. 

• Drakula csak egy városra tehet köd jelölőt, valamint ha két köd jelölőt tesz le, mindkettőt ugyanarra a városra 
kell tennie. 

• Alkonyatkor vagy pirkadatkor, ha Drakula egy vadásszal és egy köd jelölővel azonos városban van, Drakula 
dönthet úgy, hogy nem kezd harcba a vadásszal. 

• Egy vadász nem mozoghat olyan városba, vagy olyan városból el, ahol köd jelölő van. 
• Egy vadász nem hajthat végre keresés akciót olyan városban, amin köd jelölő van. 
• Az alkonyat végén Drakula le kell szedjen egy köd jelölőt minden olyan városról, amelyikeken legalább egy 

köd jelölő van. 

Kapcsolódó részek: Találkozáskártyák, Helyszínek 

 

Köddé válás 
A „Köddé válás” Drakula egyik harci kártyája. 

• Ha Drakula azelőtt játssza ki a „Köddé válást” mielőtt több harci kártyát kijátszott volna ki, mint ahány 
kétségbeesés jelölő a táblán van, a kártyát figyelmen kívül kell hagyni. 

Kapcsolódó részek: Harc, Kétségbeesés jelölők, Vámpír Találkozások 

 

Kifutás 
Mikor egy menedék lecsúszik a nyomkövető sáv hatodik helyéről, Drakula eldönti, hogy végrehajtja-e a kifutási 
hatását, vagy búvóhelyé alakítja azt. 

• Azután hogy egy menedék lecsúszott a nyomkövető sáv hatodik helyéről, Drakula végrehajtja a kifutási 
hatását. Ekkor Drakula felfedi, és végrehajtja bármennyi, a lecsúszott menedékben lévő találkozáskártya 
kifutási hatását. Ezután a kifutott búvóhelyen lévő összes találkozáskártyát eldobja. 

• Miután Drakula végrehajtotta az összes kifutási hatást, megtisztítja a menedéket. Az összes menedéken lévő 
sérülésjelölőt visszateszi a készletbe, a menedéken lévő összes szóbeszéd jelölő kikerül a játékból, valamint 
minden helyszín és hatalomkártya visszakerül a helyszínpakliba. 

Kapcsolódó Részek: Találkozáskártyák, Menedékek, Búvóhelyek, Nyomkövető Sáv 
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Legyengülve 
Ha egy vadásznak egy vagy több harapás jelölője van, legyengültté válik. 

• Egy legyengült vadásznak az egyik tárgy- és eseménykártyáját felfedve kell játszania. 
o A felfedett tárgykártyát a karakterlap tetején lévő tárgy zseben kell tartani.  A felfedett eseménykártyát 

a karakterlap alján lévő esemény zseben kell tartani. 
o A vadász bármikor lecserélheti felfedett kártyáit másikra. 

• Mina álladóan legyengült. Úgy kell kezelni, mintha mindig lenne egy harapás jelölője, még az után is, hogy 
legyőzték.  

o Mina karakterlapján a harapás jelölők részén egy harapás jelölő képe van, felhívva a figyelmet arra, 
hogy ő állandóan legyengült. 

o Mivel Minának nincs egyetlen szabad hely sem a karakterlapján, minden harapás alkalmával legyőzött 
lesz. 

o Minának mindig egy felfedett tárgy- és eseménykártyával kell játszania (kivéve harc alatt). 

Kapcsolódó részek: Harapás, Felfedés 

 

Legyőzve 
Drakulát, a vadászokat és a vámpírokat le lehet győzni. 

• Ha Drakula karakterlapján az életerejével megegyező vagy nagyobb számú sérülésjelölő van, legyőzték 
Drakulát, és a vadászok azonnal megnyerik a játékot. 

• Ha a vadászok karakterlapján az életerejükkel megegyező vagy nagyobb számú sérülésjelölő van, vagy 
megharapják, de nincs üres hely a karakterlapjának harapás területén, a vadászt legyőzték. 

• Egy vadász legyőzése kettővel növeli a befolyást, plusz eggyel minden táblán lévő kétségbeesés jelölő után. 
• Mikor egy vadászt legyőznek, az a legközelebbi kórházba kerül – abba, amelyik a legkevesebb utat használva 

érhető el. Ezután a vadász figuráját levesszük a tábláról. 
o Ha két korház is megegyező távolságban van attól a területtől, ahol legyőzték a vadászt, Drakula 

választja ki, melyik korházba kerüljön a vadász. 
o Azoknak a vadászoknak, akiket Britanniában győztek le, a legközelebbi korház Madrid. Azoknak, 

akiket Cagliari-ban, Róma a legközelebbi kórház. 
• Mikor egy találkozáskártyán lévő vámpírt legyőznek, el kell dobni a kártyáját. 
• Miután egy vadászt legyőztek, a következő pirkadatkor tegyétek a vadászt a legközelebbi kórházra. 
• Miután egy vadászt legyőztek és korházba került, eltávolítja az összes sérülés és harapásjelölőt a 

karakterlapjáról, valamint eldobja az összes tárgy és eseménykártyáját is. 

Kapcsolódó részek: Megharapva, Harc, Sérülés, Kórház, Területek, A Játék Megnyerése 

 

Megszentelt föld 
A „Megszentelt föld” eseménykártya által „Megszentelt föld” és „Mennyei gazda” jelölők kerülnek a városokra. 

• Drakula nem mehet olyan területre, amelyiken van „Megszentelt föld” vagy „Mennyei gazda” jelölő. 
• Ha Drakula jelenlegi helyszínén van „Megszentelt föld” vagy „Mennyei gazda” jelölő, nem játszhatja ki a 

„Táplálkozás”, „Sötétség hívás”, vagy „Rejtőzködés” kártyákat. 
• Mikor a „Farkassá alakulást” használja, Drakula nem választhat olyan helyszínt, amelyikbe való eljutáshoz 

olyan utat kell használnia, amelyik kapcsolatban van „Megszentelt föld” vagy „Mennyei gazda” jelölővel 
rendelkező várossal. 

• Miután egy „Mennyei gazda” jelölő került kijátszásra, a következő pirkadat végén dobjátok el az összes 
„Mennyei gazda” jelölőt. A „Megszentelt föld” jelölők a táblán maradnak, amíg egy kártya hatása el nem 
dobatja őket. 

Kapcsolódó Részek: Eseménykártyák, Hatalomkártyák. 
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Menedék 
Menedék a gyűjtőneve mindazoknak a kártyáknak és jelölőknek, ami a nyomkövető sáv egy mezőjén található. 

• Mikor Drakula lehelyez egy helyszín, vagy hatalomkártyát a nyomkövető sáv egyik üres helyére, létrehoz egy 
menedéket. 

• Mikor a Drakula fázis alatt egy menedék tovább csúszik a nyomkövető sávon, minden kártya és jelölő, amik a 
menedéket alkotják, együtt csúsznak tovább. 

• Drakula bármikor megnézheti egy menedék kártyáit. 
• Ha bármelyik menedékhez tartozó kártya felfedésre kerül, addig képpel felfelé maradnak, amíg vissza nem 

kerülnek egy pakliba, vagy a kézbe. 
• Miután egy vadász egy menedékre mozog, Drakula felfedi a menedék helyszínkártyáját, és lehetősége van 

rajtaütni a vadászon. 
• A Drakula fázis mozgás lépése alatt, mikor egy menedék lecsúszik a nyomkövető sáv hatodik mezőjéről, 

Drakulának le kell futtatnia azt, vagy egy búvóhelyé kell alakítania. 
• Ha egy menedék semlegesítésre kerül, a helyszínkártya visszakerül a helyszínpakliba, minden 

találkozáskártyát el kell dobni, valamint ha volt rajta szóbeszéd jelölő, azt a többi jelölő közé kell tenni a 
tartalékba. 

Kapcsolódó részek: Rajtaütés, Menedék, Lefutás, Felfedés, Nyomkövető sáv 

 

Mennyei gazda 
Lásd „Megszentelt föld”. 

 

Mozgás 
A mozgás az a módszer, melynek segítségével a vadászok és Drakula eljuthatnak bizonyos helyszínekre a táblán. A 
vadászok mozoghatnak utakon, vasutakon, vagy tengeren. Drakula mozoghat utakon, vagy tengeren, de nem mozoghat 
vasúton. 

• Egy vadász jelenlegi helyszíne az, ahol a figurája elhelyezkedik a táblán. Mikor egy vadász mozog, valóban 
áthelyezi a figuráját az új helyszínre. 

• Drakula jelenlegi helyszíne a nyomkövető sáv bal oldali mezőjén található helyszínkártya, ami általában 
egyben a nyomkövető sáv első mezőjén lévő menedék. Mikor Drakula mozog, titokban kiválaszt egy olyan 
kártyát a helyszínpakliból, ami egy jelenlegi helyszínével szomszédos helyszínhez kapcsolódik, majd képpel 
lefelé a nyomkövető sáv első mezőjére teszi. 

• Drakula figurája a nyomkövető sáv első mezője mellett marad, míg Drakula jelenlegi helyszínét fel nem fedik. 
Ezen a ponton a figuráját a megfelelő helyszínre teszi a táblán. 

• A vadászok nappal csak mozgás akciót hajthatnak végre. 

Utak 

• Úton való utazás során, a karakter egy szomszédos városba utazik. 

Vasút 

• Ahhoz, hogy egy vadász vasúton mozoghasson, el kell költenie egy vonatjegy jelölőt. Ezt a saját 
játékterületéről veszi el és lefelé fordítva visszateszi a készletbe, majd megkeveri a jelölőket. 

• Miután felhasználta a jegy jelölőt, a vadász olyan városba mozoghat, amelyik maximum annyi vasút 
távolságra van jelenlegi helyszínétől, amennyi a felhasznált vonatjegy jelölőn fel volt tüntetve. 

• A vonatjegyek fehér és sárga értékekkel rendelkeznek. 
o Ha egy vadász csak fehér vasutakon utazik, a jegy fehér értékét kell figyelembe vennie mikor 

meghatározza, hány vasút távolságba mozoghat. 
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o Ha egy vadász csak sárga, vagy sárga és fehér vasutak kombinációjával utazik, a jegy sárga értékét 
kell figyelembe vennie mikor meghatározza, hány vasút távolságba mozoghat. 

• Mikor egy vadász vasúton utazik, nem mozoghat olyan helyszínekre, amelyikeken áthalad a vasút. 

Tenger 

• Mikor egy karakter tengeren utazik, átmozoghat egy kikötőből egy szomszédos tengerrészre, egy tengerrészről 
egy szomszédos tengerrészre, vagy egy tengerrészről egy szomszédos kikötőbe. 

• A tengerparti városokon egy horgony ikon van feltüntetve. Ez jelezi, hogy kikötők. Egy kikötő szomszédos 
azzal a tengerrésszel, amelyiket a horgony jelez. 

• Cagliarin két horgony ikon van, ami azt jelenti, hogy a Földközi-tengerrel és a Tirrén-tengerrel is szomszédos. 
• Két tengerrész akkor szomszédos, ha van közös határvonaluk. 
• A vadászok csak nappal mozoghatnak tengeren. 
• Ha egy vadász nappal egy tengerrészen tartózkodik, muszáj mozognia – nem passzolhat. 
• Ha egy vadász éjszaka egy tengerrészen tartózkodik, passzolnia kell – nem hajthat végre semmilyen akciót. 
• Ha egy vadász olyan tengerrészen van, ami egy menedék, Drakula nem fedi fel azt a helyszínkártyát. 
• Mikor Drakula egy kikötőből egy tengerrészre mozog, két sérülést szenved el. 
• Mikor Drakula egy tengerrészről egy másik tengerrészre mozog, egy sérülést szenved el. 
• Mikor Drakula jelenlegi helyszíne egy tengerrész, nem játszhatja ki a „Táplálkozást”, „Sötétség hívását”, sem 

a „Rejtőzködést”. A normál szabályok szerint kijátszhatja a „Rossz címet”, valamint kijátszhatja a „Farkassá 
alakulást”, hogy egy szomszédos kikötőbe, vagy egy olyan városba mozoghasson, ami egy út távolságra van 
egy szomszédos kikötőtől. 

• Míg Drakula jelenlegi helyszíne egy tengerrész, nem rak le találkozáskártyát a találkozás lépéskor. 

Kapcsolódó Részek: Szomszédosság, Helyszínek, Mozgás 

 

Nagy erő 
A „Nagy erő” a vadászok egyik eseménykártyája. 

• Ha Drakula éjszaka az „Agyarak” hatását érvényesíti egy hipnotizált vadásszal szemben, a „Nagy erő” 
megakadályozza, hogy a játékos harapás jelölőt kaphasson, és így legyőzötté váljon. Ugyanakkor a befolyás 
továbbra is nő. 

• Mikor megakadályozza a sebesülést, egyetlen sebesülést sem szenved el. 

Kapcsolódó részek: Harapás, Sérülés, Eseménykártya 

 

A nyomkövető sáv 
A nyomkövető sáv hat mezőből áll, Drakula ezen követi mozgását a táblán és találkozáskártyákat helyez rá. Néhány 
szabály és kártya hatás számok segítségével hivatkozik a nyomkövető sáv mezőire. A mezőkre egytől hatig 
hivatkoznak, a bal szélén lévővel kezdve. 

 
Kapcsolódó részek: Menedékek, Búvóhelyek, Lefutás, Mozgás 
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Pihenés 
Ha egy vadász pihenés akciót hajt végre, gyógyul egy sebzést. 

• Ha egy vadász abban a városban hajt végre pihenés akciót, amelyikben Dr. John Seward is jelen van, két 
sérülést gyógyul. 

• Dr. John Seward minden pihenés akciójakor két sérülést gyógyul. 

Kapcsolódó részek: Akciók, Sérülés 

 

Rajtaütés 
Drakula rajtaüthet a vadászokon, hogy érvényesíthesse egy oly találkozáskártyája hatásait, amelyik egy búvóhelyen 
vagy menedéken van. 

Miután egy vadász egy búvóhelyre vagy menedékre mozgott, Drakula felfedi a hozzá tartozó búvóhely vagy menedék 
helyszínkártyáját, Majd kiválaszthat egy, a búvóhelyen vagy menedéken lévő találkozáskártyát, hogy használja. 
Felfedi a kártyát és végrehajtja az utasításait, figyelmen kívül hagyva  minden lejárás hatást. 

• Drakula rajtaüthet egy olyan találkozáskártyával is, amit korábban már felfedett. 
• Ha egy játékhatás miatt kerül egy vadász a búvóhelyre vagy menedékre, Drakula akkor is lecsaphat rá. 
• Miután végrehajtottátok a találkozáskártya hatásait, Drakulának el kell dobnia azt a kártyát, hacsak valami 

ellenkező utasítást nem ad. 
• Ha kettő vagy több találkozáskártya van egy búvóhelyen vagy menedéken, Drakula többször is megtámadhatja 

ugyanazt a vadászt (minden kártyával egyszer), a kártyák tetszőleges sorrendű felhasználásával. 

Kapcsolódó részek: Találkozáskártyák, Búvóhelyek, Menedékek, Lejárás 

 

Régiók 
Régiónak nevezzük az egymással határos városok csoportját, melyek különböző színekkel vannak elhatárolva 
egymástól. Néhány játékhatás régiókra hivatkozik. Ilyen például Mina Harker „Psychic Bond” képessége. 

A régiók az 1898-as geopolitikai helyzet alapján lettek felosztva, és név szerint a következők: 

1. Britannia 
2. Ibéria 
3. Gallia 
4. Germánia 
5. Itália 
6. Osztrák-Magyar  
7. Balkán 

 
Kapcsolódó Részek: Helyszínek 
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Rejtett információ 
A Drakula dühe a megtévesztés, a rejtett információk, és a csapatmunka játéka. A vadászok arra vannak késztetve, 
hogy a következő szabályok betartásával stratégiákat beszéljenek meg, és információkat osszanak meg egymással: 

• Bármelyik játékos bármikor átnézheti a dobópaklikat. Ugyanakkor a képpel lefelé eldobott eseménykártyákat 
továbbra sem nézhetik meg, ezeknek a játék végéig rejtve kell maradniuk. 

• Amikor a „Hoax” találkozáskártya lefutási hatása érvényesül Drakula megnézheti a képpel lefelé fordított 
Drakula eseménykártyákat a dobópakliban. 

• A vadászok szabadon, és nyilvánosan megoszthatnak egymással információkat a lapjaikról. Ugyanakkor 
Drakulának lehetőséget kell adni, hogy haljon minden megbeszélést, és bármilyen információ cserél gazdát a 
vadászok között, azt Drakulával is meg kell osztaniuk. 

• Azok a játékosok, akik csere akciót hajtanak végre, vagy Van Helsing „Vezető” képességét használják, 
megbeszélhetnek stratégiákat, megoszthatnak információkat, és megnézhetik egymás kártyáit titokban, anélkül 
hogy Drakulának hallania vagy látnia kellene, amit mondanak vagy mutatnak. 

Kapcsolódó részek: Drakula tévedése, Találkozáskártyák 

 

Rejtőzködés 
A „Rejtőzködés” Drakula egyik hatalomkártyája, ami lehetőséget ad, hogy egy helyszínen maradjon. 

Amikor a nyomkövető sávra teszi a „Rejtőzködést”, az párosul a nyomkövető sáv bal szélén lévő kártyával (általában 
a nyomkövető sáv második helyén lévő). Ez a két kártya mindaddig párban marad, míg a helyszínkártya le nem kerül a 
nyomkövető sávról. 

• Amikor egy vadász egy ily módon párosult helyszínen fejezi be mozgását, vagy bármilyen más módon 
felfedésre kerül a helyszínkártya, a „Rejtőzködés” kártyát is fel kell fedni. 

• Amikor a „Rejtőzködés” a nyomkövető sáv hatodik mezőjéről lecsúszik, Drakula nem érvényesítheti az ott 
lévő találkozáskártyák lefutási hatásait. 

• A „Rejtőzködés” használható a „Farkassá alakulással” együtt. 
• Egy olyan vadászon, aki a „Rejtőzködéssel” párban lévő helyszínen van, akármekkora számú 

találkozáskártyával rajta lehet ütni, mind a helyszínen lévő búvóhelyről, mind a „Rejtőzködésen” lévő 
találkozáskártyákkal. 

• Ha a párosult helyszínkártya valamilyen okból lekerül a nyomkövető sávról, a „Rejtőzködésen” lévő 
találkozáskártyák nem átkutathatók, és Drakula sem üthet rajta vadászokon ezeket használva. 

• Ahelyett, hogy Drakula helyszínkártyát választana, a „Rejtőzködést” kell a nyomkövető sávra tenni. 
• Amikor Drakula kijátssza a „Rejtőzködést”, a találkozás fázisban ráhelyez egy találkozáskártyát, épp mintha 

egy helyszínkártyát rakott volna le. 
• Mikor Drakula tengerrészen tartózkodik, nem használhatja a „Rejtőzködést”. 

Kapcsolódó részek: Rossz cím, Hatalomkártyák, Nyomkövető sáv 

 

Rossz cím 
A „Rossz cím” Drakula egyik hatalomkártyája, és lehetőséget biztosít, hogy zavart keltsen a nyomkövető sávon. 

Mikor a „Rossz cím” a nyomkövető sávra kerül, Drakula kiválaszt egy menedéket. A kiválasztott menedéket 
megtisztítja, és annak a helyére teszi a „Rossz címet”. 

• Mikor Drakula kijátssza a „Rossz címet”, a kiválasztott menedék nem tartalmazhatja Drakula kastélyát, sem 
hatalomkártyát, vagy olyan helyszínt, ami a „Rejtőzködéssel” párosul. 

Kapcsolódó Részek: Hatalomkártyák 
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Sérülés 
Drakula, a vadászok, és a vámpírok is sérüléseket szenvednek el, elsősorban harcok közben, de egyéb játékhatások is 
okozhatnak sérüléseket. 

• Mikor egy karakter sérüléseket szenved el, elveszi a készletből a sérülésnek megfelelő számú sérülés jelölőt, 
és a karakterlapjára helyezi. Mikor egy találkozáskártya miatt megjelent vámpír szenved el sérülést, a sérülés 
jelölőket a találkozáskártyára kell tenni. 

• Mikor egy karakter sérüléseket gyógyul, elveszi a karakterlapjáról a gyógyulásnak megfelelő számú sérülés 
jelölőt, és a készletbe helyezi. Mikor egy találkozáskártya miatt megjelent vámpír gyógyul sérülést, a sérülés 
jelölőket a találkozáskártyáról kell elvenni, és a készletbe kell tenni. 

• Ha a karakter életerejének megfelelő számú sérülés van a karakterlapon, a karaktert legyőzték. Mikor egy 
találkozáskártya miatt megjelent vámpír életerejének megfelelő sérülés van a találkozáskártyán, a vámpírt 
legyőzték, és a találkozáskártyáját el kell dobni. 

• Néhány tárgy, harci és eseménykártya utasít egy „vámpírt” hogy sérüléseket szenvedjen el. Ha Drakulával 
folyik a harc, a „vámpír” Drakulára utal.  

• Azok a sérülésjelölők, amelyikeken egy „5”-ös szám van feltüntetve, öt szimpla sérülést jelképez. A játékosok 
bármikor kicserélhetnek öt szimpla sérülésjelölőt egy „5”-re, valamint egy „5”-ös jelzésűt öt szimplára. 

Kapcsolódó részek: Harc, Legyőzés, Vámpír találkozás 

 

Sötétség hívása 
Drakula egyik hatalomkártyája a „Sötétség hívása”. 

Amikor a „Sötétség hívását” helyezi a nyomkövető sávra, Drakula elszenved két sérülést, és húz öt találkozáskártyát. 

• Mivel Drakulának nincs szabályozva a kézben tartható lapjainak száma, nem kell eldobnia találkozáskártyákat, 
miután használta a „Sötétség hívását”. 

• Egy helyszínkártya helyett a „Sötétség hívását” helyezi a nyomkövető sávra. 
• Nem lehet találkozáskártyát rakni a „Sötétség hívására”. 
• Míg Drakula egy tengerrészen van, nem játszhatja ki a „Sötétség hívását”. 

Kapcsolódó részek: Hatalomkártyák, Nyomkövető sáv 

 

Szóbeszéd jelölők 
A szóbeszéd jelölők használatával Drakula megemelheti a lefutott vámpír találkozáskártyáért járó befolyás mértékét. 

• Drakula egy szóbeszéd jelölővel kezdi a játékot. 
• Drakula minden alkalommal kap egy szóbeszéd jelölőt, mikor kétségbeesés jelölő kerül fel a táblára. 
• Drakula találkozás lépese alatt, miután Drakula találkozáskártyát helyez le, letehet egy szóbeszéd jelölőt a 

nyomkövető sáv első három helyén lévő menedékek egyikére. 
o Minden menedék és búvóhely csak egy szóbeszéd jelölőt tartalmazhat. 

• Ha Drakula végrehajtja egy olyan menedékben lévő vámpír találkozáskártya kifutás hatását, amelyiken van 
szóbeszéd jelölő, a befolyás további hárommal nő. 

• Miután egy menedék meg lett tisztítva, vagy egy búvóhely el lett dobva, minden ott lévő szóbeszéd jelölő 
visszakerül a tartalékba. 

Kapcsolódó részek: Kétségbeesés jelölők, Menedékek, Kifutás, Nyomkövető sáv, Vámpír találkozások. 
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Szomszédosság 
Ha két várost út köt össze, ezek a városok szomszédosak egymással. Ha két tengerrésznek közös határvonala van, azok 
a tengerrészek szomszédosak. 

• Az a tengerrész, amelyik vasmacska jelzéssel van ellátva, szomszédos azzal a kikötővel, ami a jelzés 
közelében van. 

• A vonat csatlakozások nem jelentik azt, hogy a városok szomszédosak. 
• Az útzár jelölők blokkolják a mozgást, de nincsenek hatással a szomszédosságra. 

Kapcsolódó részek: Mozgás 

 

Találkozáskártyák 
Drakula találkozáskártyák használatával akadályozza a nyomozókat, vagy növeli a befolyását. 

• Drakula a Drakula fázis találkozás lépésekor találkozáskártyákat helyez a nyomkövető sávra. 
• Nem lehet találkozáskártyákat lehelyezni a tengeri területekre, a „Sötétség hívására”, a „Táplálkozásra”, és a 

„Rossz címre”. 
• A találkozáskártyák lefordítva vannak, amig fel nem fedik, vagy el nem dobják azt. 
• Minden találkozáskártyának van egy hatása, valamint néhány kártyának kifutás hatása is. 

o Drakula érvényesítheti egy találkozáskártya hatását amikor rajtaüt egy vadászon. 
o Ha egy vadász egy olyan búvóhelyen vagy menedéken hajt végre keresés akciót, amelyiken van 

legalább egy találkozáskártya, Drakulának végre kell hajtania a találkozáskártyák hatását, figyelmen 
kívül hagyva a kifutás hatásukat. Ha több találkozáskártya is van a helyszínen, a vadászok döntik el, 
milyen sorrendben legyenek végrehajtva. 

o Amikor egy búvóhely kifut, tehát a nyomkövető sáv hatodik pozíciójáról tovább kell csúsztatni, 
Drakula érvényesítheti az azon lévő bármelyik találkozáskártyák kifutás hatását. 

• Ha Drakulának bármikor ötnél kevesebb találkozáskártya van a kezébe, addig húz a találkozáskártya pakli 
tetejéről, míg újra öt találkozás kártya lesz a kezében. 

• Drakulának ötnél több találkozás kártya is lehet a kezében. 
• Mikor egy menedéket búvóhellyé alakít, Drakula egy találkozáskártyát rak a menedékre. 
• Egy búvóhelyen vagy menedéken több találkozáskártya is lehet. 

Kapcsolódó részek: Rajtaütés, Búvóhely, Lefutás, Vámpír találkozások, A játék megnyerése 

 

Táplálkozás 
A „Táplálkozás” Drakula egyik hatalomkártyája. 

• Egy helyszínkártya helyett a „Táplálkozást” kell a nyomkövető sávra tenni. 
• Nem lehet találkozáskártyákat tenni a „Táplálkozásra”. 
• Drakula nem játszhatja ki a „Táplálkozást” mikor tengerrészen tartózkodik. 

Kapcsolódó részek: Sérülés, Hatalomkártyák, Nyomkövető Sáv 
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Társak 
Néhány eseménykártyának van egy „Társ” hatása, ami lehetővé teszi, hogy társként legyen kijátszva. A társak egyedi 
képességeket biztosítanak mind a vadászoknak, mind Drakulának. 

• Mikor egy eseménykártyát társként játszol ki, a kártya játékban marad, és folyamatos hatása lesz. 
• Mikor egy vadász társként játszik ki egy eseménykártyát, képpel felfelé leteszi a tábla társkártyáknak 

fenntartott területére. Mikor Drakula társként játszik ki egy eseménykártyát, képpel felfelé a játékterületére 
helyezi. 

• A vadászoknak együtt, összesen egy társ lehet játékban. Ha már van a vadászoknak egy társuk a játékban, és 
egy vadász új eseménykártyát játszik ki társként, az új társ a régi helyébe lép, és azt el kell dobni. 

• Drakulának egyszerre csak egy társa lehet játékban. Ha már van Drakulának egy társa a játékban, és egy új 
eseménykártyát játszik ki társként, az új társ a régi helyébe lép, és azt el kell dobni. 

Kapcsolódó részek: Eseménykártyák 

 

Útzár jelölők 
Drakula „Útzár” eseménykártyája és „Szabotázs” találkozáskártyája lehetővé teszi számára, hogy útzár jelölőket 
tegyen a táblára, mely megakadályozza a vadászokat, hogy átlagos módon használjanak utakat vagy vasutakat. 

• Minden útzár jelölőnek két oldala van. Az egyik oldalával utakat, a másikkal vasutakat lehet lezárni. 
• A vadászok nem mozoghatnak olyan úton vagy vasúton, amelyiken útzár jelölő van. 
• Az alkonyat végén Drakula el kell távolítson egy általa választott útzár jelölőt. 
• Mikor Drakula útzár jelölőt rak le, azt egyetlen útra, vagy vasútra teszi le. 
• Mikor Drakula egyszerre több útzár jelölőt rak le, bármilyen kombinációban leteheti azokat utakra és 

vasutakra. 

Kapcsolódó részek: Szomszédosság, Eseménykártyák, Helyszínek, Mozgás 

 

Vámpír találkozások 
Egy vámpírral történő harcot Drakula „Új vámpír” és „Féktelen vámpír” találkozáskártyája kezdeményezhet. Ebben a 
részben lévő szabályok csak a vámpír találkozásokra vonatkozik; mikor a Drakula szót használja, az Drakulára, mint 
játékosra vonatkozik. 

• Ha egy vadász keresés akciót hajt végre, vagy a vadászon rajtaütnek egy menedékben vagy búvóhelyen, és a 
felfedett találkozáskártyán a „küzdj meg ezzel a vámpírral” utasítás szerepel, harc következik. 

• Egy vámpírral való harc ugyanúgy történik, mint egy Drakula elleni harc, a következő kivételekkel: 
o Az „Új vámpír” és a „Féktelen vámpír” találkozáskártyáknak megvan a saját életerejük. Az ilyen 

vámpírok sérüléseit a kártyáikon elhelyezett sérülés jelölőkkel kell követni. Ha egy vámpírnak 
legalább annyi, sérülés jelölő van a kártyáján, amennyi az életereje, a vámpírt legyőzték. 

o Mikor egy vámpírt legyőznek, a találkozáskártyája eldobásra kerül. Ha egy harc úgy ér véget, hogy a 
vámpírt nem győzték le, a sérülés jelölők a kártyán maradnak. 

• Ha Drakula az előtt játszik ki „Denevérré változást” vagy „Köddé válást” mielőtt legalább három harcikártyát 
kijátszott volna, a kártyát figyelmen kívül kell hagyni.  

o Ha Drakula „Denevérré változást” játszik ki, a harcnak vége, viszont sem Drakula, sem a vámpír nem 
hagyhatja el jelenlegi helyszínét. 

Kapcsolódó részek: Harc, Találkozáskártyák 
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Vihar jelölők 
Drakula „Vihar idézése” eseménykártyája lehetővé teszi, hogy három vihar jelölőt tegyen a táblára. 

• Drakulának mindhárom vihar jelölőt különböző tengerrészekre kell letennie. 
• Egy vadász nem mozoghat olyan tengeri területre, amelyiken vihar jelölő van, ellenben Drakula igen. 
• Az alkonyat végén Drakulának el kell távolítania egy általa választott vihar jelölőt a tábláról. 

Kapcsolódó részek: Eseménykártyák, Mozgás 

 

Vonatjegy szerzése 
Egy akcióért a vadászok vonatjegyet szerezhetnek. Ehhez a vadásznak húznia kell egyet a tartalékban lefelé fordított 
vonatjegy jelölők közül, majd megnézi, és a játékterületére helyezi. 

• A vadászoknak jegyre van szükségük, hogy vonattal utazhassanak. 
• A vadászok bármikor megnézhetik saját lefelé fordított vonatjegy jelölőjüket. 
• Miután egy vadász vonatjegyet húzott, dönthet, hogy megtartja vagy eldobja azt. 
• Minden vadásznak egyszerre maximum két jegy jelölője lehet. 

o Mikor egy vadásznak már két vonatjegy jelölője van és vonatjegy szerzése akciót hajt végre, el kell 
dobnia a meglévő két jelölő egyikét, mielőtt az újat felhúzná. 

Kapcsolódó részek: Akciók, Mozgás, Csere 

 

Zászlók 
A vadászok harckártyája és néhány tárgykártya bal oldala zászlóval van ellátva. Az ilyen zászlós kártyák harc közben 
használandóak. 

• Mikor harc közben egy vadász kiválaszt a kezéből egy kártyát, csak olyan kártyát választhat, amin van zászló. 
• Minden zászlón egy vagy több harci ikon található, fehérrel kiemelve. A zászlón lévő harci ikon semlegesíti 

Drakula harckártyáit, ahogy az a „Harc” fejezetben ismertetve lett. 
• Az „Ütés”, „Kivédés” és „Menekülés” kártyák sárga zászlóval vannak ellátva, hogy harckártyaként lehessen 

őket beazonosítani. Ezek a kártyák nem tárgyak, nem lehet őket eldobni, és nem számítanak bele a vadász 
tárgyakra vonatkozó kézlimitjébe sem. 

• Azok a tárgyak, amelyek vörös zászlóval vannak ellátva, használhatóak harc közben. 

Kapcsolódó részek: Harc 
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Útmutató              

Vadász akciói 
• Mozgás: Mozogj úton, vasúton, vagy tengeren. 

o Mozogj úton egy városból egy másik, szomszédos városba. 
o Mozogj vasúton egy vonatjegy jelölő elköltésével. Átmozoghatsz egy városba a jegy fehér számát 

használva, ha csak fehér vasutakat használsz, vagy átmozoghatsz egy városba a jegy sárga számát 
használva, ha csak sárga, vagy sárga és fehér vasutak kombinációját használod. 

o Mozogj tengeren egy kikötőből egy tengeri területre, vagy egy tengeri területről egy másik tengeri 
területre vagy egy kikötőbe. 

• Jegy szerzése: Húzz egy vonatjegy jelölőt a készletből. Egy vadásznak maximum két vonatjegy jelölője lehet. 
• Pihenés: Gyógyulsz egy sérülést. 
• Keresés: Ha egy menedéken vagy búvóhelyen keresel, fel kell fedni, és végre kell hajtani az egyik 

találkozáskártyát  
• Különleges: Hajtsd végre az egyik eseménykártya hatását, vagy az egyik olyan képességed a karakterlapodról, 

amelyikhez akció szükséges. 
• Felszerelkezés: Ha nappal van, húzz egy vadász eseménykártyát, vagy dobj el egy Drakula eseménykártyát a 

pakli tetejéről. Ha éjszaka van, húzd fel az eseménypakli alsó kártyáját, és vagy vedd magadhoz, vagy add 
Drakulának. Ha nagyvárosban vagy, húzz egy tárgykártyát, mielőtt eseménykártyát húznál. 

• Csere: Válassz egy vadászt a helyszíneden. Titokban cseréljetek tárgykártyákat és vonatjegy jelölőket. 

 

Egy kör felépítése 
Vadászok Fázisa 

1. Pirkadat: Az idő jelölő tovább halad az idő sávon. Ha egy vagy több vadász Drakulával egy helyszínen 
tartózkodik, harc kezdődik. 

2. Nappal: Az aktivációs sorrendben minden vadász végrehajt egy akciót. 
3. Alkonyat: Az idő jelölő tovább halad az idő sávon. Ha egy vagy több vadász Drakulával egy helyszínen 

tartózkodik, harc kezdődik. 
4. Éjszaka:  Az aktivációs sorrendben minden vadász végrehajt egy akciót. Éjszaka nem mozoghatnak a 

vadászok. 

Drakula Fázisa 
1. Mozgás Lépés: Drakula arrébb csúsztatja az összes kártyát a nyomkövető sávon. Ezután kiválaszt és kijátszik 

egy helyszín vagy hatalomkártyát a helyszínpakliból. 
2. Találkozás Lépés: Drakula egy találkozáskártyát tesz a nyomkövető sáv első helyére. 

 

A harc felépítése 
Egy harc körökön át folyik le. Minden kör nyolc lépésből áll, a következő sorrendben: 

1. Harckártyák kiválasztása: A harcban résztvevő összes játékos kiválaszt egy kártyát. 
2. Kiemelt vadász kiválasztása: Ha egyszerre több vadász is részt vesz a csatában, Drakula kiválasztja, 

melyikük legyen a kiemelt vadász. 
3. Harckártyák felfedése: Minden kiválasztott kártyát fel kell fedni. 
4. Harcikonok összehasonlítása: Ha Drakula harckártyáján lévő ikon megegyezik a kiemelt vadász által 

kijátszott kártya zászlaján jelzett egyik ikonnal, Drakula kiválasztott kártyáját figyelmen kívül kell hagyni. 
5. Drakula hatásának végrehajtása: Ha Drakula kártyája nem lett érvénytelenítve, végrehajtja a kártya hatását. 
6. Vadász hatásának végrehajtása: Minden vadász kiválasztott kártyájának hatása érvényesül. 
7. Harc állásának ellenőrzése: Ellenőrizzétek, hogy vége lett-e a harcnak. 
8. Kéz frissítése: Drakula és a vadászok felfrissítik a kezüket, és felkészülnek a következő fordulóra. 
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Harcikonok 
Hét különböző harcikon jelenik meg a harc és tárgykártyákon. Minden ikon tematikailag besorolja a kártya hatását, 
amin szerepel. A hét harcikon: 

Agyarak       Cselszövés 

Erő        Denevérré Változás 

Karmok       Köddé Válás 

Hipnotizálás 

 


