ELVESZETT TÖRTÉNET # 1

A VILLÁMGYORS ÉS A KÍVÁNCSI
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3-1
A mesélő olvassa fel a következőt:
A Bábmester dühös volt a plüssökre, amiért megrongálták
a teremtményét. Ha Krepitusz megtudná, hogy miatta
fulladt kudarcba a nagy terv, annak súlyos következményei
lennének, a szégyen pedig elviselhetetlen volna.
Azzal a lendülettel felkapott egy kütyükkel teletömött
bőröndöt, odafüttyentett a Tipegőkből álló bandájának,
hogy kövessék őt, majd leviharzott a lépcsőn, be
a gépgyártó műhelybe. Odaérve lerántotta a porlepte
ponyvát egy régi fekete, fecskefarkú szedánról, amely
fénylő, krómozott díszekkel volt felszerelve. Behajította
a táskáját a csomagtartóba, beült a kormány mögé,
és elkezdett kotorászni a kulcsai között, míg meg
nem találta a slusszkulcsot.
- Gyerünk! - kiáltotta, de az autó csak akadozott
és zihált. Az összes Tipegőre szükség volt, hogy
betolják az autót, és az végre életre keljen.
A gonoszok köhécseltek és levegő után kapkodtak,
mert a garázs megtelt büdös, fekete füsttel.
A kocsi Tipegőkkel megpakolva, csikorgó
kerekekkel hajtott ki a gyárból. A Bábmester
szemmel tartotta a kilóméterórát, míg a kocsi fel
nem gyorsult pontosan 149-re, majd megnyomta
a nagy piros gombot a műszerfalon. Ekkor az autó,
a Bábmester és az utasai lila ragyogásba burkolózva
eltűntek, és csupán egyetlen krómozott dísztárcsát hagytak
maguk után, amely pörögve csörömpölt a repedezett
burkolaton.
Megjegyzés: ebben a kalandban Teodórát
nem választhatjátok. A játékosoknak a
többi rendelkezésre álló plüss közül kell
választania.
Ehhez a kalandhoz nem tartozik
felfedezéspakli. Ha a Plüssmesék
kampány részeként játsszátok ezt a
kalandot, akkor a 3. és 4. fejezet között
kell lejátszani.
Ne használjátok ebben a
kalandban az Elveszett-kártya
paklit!
Folytassátok az 5-1 szakasszal
az 5. oldalon!

FÉRC MESÉJE:

A KÍSÉRTŐ BARLANG
Egy szép napon a fiatal Oshiro és barátja, Tsukuda
elmentek sétálni az erdőbe. Nagyon messze kerültek az
otthonuktól, és Oshiro már éppen javasolta volna, hogy
forduljanak vissza, amikor Tsukuda megpillantott egy
hatalmas barlangot közvetlenül az út mellett. A barlang
szája magas és széles volt, és félelmetes függő és álló
cseppkövek sorakoztak benne.
- Gyerünk, fedezzük fel a barlangot! - mondta Tsukuda.
- Szerintem inkább haza kellene mennünk. - ellenkezett a
barátja. Abban a pillanatban áporodott levegő áramlott
ki a barlangból, amely egy meglepően szelíd és barátságos
hangot hozott magával.
- Vajon ki fogja megszerezni a kincsemet? - kérdezte a
hang. - Én csak egy egyszerű remete vagyok, aki hatalmas
vagyont szeretne valakinek odaajándékozni. De ki elég
bátor ahhoz, hogy bejöjjön érte és elvegye?
- Én az vagyok! - kiáltotta Tsukuda, és a barlang
bejárata felé rohant. De Oshiro az utolsó pillanatban
visszarántotta a barátját, éppen abban a pillanatban,
amikor a barlang szája összeomlott. Ugyanis az
egyáltalán nem barlang volt, hanem egy félelmetes oni*. A
démon dühében üvöltött, amiért a zsákmánya elmenekült,
a két fiú pedig hazáig futott, amilyen gyorsan csak tudott.
* Az oni egy
démon a japán
folklórban.

LÉGY RÉSEN!
5-1
A mesélő olvassa fel a következőt:
A plüssök az ágy szélén ültek, alaposan felfegyverkezve.
Felkészültek rá, hogy bármikor gonoszok zavarhatják meg
a kislány álmát. Sosem tudhatták, mikor jönnek, vagy
jönnek-e egyáltalán a gonoszok.
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ELŐKÉSZÜLETEK
Minden játékos tegye a figuráját a
szimbólummal
jelölt vagy valamelyik azzal szomszédos mezőre!

Fedezzétek fel a 2

Készítsetek elő egy véletlenszerű összecsapást!

Roham: Húzzatok fel egy alváskártyát!

-Unatkozom. - jelentette be Ugri sóhajtozva.

Készítsétek elő a Sötétség/rossz látási viszonyok és
a Falak és akadályok környezetkártyákat, mostantól
érvényesek a szabályai!

- Én is! - morogta Leopold.

FELSZERELKEZÉS

Trombi aludt, így Teodóra oldalba bökte, amitől a
plüsselefánt hirtelen mozdulattal felriadt. A többiek jót
kuncogtak ezen, azonban valami kintről jövő fülsüketítő
zaj félbeszakította a mókát.

Minden játékos nézze át a tárgykártyák pakliját, és
válasszon magának egy Dolgozószoba vagy Konyha
kulcsszóval ellátott fegyvert!

Viúúúú! Viúúúú!
A plüssök felmásztak a lány kisszekrényére, és elhúzták a
függönyt, hogy kinézhessenek az ablakon. A házuk előtt az
utcán egy hatalmas fekete autó parkolt, elegáns krómozott
díszekkel. A lámpái villogtak, és éktelen ricsajjal üvöltött a
riasztója. A lány elkezdett mocorogni álmában.
- Micsoda elviselhetetlen zaj! - szörnyülködött Trombi,
miközben befogta a nagy füleit.
- A végére járjunk? - kérdezte Ugri Teodórától, azonban
mire megfordult, a játékmacinak már csak hűlt helyét
találta. - Hé, hová tűnhetett Teo? - kérdezte a többiektől.
- Nézzétek, odakint van! - kiáltotta rémülten Férc.
A plüssök kibámultak az ablakon, és tehetetlenül nézték,
ahogy Teodóra épp a kocsi felé lopakodik. Amikor közel ért
hozzá, az autóból jövő borzalmas zaj hirtelen megszűnt,
de a megkönnyebbülés rémületbe csapott át, ahogy a
kocsi ajtaja kinyílt, és két hatalmas kéz megragadta a
játékmackót és a kocsiba rántotta.
A többi plüss felkiáltott és leugrott a kisszekrényről.
Keresztülfutottak a házon az utcafronti ablakhoz, amelyet
Teodóra nyitva hagyott, majd gyorsan kimásztak rajta
a hideg udvarra. Azonban túl későn értek oda. A Tipegők
bandája már tolta a szedánt, ami aztán sűrű, fekete füstöt
köpködve elhajtott. A gonoszok a plüssök felé fordultak, így
egyértelművé vált, hogy a bunyó elkerülhetetlen lesz.

5-2

1

Megpillantasz a járdán egy befejezetlen,
krétával rajzolt ugróiskolát. A szomszéd
gyerek, aki elkezdte megrajzolni, könnyelműen
kint felejtette a krétáját.
Ha használod a krétát az ugróiskola
befejezéséhez, olvasd el az 5-2 szakaszt!
Ha nem, folytasd a körödet!

2

Azon tűnődsz, hogy Anya autójával vajon
sikerülne-e utolérni a Bábmestert.

Felkaptad a nagy darab krétát és gyorsan megrajzoltad
a hiányzó vonalakat. Valami különös oknál fogva a rajz
befejezésétől jobban érezted magad.
Kapsz egy szívet! Ha játékban vannak gonoszok,
válasszatok egyet! Helyezzétek a kiválasztott gonoszt az
ugróiskola bármelyik mezőjére. Amikor legközelebb ez a
gonosz aktiválódna, aktiválás helyett dobjátok el ennek
a gonosznak a fenyegetéskockáját! Ez a gonosz a saját
körét ugróiskolát játszva tölti.

szimbólumot!

Amennyiben egy másik plüss egy veled
szomszédos mezőn áll, felmászhatsz
a vállára és kinyithatod a kocsi ajtaját.
Folytassátok az 5-3 szakasszal!

3

Nagyon sok kisgyerek él ezen a környéken.
A szomszédban lakó viszont sosem vigyáz
a játékaira, és mindig kint hagyja őket az
udvaron. Azon tűnődsz, vajon találnál-e
valami használhatót a harmatos fűben.

5-3
Az ajtó egy halk kattanással nyílt ki. Tudjátok, hogy
ha megtalálnátok a slusszkulcsot, akkor el tudnátok
indítani az autót, és utolérhetnétek a Bábmestert, hogy
megmentsétek Teodórát.

Mostantól az ezen vagy a szomszédos
mezőn álló plüss bármikor kutathat
használható tárgyak után. 5 .

A kulcsok megtalálásához egy 18-as nehézségű sárga
(észlelés) csapatfeladatot kell teljesítenetek.

Motyogó, fecsegő hangot hallasz, amitől feláll
a plüss-szőr a hátadon. Mintha egy pillanatra
minden megállt volna. Aztán az árnyékból egy
Sötétszív vezér bukkan elő.

SIKER: Folytassátok az 5-4 szakasszal!

5-4
Az autó tüzetes átkutatása közben felálltál az egyik társad
vállára és lehajtottad a napellenzőt. A kulcs csörögve
esett le onnan, és hamarosan sikerült beindítanotok a
motort. Mindenki kivette a részét a vezetésből, így sikerült
kigördülnötök a kocsifeljáróról és kikanyarodnotok az útra.
A köröd végén folytassátok a 7-1 szakasz felolvasásával
a 7. oldalon, akkor is, ha még mindig vannak játékban
gonoszok.

Restless

Tegyétek a Sötétszív vezér figuráját a
szimbólummal jelölt vagy valamelyik azzal
szomszédos mezőre és tegyétek a kártyáját
a gonoszok oszlopába! Ha a Sötétszív
vezér már játékban van, akkor hagyjátok
figyelmen kívül ezt a Nyugtalan kártya
hatást!

START

ÉJSZAKAI AUTÓS ÜLDÖZÉS
7-1
A karakterlapokon és a kártyákon tartalékoltak
kivételével az összes dobókockát tegyétek vissza
a zsákba! A mesélő adja át a könyvjelzőt a bal oldali
szomszédjának, az új mesélő pedig olvassa fel
a következőket:
- Vigyázz arra a macskára! – kiabálta Férc, és még éppen
időben felkapcsolta a fényszórókat.
- Semmit sem látok! – visította Trombi lentről,
a gázpedálról.
- Ott van! Már látom az autót! – sikította Ugri,
és rámutatott valamire a távolban. – Taposs bele! – adta ki
a parancsot, majd belecsimpaszkodott a kormánykerékbe,
hogy jobbra tudja tekerni azt. Az egész autó balra dőlt,
ahogy befordult a sarkon. Ugri észrevette a rádiót, és
az egyik fülével bekapcsolta. – Máris jobb! – mondta,
és máris elkezdte rázni a fejét az ütemre.
- Kapcsold ki a zenét! – bömbölte Leopold, miközben az
autó száguldott tovább.
A plüssök mind a vezetőülés körül zsúfolódtak, mindenki
kivette a részét a jármű irányításából. Férc a műszerfalon
állt, parancsokat osztogatott és néha szükség esetén
megragadta a kormányt. Ugri kormányozott, és minden
akadálynál kínjában inkább nevetni kezdett. Leopold
és Trombi kezelték a fék- és a gázpedált, egyikük folyton
morgott, a másikuk meg szipogott.
Valahogy mégis működött a dolog, és száguldottak a sötét
és csendes környéken. Néha nekimentek a járdaszegélynek,
és persze áthajtottak minden stoptáblán.
Húzzatok fel egy alváskártyát!

ELŐKÉSZÜLETEK
Készítsétek elő a fekete szedán és Anya autójának
jelzőjét! Tegyétek Anya autóját a START feliratú mezőre
és állítsátok be valamelyik utca irányába! A szedánt
tegyétek a tábla mellé – csak akkor kerül majd játékba,
ha a plüssöknek sikerül észrevenniük.
A körök a mesélővel kezdve játékossorendben
folytatódnak egymás után, de a plüssök figurái
a karakterkártyákon maradnak.

KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
Gyorsítás: Amikor a plüssök beszállnak, Anya
autója még áll. Az elinduláshoz gyorsítani kell.
A körödben az akciók végrehajtása előtt
gyorsít-hatsz. A gyorsításhoz dobj egy bármilyen
színű tulajdonságkockával, és tedd azt a
csapatfeladat-sávra! A sebességetek a
csapatfeladatsávon található kockák darabszáma.

Fékezés: A fékezéshez piros (erő) tulajdonságpróbát kell végrehajtani, bármikor az akciók
végrehajtása fázisban. A próba nehézsége lehet
bármelyik, a csapatfeladatsávon található kocka
értéke.
SIKER: Vedd le azt a kockát a csapatfeladatsávról!
Az autó mozgatása: Az akciók végrehajtása fázisban
kötelező az autót menetirányban mozgatni. Annyi
lámpányit kell haladni előre, amennyi a csapatsávon
található kockák darabszáma. Amennyiben számozott
helyszínre érkezel, szüneteltesd a mozgást, és olvasd el
a hozzá tartozó szakaszt. Utána folytasd a mozgást, ha
lehetséges. A kisteherautóval nem mehetsz le a tábláról.
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- Vigyázz arra a parkoló autóra! – kiáltotta Férc.
Hajts végre egy zöld (ügyesség) próbát! A nehézsége az
aktuális sebességetek.
SIKER: Tegyél erre a plüssre egy Bátor állapotkártyát!
KUDARC: Ütközés! Vége van a körödnek, dobjatok el
minden kockát a csapatfeladatsávról, majd az összes
eldobott kockát tegyétek vissza a zsákba! Minden plüss
veszít 2 vattát!

7-3
- Vigyázz arra a nyuszira! – csattant fel Férc.

Kanyarodás: Kanyarodhatsz a mozgásod előtt,
közben vagy után. Amikor az autó kereszteződéshez érkezik, megpróbálhatsz irányt változtatni
jobbra vagy balra. Az irányváltoztatáshoz hajts
végre egy zöld (ügyesség) tulajdonságpróbát,
aminek a nehézsége megegyezik a sebességetekkel!
Akár sikerült bekanyarodni, akár nem, folytasd a
mozgást! Ha a kudarc miatt az autó ütközik vagy
elhagyná a pályát, vége van a körödnek, dobjatok el
minden kockát a csapatfeladatsávról, majd az
összes eldobott kockát tegyétek vissza a zsákba!
Minden plüss veszít 2 vattát!

Hajts végre egy zöld (ügyesség) próbát! A nehézsége az
aktuális sebességetek.

Amikor a dobókockák húzása fázisban fekete
kockát húztok, dobjatok vele, és tegyétek a
fenyegetéssávra! Ha a Bábmester szedánja a
látókörötökön kívül van (azaz nem láttok rá olyan
módon, hogy a két autó közötti egyenes vonalat ne
szakítanák meg épületek), akkor vegyétek le a
jelzőjét a tábláról! A plüssöknek újra meg kell
pillantaniuk a szedánt. Ha a szedán éppen látható
a plüsök számára, akkor mozgassátok annyi
lámpányit előre, amennyit a kocka mutat. Ha a
Bábmester szedánja útkereszteződéshez érkezik, ti
döntitek el, hogy melyik irányba folytassa az útját,
de soha nem haladhat a ti autótok felé! A járművek
elhaladhatnak egymás mellett, és állhatnak
ugyanannál a lámpánál.

SIKER: Kapsz egy szívet!

A Bábmester elfogása: Ahhoz, hogy elkapjátok a
Bábmestert, a mozgásotok bejezése után vagy ugyanazon
ponton, vagy egy lámpányival közvetlenül mögötte kell
állnotok. Ha ezt teljesítitek, minden plüss kap egy szívet.
Ekkor azonnal hagyjátok el ezt az oldalt, lapozzatok a 9.
oldalra és olvassátok el a 9-1 szakaszt!

SIKER: Kapsz egy szívet!
KUDARC: Minden plüss kap egy Aggódó állapotkártyát!

7-4
- Kukák! – zihálta Férc.
Hajts végre egy zöld (ügyesség) próbát! A nehézsége az
aktuális sebességetek.

KUDARC: Áthajtasz a kukákon. Micsoda rendetlenség!
Vége van a körödnek, dobjatok el minden kockát a
csapatfeladatsávról, majd az összes eldobott kockát
tegyétek vissza a zsákba! Húzzatok fel egy alváskártyát!
Első roham: Húzzatok fel egy alváskártyát!
További rohamok: Húzzatok fel egy
alváskártyát!
Innen bármelyik plüss megpróbálhatja
megtalálni a Bábmester szedánját. Hajts
végre egy sárga (észlelés) próbát! A
nehézsége az aktuális sebességetek.
SIKER: Tegyétek fel a szedán jelzőjét
valamelyik
szimbólumra azokon
az utcákon, amelyikre ráláttok, a
lehető legmesszebbre tőletek. A szedán
bármelyik irányba nézhet, kivéve a ti
autótok irányába. Ezután folytassátok a
mozgást. Ezt a tesztet bármelyik plüss
végrehajthatja, akkor is, ha nem az ő köre
van, de van sárga tulajdonságkockája a
karakterlapján vagy egyéb kártyáin.

FÉKTELEN HAJSZA
9-1
A karakterlapokon és a kártyákon tartalékoltak
kivételével az összes dobókockát tegyétek vissza a
zsákba! Keverjétek újra a gonoszok pakliját! A mesélő
adja át a könyvjelzőt a bal oldali szomszédjának, az új
mesélő pedig olvassa fel a következőket:

3-4: Gyorsítás: A Bábmester menekülni próbál, ezért te
is beletaposol a gázba. Ehhez egy 4-es nehézségű
próbát kell teljesíteni a sofőr játékos által kiválasztott,
tetszőleges színű tulajdonságkocka felhasználásával.
SIKER: Ha a dobásod hárommal vagy többel
meghaladja a 4-es célszámot (mert kettő vagy
több kockával dobtál), nekiütköztök a Bábmester
kocsijának. Mozgassátok a Bábmester kocsiján lévő
összes figurát 3 mezővel a kocsitok irányába. Ha
ezáltal valamelyik ott tartózkodó plüss egy átugorható
mezőre érkezne, akkor ő 2 vattát veszít ahelyett, hogy
az átugorható mezőre lépne. Ha egy gonosz érkezik
átugorható mezőre, akkor lepottyan az autóról, így
legyőztétek őt.

A plüssök kellően belejöttek a vezetésbe, és sikerült
utolérniük a Bábmester autóját. - Feljöhettek, bekapcsoltam
a tempomatot. - mondta Ugri Trombinak és Leopoldnak,
akik hálásan ugrottak fel az ülésre.
A Bábmester össze-vissza kanyargott az autójával, de
nem tudta lerázni a plüssöket. - Maradjatok szorosan
a nyomában! - parancsolta Leopold. Kimászott az
ablakon, fel az autó motorháztetőjére, és elordította
magát. Erre válaszul a Bábmester autójának ablakain
azonnal gonoszok másztak ki az ő csomagtartójukra, hogy
szembeszálljanak az őket üldözőkkel. Kezdetét vette a nagy
száguldó csata.
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KUDARC: Belehajtasz hátulról a Bábmester kocsijába.
A kocsidon lévő összes figurát mozgasd 3 mezővel a
Bábmester kocsija irányába. Ha ezáltal valamelyik
plüss egy átugorható mezőre érkezne, akkor ő 2 vattát
veszít ahelyett, hogy az átugorható mezőre lépne.
Ha egy gonosz érkezik átugorható mezőre, akkor
lepottyan az autóról, így legyőztétek őt.

Készítsetek elő egy véletlenszerű összecsapást!
Készítsétek elő az Átugorható mezők környezetkártyát,
mostantól érvényesek a szabályai!

Vezetés: A sofőr plüss nem mozgatható el a
szimbólummal jelölt mezőről. Ha ez a plüss 1 vagy több
fekete kockát húz a körében, akkor egyesével dobjon
velük, mielőtt feltenné azokat a fenyegetéssávra!
Ha az eredmény:
1- 2: Kitérés: Hirtelen kanyarodnod kell, hogy ki tudj
kerülni egy parkoló autót. Hajts végre egy 4-es
nehézségű sárga vagy zöld tulajdonságpróbát!
SIKER: Észreveszed a parkoló autót és félrerántod
a kormányt úgy, hogy éppen hogy nem ütközöl
neki. Kapsz egy szívet!
KUDARC: Az utolsó pillanatban félrerántod a
kormányt. Tegyél az autódon lévő összes plüssre
Ijedt állapotkártyát.

Lassítás: A Bábmester féklámpái hirtelen
kigyulladnak. Meg kell próbálnod elérni a féket. Ehhez
egy 4-es nehézségű piros tulajdonságpróbát kell
teljesítened:
SIKER: Óvatosan fékezel, ezzel elkerülöd az ütközést.
Tegyél egy Bátor állapotkártyát a plüssödre!

ELŐKÉSZÜLETEK

KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

most lett vége a féktelen hajszának. Odarohant a többiekhez
és megkérdezte: - Mindenki jól van? Mindenkivel minden
rendben volt, csak csalódottak voltak, hogy nem érték utol a
Bábmester szedánját.
Folytassátok a 11-1 szakasszal a 11. oldalon. Akkor is ezt
tegyétek, ha még mindig vannak játékban gonoszok.

Fedezzétek fel a 2
szimbólumot, hogy
megállíthassátok a Bábmester kocsiját.

KUDARC: A plüssök a következő körig nem
használhatják az átugorható mezőket.

Húzzatok fel egy alváskártyát!

Válasszatok egy plüsst, aki a sofőr lesz - ő az autót fogja
vezetni és nem vesz részt a csatában. A választott plüss
figuráját helyezzétek a szimbólummal jelölt mezőre!
A többi plüss felmászik az autó motorháztetőjére,
hogy harcoljon. Helyezzétek a figurájukat a
szimbólummal jelölt vagy valamelyik azzal szomszédos
mezőre!
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6:

Roham: Készítsetek elő egy összecsapást!
További rohamok: Készítsetek elő egy
összecsapást!

1

A Bábmester csomagtartóján állsz és a pufi
talpad alatt érzed, hogy valami ide-oda
zötykölődik a csomagtartóban. Vajon miféle
ördögi szerkezet lehet benne?
Tegyél a plüssödre egy Dühös
állapotkártyát!

2

A Bábmester autójának a tetején állsz.
Az ablaka le van húzva, így közösen
megpróbálhatnátok elérni, hogy húzódjon
félre, mégpedig úgy, hogy megkaparintjátok
a kormányt, és addig ráncigáljátok kívülről
benyúlva, míg a Bábmester elveszíti az
irányítást a kocsija felett.

Kátyúba hajtotok: Bumm! A kocsitokkal kátyúba
hajtotok! Az autótokon lévő összes plüss kap egy
Csapdába esett állapotkártyát.

9-2

Ahhoz, hogy rákényszerítsétek a
Bábmestert a megállásra, egy 15-ös
nehézségű, kék csapatfeladatot kell
teljesítenetek. Csak az ezen vagy
valamelyik szomszédos mezőn álló plüssök
vehetnek részt a feladat teljesítésében.

Férc az egyik kezével a külső visszapillantó tükörbe
kapaszkodott, miközben a varázsceruzájával bökdöste
a Bábmestert. Leopold a tetőről csimpaszkodva a másik
mancsával a kocsi kormányát rángatta, így próbálta
rákényszeríteni a Bábmestert arra, hogy húzódjon félre. Trombi
a Bábmester szélvédőjéhez tapadt, és közben folyamatosan
sikoltozott.
- Nyavalyás plüssök! - kiáltotta a Bábmester. - Nem látok
miattatok semmit! Próbálta beindítani az ablaktörlőket,
amitől Trombi még hangosabban kezdett jajveszékelni, mert a
mechanikus karok elkezdték csapkodni a hátsóját. A Bábmester
próbált dudálni, ez sem segített. Rátaposott a fékre és hirtelen
elforgatta a kormányt. A plüssök és a gonoszok együtt repültek
le a Bábmester kocsijáról, és a puha fűben landoltak egy
szomszédos udvaron.
A Bábmester kocsija behajtott egy szűk sikátorba, a plüssök
autója pedig csikorgó kerekekkel megállt az úton. Ugri
kimászott a volán mögül, és közben azt motyogta: - Úgy tűnik,

SIKER: Folytassátok a 9-2 szakasszal!

Restless

A Bábmester kocsijának csomagtartója
kinyílik, éppen annyira, hogy egy mechanikus
csáp bukkan elő a belsejéből. Körbecsapkod és
megpróbálja megfogni a plüssöket.
Az 1 szimbólumhoz legközelebb álló
plüss 4 vattát veszít. Ha egynél több plüss
is legközelebb áll, akkor a mesélő dönti el,
hogy melyikük veszít 4 vattát.

RÁGCSÁK
11-1
A karakterlapokon és a kártyákon tartalékoltak kivételével
az összes dobókockát tegyétek vissza a zsákba! Keverjétek
újra a gonoszok pakliját! A mesélő adja át a könyvjelzőt a
bal oldali szomszédjának, az új mesélő pedig olvassa fel a
következőket:
A plüssöknek szusszanni sem maradt idejük, mert Teodóra még
a Bábmester fogságában volt. Nem hagyhatták, hogy magával
vigye Teót a Bukás Birodalmába az agyament kísérleteihez.
- Szerencsénk van! - örvendezett Férc a sikátor bejáratánál álló
zsákutca táblára mutatva. - A bolond saját magát csalta tőrbe!
- Nyomás! Ha átvágunk ezen az udvaron, elkaphatjuk őt a
túloldalon! - Ugri felmászott egy szemetesre és átugrott a kapu
felett. Néhány másodperccel később már nyílt is a kapu, és Ugri
mindenkit beinvitált. Leopold már nagyon türelmetlen volt,
elsőként ugrott be a kapun, Trombi és Férc követte őt.
Egy ismeretlen ház sötét udvarában álltak, és csak egy hinta
árnyékát tudták kivenni. - Nem tetszik nekem ez a látvány! morgolódott Trombi.
- Ejha, micsoda megrázkódtatás ez mindannyiunk számára! korholta le Ugri.
- Jobb félni, mint megijedni! Ebben Trombival értek egyet helyeselt Férc.
Hirtelen meghallották a Sötétszívek rémisztő halandzsáját,
akik minden bizonnyal rájuk vadásztak.
Húzzatok fel egy alváskártyát!

ELŐKÉSZÜLETEK
Minden játékos tegye a figuráját a
szimbólummal jelölt
vagy valamelyik azzal szomszédos mezőre!
Készítsétek elő a Sötétség/rossz látási viszonyok és a Falak
és akadályok környezetkártyákat, mostantól érvényesek a
szabályai!

KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
A plüssöknek találniuk kell egy másik kijáratot az udvarról.
Csendben kell lenniük, nehogy bárkit felébresszenek a
házból. Minden egyes alkalommal, amikor egy plüss fekete
kockát tesz fel a fenyegetéssávra, dobjon vele, mielőtt a
sávra helyezné! Ha a fenyegetéssávon lévő bármelyik két
kockán azonos szám szerepel, olvassátok el a 11-2 szakaszt!
Utána hagyjátok figyelmen kívül ezt a különleges szabályt!

11-2
A kutyaajtó felcsapódott és egy nyáladzó bulldog jelent meg a
hátsó lépcsőn. Csillogó, rózsaszín nyakörvet és kutyabilétát
viselt, amire az volt írva, hogy Hercegnő.
- Öööö... hello... Őfelsége?” - dadogta Ugri.
Tegyetek egy Korcs figurát az 1
jelképezi Hercegnőt.

szimbólumra, ez
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Mostantól minden egyes alkalommal, amikor fekete
kockát húztok a zsákból, dobjatok vele és mozgassátok
Hercegnőt a dobás eredményének megfelelő számú
mezővel a legközelebbi küldetésjelző irányába! Ha nincs
játékban küldetésjelző, akkor a legközelebbi figura
irányába mozgassátok! Ha Hercegnő a mozgása során a
következő mellé mozog:
- Egy küldetésjelző mellé: Dobd el a jelzőt és fejezd be a
kutya mozgását!
- Egy nem hintázó plüss mellé: 2 vattát veszítesz és helyezz
egy Szakadt állapotkártyát erre a plüssre! Fejezd be a kutya
mozgását!
- Egy gonosz mellé: Hercegnő szétmarcangolta a gonoszt vegyétek le őt a tábláról! Fejezd be a kutya mozgását!

11-3
Szeretnéd kipróbálni a hintát?

5-6: Ó, igen, igen, igen! - mondja a játék hotdog!
Tegyél egy küldetésjelzőt a plüssöd alá! Kapsz egy
szívet.

11-5
A kerítés átugrásához egy 5-ös nehézségű zöld
(ügyesség) próbát kell teljesítened. Ehhez felhasználhatod a tartalékolt zöld kockádat, ha úgy döntesz.
SIKER: Helyezd a plüssödet a karakterlapjára. Kijutottál
az udvarról. Mostantól fogva ez a plüss nem vesz részt a
játékban a fejezet végéig.
KUDARC: A plüssöd nekicsapódik a kerítésnek. 1 vattát
veszítesz. Tedd a plüssfigurát a kerítéssel szomszédos
bármelyik mezőre!
Amint átugrott minden plüss a kerítésen, folytassátok a
13-1 szakasszal a 13. oldalon.

KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK
Hintázás: Az a plüss, amelyik a hintaülés mezők egyikén
áll és a karakterlapján vagy kártyáin zöld kockát tartalékol,
hintázónak tekintendő. Amikor a hintázó plüss támadás
ellen védekezik, megduplázhatja ennek a zöld kockának
a dobott értékét. Ha egy plüss egy állapotkártya hatása
miatt nem tartalékolhat kockákat, akkor az a plüss nem
tud hintázni. Hintázó plüss dönthet úgy a körében, hogy
leugorva a hintáról megpróbál átrepülni a kerítés felett,
hogy kijusson az udvarról. Ha ezt választod, folytassátok a
11-5 szakasszal!

11-4

Fedezzétek fel a 2
szimbólumot, hogy
átjussatok az udvaron.
Első roham: Készítsetek elő egy összecsapást
annyi Sötétszívvel, amennyi plüss játékban
van! Tegyétek őket a
szimbólummal
jelölt vagy azzal szomszédos mezőkre!
További rohamok: Húzzatok fel egy
alváskártyát!

1

A rágcsák kutyáknak készült játékok és plüssök. Mindennél
jobban szeretnek játszani a szőrös pajtásaikkal, a kutyák
viszont nem vigyáznak rájuk, így sok rágcsa ütött-kopott
állapotban kerül ki ebből a helyzetből. Támogathatod
ezeket a szegény rágcsákat.

KÜLÖNLEGES SZABÁLY
A Rágcsák támogatása: Szegény szakadt játékok eléggé
rosszul festenek. Vattára és gombokra van szükségük.
A térkép bármely pontján elhelyezkedő, de nem hintázó
plüss, bármelyik játékos körében, az ‘akciók végrehajtása’
fázisban elkölthet egy gombot egy rágcsa támogatására.
Dobj bármelyik rendelkezésre álló kockával! Ha az
eredmény:
1-2: Kösz, haver! - kiáltja a megrágott plüssmókus - Kemény
vagy mint a dió!
Kapsz egy szívet. Tegyél egy küldetésjelzőt bármelyik
szomszédos mezőre!
3-4: Ó, dobj el! Légyszi, légyszi, légyszi - kiáltja a labda.
Válaszd ki bármelyik mezőt és tegyél rá egy
küldetésjelzőt. Kapsz egy szívet.

A hátsó ajtón van egy kis nyílás. Rájössz, hogy
él ott egy kutyus. A kutyusok szeretnek plüssöket
rágcsálni, különösen, ha azok sípolnak. Óvatosan
hátrálsz.
Mozgad a plüssödet bármelyik szomszédos
mezőre!
Megjegyzés: Ha Hercegnő már játékban van,
hagyd figyelmen kívül ezt a hatást.

2

3

Megláttok egy gyerekhintát, amelynek kopott
ülései rozsdás láncokon lengedeznek a szélben.
Úgy tűnik, sok-sok gyerek játszott már ezen a
hintán, és ez jókedvvel tölti el a plüssöket.
Vegyétek le az összes negatív
állapotkártyát az összes plüssről.
Folytassátok a 11-3 szakasszal!
Férc mindenkit megállít. - Pszt! - int csendre és
mindenki megdermed. Férc megrázza a ceruzát
és apró fénypontok bukkanak fel az udvaron.
Szentjánosbogarak! A fényükben látjátok,
hogy az udvar tele van jobb napokat is megélt
játékokkal és plüssállatokkal. - Rágcsák! - kiált
fel Férc.
Folytassátok a 11-4 szakasszal!

HAJLÉKTALANUL
13-1
A karakterlapokon és a kártyákon tartalékoltak kivételével az összes dobókockát tegyétek vissza a zsákba! A
mesélő adja át a könyvjelzőt a bal oldali szomszédjának,
az új mesélő pedig olvassa fel a következőket:
A plüssök tovább siettek a sikátorban, jobbra-balra
pillantgatva. Sehol nem láttak kijáratot, tehát a
Bábmesternek valahol itt kellett lennie. Egy koszos
zsákutcában találták magukat, öreg, düledező, romos
épületek között. A sikátort egy drótkerítés zárta le, előtte
elrongyolódott sátor és egy szemetes hordó, amelyben a tűz
narancssárgán ragyogott és meleget árasztott.
A plüssök a sátor felé indultak, de hirtelen vörös fény
borította el őket. Megfordultak, és látták, hogy a Bábmester
öreg autója tolatva közeledik feléjük.
Még legyezték maguk körül a kipufogóból áradó füstfelhőt,
amikor a Bábmester kiszállt, és egyik kezében feléjük
tartotta Teodórát, a másikkal pedig benyúlt az autójába és
megnyomott egy gombot. A csomagtartó lassan kinyílt, és
hosszú fémkarok emelkedtek ki belőle, amelyek fenyegetően
kinéző karmokban végződtek. A Bábmester felkuncogott,
ahogy meglátta a plüssök arcára kiülő félelmet.
Húzzatok fel egy Alváskártyát!

ELŐKÉSZÍTÉS
Tedd a plüssüket a
szimbólummal megjelölt vagy
az azzal szomszédos mezőkre!
Készíts elő egy összecsapást a Bábmesterrel!
Készítsd elő a játékhoz a Falak és Akadályok, a Tűz és a
Búvóhely környezetkártyákat!
Készíts elő annyi küldetésjelzőt, ahány plüss játékban
van, és helyezd őket a csomagtartóra!

SPECIÁLIS SZABÁLYOK
Nyakoncsípés: Ha egy játékos legalább egy
fenyegetéskockát húz a zsákból, miután azt rátette a
fenyegetéssáv soron következő kockamezőjére, tegyen
egy küldetésjelzőt a plüssfigurája alá! Ahhoz, hogy a
plüss elhagyhassa ezt a mezőt, egy 4-es erősségű zöld
tulajdonságpróbát kell tennie. Ha ez nem sikerül, és egy
plüss a saját körét küldetésjelzőn fejezi be, 5 sérülést
kap, ami ellen a rendes szabályok szerint védekezhet. A
küldetésjelzők ilyenkor a játéktáblán maradnak.
Megjegyzés: ha az összes küldetésjelző már játékban
van, válassz egyet azok közül, amin épp nem áll senki, és
tedd a saját plüssfigurád alá!
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Ha a körödben nem húzol egyetlen fenyegetéskockát
sem, eltávolíthatsz egy küldetésjelzőt bármelyik mezőről.
A fémkar visszahúzódik a csomagtartóba, és várja a
következő alkalmat, amikor újból lecsaphat.
A karok legyőzése: Amikor egy plüss küldetésjelzőn, vagy
azzal közvetlenül szomszédos mezőn áll, megtámadhatja
a fémkart, úgy kezelve a küldetésjelzőt, mintha ellenség
lenne. A fémkarnak 6-os védelmi értéke van. Egyetlen
sikeres támadás elegendő egy kar elpusztításához. Ha
a plüssöknek sikerül az összes fémkart legyőzniük, a
csomagtartószörny is végleg kileheli a lelkét.

Mindenképpen látogassátok meg
az 1 mezőt!

1

Olvasd el a 13-3 szakaszt!
A Bábmester legyőzése: Ha sikerül legyőzni a
Bábmestert, megnyertétek a játékot. Ha fel kellett fedni
az Alváskártyát, lapozzatok a 14-2 szakaszra, egyébként
folytassátok a 14-1 szakasszal!

Namármost mindenki tudja, hogy amikor egy
ember ránéz egy plüssre, az éjszaka varázslata
azonnal tovatűnik, és rögtön visszaváltozik
átlagos plüssjátékká. De amikor ez az asszony
nézett rájuk, valami különleges oknál fogva ez
mégsem történt meg. Rögtön tudtátok, hogy
segíthetnétek rajta: gombokat adhattok neki
a kabátjára.

13-2
Nocsak, milyen kedvesek vagytok…” – mondta a nő, miközben
egy apró egér a vállára mászott, és rád cincogott.
„Marietta, te vagy az?” – kérdezted. Az idős asszony az ujját
a szájához emelte, hogy elhallgattasson téged.

Ha bármelyik plüss ad neki a gombjai
közül, lapozz a 13-2 szakaszhoz!

Minden plüss kap 1 szívet.

13-3
Az utolsó fémkarom kiszakadva a helyéről a nedves aszfalton
kapálózott. A többi mechanikus kar béna végtagként lógott
a Bábmester hátborzongató autójának csomagtartójából.
Mindannyian elindultatok feléje. A gonosz Bábmester arcán
aggodalom látszódott, de már megvolt a terve a menekülésre.
Felétek hajította Teodórát, és előkotorta a kulcsait, miközben
visszamászott az autójába. Leopold hangosan felordított, a
plüssök csak együttes erővel tudták visszatartani őt.
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13-4

Ezzel a Bábmester kihajtott a sikátorból, az autójából kilógó
fémkarok szikrákat szórtak, ahogy maga után húzta őket.
A plüssök győztek. Ha fel kellett fedni az Alváskártyát,
lapozzatok a 14-2 szakaszra, egyébként folytassátok a 14-1
szakasszal!

Egy rozsdás fémhordót látsz, amelyet
teljesen beborított a fekete korom. A hordó
forróságtól izzik, és lángok csapnak ki
belőle. A hajléktalanok biztosan itt szoktak
melegedni, miközben a szegényes ételüket
készítik. A tűz azonban mindig veszélyes!
Ha a plüssöd ezen a mezőn áll, amikor
a zsákból fenyegetéskockát húzol
ki, azt helyezd a fenyegetéssávra a
rendes szabályok szerint. Figyelmen
kívül hagyhatod a csomagtartószörny
„nyakoncsípés” hatását.

Folytassátok a 13-4 szakasszal!

„Nem most láttatok utoljára! El foglak kapni
mindannyiótokat, még ha a vattátokat szálanként is kell
kitépdesnem belőletek!”

Egy düledező sátorszerű tákolmányt pillantasz meg. Elfog a szomorúság, hogy vannak
emberek, akiknek nincs biztonságos és meleg
helyük, amit otthonnak nevezhetnek, és ez
az érzés betölti a kis műanyag szívedet.
Félrehúzod a bejáratot fedő ponyvát, és egy
cserzett bőrű öregasszonyt találsz bent. Felül
és rád mosolyog. „Legyetek üdvözölve, kedves
birtokháborítók!” – mondja, furcsa módon ismerős hangon, és összehúzza a gombok nélküli
kabátját, hogy megóvja magát a hidegtől.

3

Egy furcsa mintát látsz, amit valaki a falra
festett. Úgy néz ki, mint egy széles kör,
bonyolult csillagászati szimbólumokkal
körbevéve. Valahonnan ismerősnek tűnik
az ábra...

A TÖRTÉNET VÉGE
14-1

14-2

A plüssök boldogan rohantak Teodóra felé, hogy átöleljék
őt, aki még pityergett a meghatódottságtól. Tudta, hogy a
barátai igazi hősök, akik az életüket is kockáztatták érte.

A plüssök boldogan rohantak Teodóra felé, hogy átöleljék
őt, aki még pityergett a meghatódottságtól. Tudta, hogy a
barátai igazi hősök, akik az életüket is kockáztatták érte.

- Nagyon féltünk, hogy a Bábmester laborjában fogsz
kikötni - mondta Trombi a homlokát ráncolva.

- Nagyon féltünk, hogy a Bábmester laborjában fogsz
kikötni - mondta Trombi a homlokát ráncolva.

- Én nem féltem - hencegett Leopold. - Tudom, hogy
keményvarrású vagy!

- Én nem féltem - hencegett Leopold. - Tudom, hogy
keményvarrású vagy!

- De hogyan jutunk haza? - kérdezte Ugri.

- De hogyan jutunk haza? - kérdezte Ugri.

- Igen, ez a kihívás még előttünk áll. - töprengett Férc.

- Igen, ez a kihívás még előttünk áll. - töprengett Férc.

- Talán én segíthetek. - szólalt meg mellettük a sikátorban
élő idős asszony. De vajon hogyan láthatta őket? Egyetlen
mozdulattal a karjába vette a plüssöket, beült Anya
autójába, és hazavitte őket, egyenesen a házukhoz.
Visszatette a slusszkulcsot a napellenző mögé és elbúcsúzott
a plüssöktől, akik megköszöntek neki mindent. Az idős nő
egy szempillantás alatt tovatűnt a hűvös éjszakában.

- Talán én segíthetek. - A sikátorban élő idős asszony a
közelben állt egy bevásárlókocsival. De vajon hogyan
láthatta őket? Mindenesetre a plüssök gyorsan bemásztak
a bevásárlókocsiba, és az asszony elindult velük oda, ahol
Anya autóját hagyták. De amint közeledtek, egy rendőrautó
piros-kék villogó fényeit látták tükröződni a házakon és a
fákon. - Ó, ne - suttogta az asszony, és gyorsan az ellentétes
irányba fordult a bevásárlókocsival. - Cseppet se féljetek,
hazajuttatlak benneteket! - mondta.

A plüssök gyorsan visszalopakodtak a hálószobába.
- Ki volt ez az idős asszony? - kérdezte Ugri.
- Marietta egy őrző - válaszolta Férc, miközben a nyuszi
felsegítette az ágyra.
Teodóra beszuszakolta a fejét az alvó kislány karjai közé, és
onnan kérdezte suttogva: - Mi az az őrző?
- Ők afféle mágikus lények, akik védik a világok közötti
átjárókat és fenntartják a köztük lévő egyensúlyt. Nagyon
ritkán avatkoznak a plüssök ügyeibe. Minden bizonnyal az
a sorsunk, hogy valami igazán nagy és fontos dolog részesei
legyünk.
Másnap reggel, amikor Anya és Apa bepakolt az autóba a
családi kiránduláshoz készülődve, észrevették a karcolást
az oldalán. Fejüket csóválva mindketten arra gondoltak,
hogy biztos a másikuk volt ügyetlen valamikor. Szerencsére
csak egy kis karcolás volt… Amint elindultak, a Kislány
magához szorította Teodórát, és a bolyhos fülébe súgta: Nagyon szeretlek, Teó!
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BESZÉLGETÉSINDÍTÓ
Emlékszel Férc meséjére a történet elejéről, vagy
Teodóra meggondolatlanságára? - Veled fordult már
elő olyan, hogy meggondolatlanul csináltál valamit,
aminek nem lett jó vége? Például jót akartál, ami
végül rosszul sült el... Mondj példát rá a saját
életedből! - Mit tanultál belőle?
Mit tennél, ha a legjobb barátod bajba jutna?
Hogyan tudnál segíteni neki gyerekként?

Visszatérve a sikátorba, a téglafalon lévő falfirka elé vitte a
plüssöket, amely mintha valamilyen csillagászati ábrához
hasonlított volna. Különös szavakat kezdett el mormolni,
mire a falfirka lila fénnyel kezdett el ragyogni, ami magába
szippantotta a plüssöket.
A következő pillanatban a Kislány ágya alatt találták
magukat, és hallották, ahogy álmában éppen szipog.
Gyorsan felmásztak a lelógó takarón az ágyra. Piros
és kék fények szűrődtek be az ablakon át, és hallották
a rendőröket, ahogy Anyával és Apával beszélgetnek a
bejáratnál. - Talán csak néhány tini vitte el az autót mondta épp a rendőr. Néhány horpadást leszámítva úgy
tűnik, nem történt nagyobb kár.
- Anyuci - a Kislány hirtelen felzokogott, miközben
tapogatózva kereste a sötétben Teodórát. A mackóba
kapaszkodott, amíg Anya bejött, megölelte és
megnyugtatta.
Másnap mindenki sokáig aludt.
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Magyar változat:

purplemeeple.hu

Autójelzők a 7. oldalhoz:
ÉJSZAKAI AUTÓS ÜLDÖZÉS

Vágd ki a pontozott fehér vonal körül,
ha ezeket a jelzőket szeretnéd használni a kalandban!
Vagy helyettesítsd az autókat bármi mással!

