
Tartalom
 • 4 falusi (Jung, Ming, Csuj, Ao)

• 2 ereklye (Ma-Cso csizmája, Ma-Cso sisakja) 
• szabály

Előkészületek
A Fehér Hold kiegészítő 4 falusija helyett a Ma-Cso 
család 4 tagját kell használni. Eltávolíthatjátok:
  · négy különböző család 1-1 tagját;
  · két kéttagú család mindkét tagját (véletlenszerűen
     választva);
  · egy háromtagú család mindhárom tagját, valamint 
     egytagú családot (vélenszerűen választva).
Így továbbra is 24 falusi lesz kezdésnél.
A játék a továbbiakban a Fehér Hold szabályai szerint
zajlik.

  
 

 
 

   

 
 

Átok
Mindig, amikor meghal valaki a Ma-Cso családból, az
aktív játékosnak dobnia kell az átokkockával, elszenvedve
annak hatását. Ha az eredmény kísértés, az arra a falualp-
ra hat, ahol meghalt ez a családtag.

 

Jutalom
A Ma-Cso család kicsit másképp jutalmaz, mint a töb-
bi család:
   · Ha a család bármely két tagja megmenekül, az ak-
      tív játékos választ egyet a család két ereklyéje kö-
      zül.
   · Ha a család másik két tagja is megmenekül, az ak-
      tív játékos megkapja a megmaradt ereklyét.

Megjegyzés: Mindkét ereklyére a Fehér Hold szabá-
lyai vonatkoznak (pl. öröklés).

 
 

 
 

 
 

Ma-Cso csizmája
Az a szerzetes, akinél a csizma van, mozgá-
sát akciója utánra is időzítheti, így végrehajt-
hat egy akciót (pl. szelleműzést vagy falusi
megmentését), és utána mozoghat. Ez nem kötelező - a
szerzetes dönthet úgy, hogy inkább mégis akciója előtt 
mozog. Csak egy mozgás engedélyezett (nem lehet akció
előtt és után is mozogni, még a vörös szerzetes Tornyok
tánca képességével sem).

  

Ma-Cso sisakja
Az a szerzetes, akinél a sisak van, mindig
kap egy holdkristályt, amikor egy átokkoc-
ka hatását szenvedi el (veszít 1 csit, elveszíti
varázstárgyait, kísértetjárta lesz egy falulap, játékba jön egy
kísértet). A sisak az átokkocka üres oldalaira nem reagál.
Ha a készletben már nincs holdkristály, a sisak hatása 
nem jön létre.

 

Az Őrült Sámán
Az Őrült Sámán egy új kísértet - ha hasz-
nálni akarjátok, dobjatok ki a kísértetpak-
liból egy lapot és keverjétek bele ezt a kár-
tyát.
Ellenállás: 2 (fekete)
Bal oldali képesség: Amikor játékba
jön, az összes szerzetes képességét negálja (minden
táblára rakjatok egy tagadásjelzőt).
Középső képesség: Annak a (semleges vagy játékos-)
táblának a jin fázisában, amelyen van, a legelején át-
megy óramutató járása szerint a következő üres kí-
sértethelyre. Ha nincs ilyen, nem mozog.
Jobb oldali képesség: Amikor elűzik, az aktív játé-
kos kap 1 csit vagy megkapja jinjangját.

 

 
 

 

 

 
 

B-Rice Lee
Ellenállás: 5 (sárga)
Vaaataaa: Amikor B-Rice Lee játékba
jön, halálkiáltását hallatja, ami még a
leghatalmasabb taoistákra is a frászt 
hozza. Az aktív játékos dob 4 taokoc-
kával. Ahány feketét és sárgát dob, 
annyi csit veszítenek a szerzetesek. A játékosok ezt a
veszteséget eloszthatják maguk és a semleges táblák
között; ha nem tudnak megegyezni, minden játékos
és minden semleges tábla veszít 1 csit (összesen tehát
4-et).
Nuncsaku: Ha egy szerzetes legyőzi B-Rice Lee-t, 
nem dobja el a lapot, hanem kirakja maga elé és a
továbbiakban használhatja B-Rice Lee nuncsakuját.
A nuncsaku egy egszer használható ereklye, használa-
tával dobás vagy varázstárgyak beadása nélkül sikeres
a szelleműzés (Vu Feng inkarnáció ellen azonban ha-
tástalan). A nuncsaku használata után B-Rice Lee-t
el kell dobni. Dobás után már nem használható, do-
bás előtt kell a használatáról dönteni. A nuncsakuval
legyőzött kísértet jobb oldali képessége (átok/juta-
lom) létrejön.

  

 
 

A Fehér Hold és az Őrtorony kiegészítők
Az Őrtorony kiegészítő kísértetei megrémítik a falu-
siakat. Arról a falulról, amelyre a rettentő képesség
van, a szerezetesek nem vihetnek el falusiakat,
ahogy nem is vihetnek oda.
Más módokon (pl. kísértés, Holdszalag) elérhető,
hogy arról a falulapról falusiak távozzanak vagy
hogy odamenjenek.

 
  

 

 

 

A falusiak és B-Rice Lee
kiegészítő a Kísértettörténethez és 
annak Fehér Hold kiegészítőjéhez
                     Essen 2009 promóció

 


