
Kedves Olvasó!

Figyelmeztettünk, hogy ne nyisd ki ezt a könyvet – mindhiába. Tudtuk, hogy így lesz.
Először jöjjön a rossz hír. Mivel figyelmen kívül hagytad a borítón lévő intelmet, 

és kinyitottad a naplót, elszabadítottad az összes szellemet, amelyet fogva tartott. 
De azért van jó hírünk is. Ha ez a  napló eljutott hozzád, az  azt jelenti, hogy  
képes vagy felismerni a szellemekhez hasonló paranormális jelenségeket – mi ezt 
a SZEÁNSZ-nál ektoérzéknek hívjuk. Ahhoz, hogy használni tudd ezt a képessé-
get, kiképzés szükségeltetik, amelyen ez a könyv végigvezet.

Hadd magyarázzam el! A  SZEÁNSZ nevű, rejtett szövetség elnöke vagyok – 
a Szellemek, avagy E világi Árnyak Navigálásának Szövetségéé. Mint látod, a rejtett, 
nem pedig a titkos szót használtam, ügynökeink ugyanis – a múltban és a jelenben 
– rejtőzködnek a világ szeme elől. Mindent megteszünk a titkaink megőrzése érde-
kében, és tőled is ugyanezt várjuk.

Azért kerülhetett a birtokodba ez a napló, mert az egyik ügynökünk azonosított 
téged. A  különleges emberek közé tartozol, akik tudják, hogy több mindent rejt 
magában a  világ, mint gondolnánk, és a dolgok nem mindig azok, amiknek lát-
szanak. Talán néha felismersz egy helyet, amelyet még sosem láttál. Tudod, hogy 
a sajtnak különös módon néha olyan íze van, mint a kolbásznak – bár lehet, hogy 
ez csak az én becsípődésem… Tudod, hogy a szőr néha félelmetesen jó okból áll fel 
a hátadon… Mindez azt jelenti, hogy képes vagy szétválasztani a normális élet za-
ját a paranormális suttogásától. Röviden: rendelkezel az ektoérzékkel. Legtöbbünk 
egyszerűen csak úgy hívja: az érzék.
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Ezenkívül talán a  legfontosabb: segíthetsz nekünk megmenteni Agamemnon 
White-ot, rendkívül tehetséges szellemőrünket. Briliáns és különc fickó, imádja 
a tonhalat meg a pöttyös zsebkendőket. Ag olyan, mintha a fiam lenne… és most 
eltűnt.

Ez a  SZEÁNSZ-napló és -terepkalauz, amelyet most a  kezedben tartasz,  
Agamemnon saját példánya. Ag minden paranormális nyomozásának részletét 
ebben jegyezte le, beleértve a  megfigyeléseit és a  leleteket is. Reményeim szerint 
a  nyomdokában járva képes leszel megfejteni a  rejtélyt, hogy miért tűnt el. Meg 
kell találnod és el kell fognod a szellemeket, amelyeket Ag zárt ezekbe a lapokba, 
te pedig kieresztettél. A SZEÁNSZ legjobb szellemkereső technológiáját bocsátjuk 
a rendelkezésedre. Minden szükséges részletet (és néhány szükségtelent – vigyázz, 
hová sodor a kíváncsiságod) megtalálsz ebben a könyvben.

Elmondok továbbá mindent, amit hitem szerint tudnod kell Agamemnonról  
(és alighanem néhány olyan dolgot is, amelyet nem kellene tudnod – néha nehéz  
eldönteni). Ne higgy senki másnak – lesznek, akik le akarnak majd téríteni az utadról!

Tarts velünk! Úgy gondoljuk, megvan hozzá az  érzéked, hogy szellemőr le-
gyél. Máskülönben ez a könyv nem került volna hozzád. Bízunk benne, hogy meg  
tudod menteni Agot, mielőtt túl késő lenne. Tudjuk, hogy sírba viszed magaddal 
a Szövetség titkait – mely sír korábban fog magába zárni, mint gondolnád, ha csa-
lódást okozol nekünk (csak vicceltem!).

Figyelni fogunk, és reméljük, hogy… minden rendben lesz. Mármint a legvégén.

Gondolatban veled vagyok!

 Jeremiah Goodrough
 elnök

Jeremiah Goodrough
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Elhagyja az embert a szellem. A mottónk emlékeztet, hogy mind úton vagyunk a másvilágra, 
egyesek pedig jobbak halálukban – akárcsak mások életükben.

Üdvözlünk a SZEÁNSZ szellemőrnaplójának és terepkalauzának lapjain! Ez a könyv 
a hozzá kifejlesztett eszközökkel együtt látnoki iránymutatónk, a figyelemre méltó 

médium, Madame D’Olivera Balding víziójának eredménye. Nagy büszkeséggel és mély 
bánattal ajánlom neki e naplót – abban a pillanatban távozott el körünkből, amikor éle-
te főműve beteljesült. Mindig is büszke leszek arra, hogy az a kíváncsiság és szenvedély, 
amellyel életét élte, engem is hasonlóképpen hajt.

Madame Balding megmutatta, hogy a paranormális jelenség nem félnivaló a babonás-
nak, ünnepelnivaló az okkultistának vagy magasztalnivaló a költőnek. Nem romantikus vagy 
gonosz. Egyszerűen köztünk van, nekünk pedig elébe kell mennünk, és meg kell értenünk. 
A legtöbbjük csak nyugtalan szellem, bár némelyik valóban veszélyes lehet. Igen, a holtevők-
ről beszélek. Ezért a SZEÁNSZ kidolgozott egy tudományos rendszert a paranormális jelen-
ségek elfogására, és olyan, sajátos SZEÁNSZ-technológiával felruházott könyveket használ 
a megőrzésükre, mint amilyen ez is.

A  megfelelő SZEÁNSZ-képzés és -felszerelés birtokában sikerrel nyomába eredhetsz 
az e világi árnyaknak, avagy szellemeknek. Legyél akár védelemre szoruló ártalmatlan kísér-
teteket kutató szellemőr vagy kivégzésre kárhoztatott veszedelmes kísérteteket, akár halálos 
holtevőket űző szellemvadász, ez a  könyv lesz a  pajzsod és a  kalauzod. Forgasd bölcsen, 
hasznát fogod venni. Amikor a  könyv megtelik ektoenergiával, feltétlenül juttasd vissza  
a SZEÁNSZ archívumába végső feloldozásra!

Alapítótársaimmal gondolatban veled leszünk!

 Jeremiah Goodrough
 1917. január

Jeremiah Goodrough
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FENT: Egy korai SZEÁNSZ-eszköz prototípusa, amelyet Lily Zhang tervezett.

Felháborítóan öreg vagyok. De talán 
az  egyik előnye, hogy a  kisujjamban van 
a SZEÁNSZ technológiája, hogy formál-
hatom vele a  valóság természetét. Mily 
szerencsés vagyok!

Sok minden megvál-
tozott. Például már nem 
vagyok olyan fellengzős, 
mint amikor az  első ki -
adás előszavát írtam. Latin 
mottók? Milyen elavult! 
De már továbbléptem.

Igen, az  utóbbi száz 
évben változott az embe-
rek hozzáállása. Ahogy 
a  SZEÁNSZ tudománya is. E  könyv 
első kiadása idején a  munkánk két tevé-
kenységre ágazott: a  szellemőrzésre és 
a  szellemvadászatra. Vagyis úgy gondol-
tuk, bizonyos szellemek megmenthetők, 
mások pedig nem. Ám Sigmund Freud és 
mások 20. század eleji pszichoanalízises 

technikái nyomán lecsökkent a  nyugta-
lan lelkek száma – és nemcsak az  élet-
ben, hanem a halálban is. A szellemőrök 
hasonló terápiás módszereket kezdtek al-

kalmazni. Ezáltal képesek 
voltak meg érteni a  szel-
lemek egy kori életében 
gyö ke redző problémákat, 
és fel szabadíthatták őket, 
hogybevégez hessék utazá-
sukat a halálig. Idővel még 
a szel lem vadászokra tarto-
zó veszélyes paranormális 
jelenésekről is kiderült, 
hogy kezelhetőek. Vagy-

is a  szellemeknek több félnivalójuk volt 
tőlünk, mint nekünk tőlük. Így aztán fel-
oszlattuk a szellemvadászok tagozatát, és 
beolvasztottuk a részlegüket a jelenésme-
nedzsmentbe. 

És hogy mi a  helyzet a  holtevőkkel? 
Nos, száz éve nem látott ilyet egyetlen 

N
AHÁT, NAHÁT. NAGYSZERŰ IDŐK EZEK A SZERVEZETÜNKNEK. 

ÉS PERSZE SZEMÉLYESEN NEKEM. OLY SOK MINDEN 

VÁLTOZOTT. ÖRÖMMEL MONDHATOM, HOGY SOK MÁS 

MEG NEM. ÉN PÉLDÁUL MÉG MINDIG ITT VAGYOK. 

5

A SZEÁNSZ ÉVSZÁZADA



ügynökünk sem, ezzel a  pletykával tehát 
leszámolhatunk. Hadd fogalmazzak vilá-
gosan:  holtevők nem léteznek.

Idővel a  SZEÁNSZ technológiája is 
változott. Nem fog a postai levelek, hírla-
pok és magnók sorsára jutni. Létrehoztuk 
a digitális változatát. Vettük a SZEÁNSZ 
Szellemfogó gépezetét és más kulcstech-
nológiákat, amelyeket az elmúlt évszázad-
ban szellemek begyűjtésére használtunk. 
Aztán olyan alkalmazásokba sűrítettük 
a lényegüket, amelyeket bármely okosesz-
közön használni lehet. Töltsd le a  Szel-

lemfogó appot, kapcsold össze a  könyv-
vel, és hozd létre a  személyes profilodat! 
Innentől teljességében rendelkezésedre áll 
a SZEÁNSZ bevált technológiája.

Használd ezt az  erőt bölcsen. És ne 
feledd: miután megtelt a könyv, minden-
képpen vissza kell juttatnod a SZEÁNSZ 
archívumába végső feloldozásra! Sajnála-
tos következményekkel járna, ha a naplót 
rossz ember nyitná ki rossz helyen és rossz 
időben.

Jeremiah Goodrough

E S   E N E N Á  Á S

HA HOLTEVŐK NEM LÉTEZNEK,  MI ÉRTELME BESZÉLNI RÓLUK?

FENT: A SZEÁNSZ eredeti Szellemfogó szkennere és lencséje.
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SZINKRONIZÁLD 
A NAPLÓT!

S  E  S EÁNS  SZELLEMFOGÓ APPJÁT  
 ÁS

N S  E   , S   
SS E S   ES E   N

 Á  S EÁNS  E ENE  Á  Á  TARTSD A LOGÓ FÖLÉ 
 S ENNE  E, S Á N    S E E ENE Á

ÁN S N N Á   S E E ,   E E  
, S  E A SAJÁT PROFILODAT.



1.  A SZEÁNSZ eredeti Szellemfogó eszközét Sanghajban fejlesztették ki dr. Lily Zhang metatudós 
vezetésével, aki értékes kísérleteket és megfigyeléseket folytatott szemészeti praxisa keretében.

  M OG   

A) Fénylő ektokapcsolat-érzékelő (lencse)
B) Jelenésszkenner
C) Ektoenergia-manipulátor
D) Nyugtalan lélek rövid távú tárolója
E) Be/Ki kapcsoló

MEGJEGYZÉS:   D  M OG   G  
GO DO  M   M OG  B    J  GB  

  M   D BB  M DO   
    DO GO  G

3.  A Szellemfogó ektoenergia-manipulátorát a kijelzőn 
jelölt terület enyhe megnyomásával szabályozhatod.

SZELLEMFOGÓ

4.  A Szellemfogó appot tabletjellegű eszközzel is használhatod, 
de kizárólag függőlegesen tartva, mivel csak így tudod 
megfelelően regisztrálni a SZEÁNSZ-tagságod és 
a profilod.

D B   M  O D   O D   J  
O OD  D  J  M GJ  O   

 DD M G  D D

5.  A SZEÁNSZ metatudományos részlege 
jelenleg a Szellemfogó ektoszemüveg 
kifejlesztésén dolgozik. Ez lesz a jövő 
praktikus és elegáns szellemőreszköze.

E)

B)
A)

C)

D)

2.  A Szellemfogó appot tartalmazó okoseszköz akkor működik 
a legjobban, ha nagyjából 30 centiméterre tartod a szemedtől, és 
legalább 45 centiméterre a napló ektoenergiával átitatott oldalaitól.

Függőleges

G G G   B O G  M
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Ez a S EÁNS szellem rna l
az alulírott személy tulajdona:

NÉV

SZÜLETÉSI ÉV

VAGY

ESKÜ:
Elmém és testem viszonylagos 

é ségében ezennel megesk szöm, hogy 
legyek bár él , holt vagy él holt, 

meg rzöm a Szövetség titkait

RANG

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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G
ratulálunk! 
Immár te is SZEÁNSZ-
szellemőr vagy.

Szellemőri karriered rövid, de intenzív 
lesz, mint egy profi sportolóé. Az  ekto-
érzék a  fiataloknál a  legerősebb – ezért 
toboroz a SZEÁNSZ mindig új terepügy-
nököket. Használd ki az  érzékedet, amíg 
erőd teljében vagy. De ne feledd: az ekto-
érzék önmagában nem elég. Minél több 
szellemenergiát gyűjtesz be, annál nagyobb 
hatalmad lesz a kísértetek fölött, és annál 
könnyebben tudod majd elfogni őket. Ez 
pedig emeli a rangodat a SZEÁNSZ-szel-
lemőrök sorában.

Amikor egy szellemőr betölti a  21. 
évét, általában átnyergel a SZEÁNSZ más 
szervezeti ágaira – például a  jelenésme-
nedzsmentre, a  levéltári asztrofilozófiára, 
a metatudományra és -technológiára. Sok 
egykori ügynök csak járja a világot, hogy 
felderítőként keressen lehetséges újon-
cokat, és felhívja a  SZEÁNSZ figyelmét 
a  létező ektojelenségekre. Nem mindenki 
egyformán aktív, de a  SZEÁNSZ-tagság 
életünk végéig tart… egyesek számára pe-
dig még azon túl is.

Bizonyára találkoztál már néhány 
egykori ügynökünkkel – az  élet minden 
területén megtalálhatók, szellemőrként 
azonban titoktartás kötelezi őket. Noha 
érzékük már nem olyan erős, mint egy-
kor, ahhoz elegendő, hogy felismerjék  
a  SZEÁNSZ előtt megnyíló lehetősége-
ket. Egyik néhai ügynökünk felfedezte 
a  benned rejlő érzék erejét, és javasolta 
a  felvételedet. Egy tanárod lett volna? 
A családod egy barátja? Egy könyvesbol-
ti eladó? Akár a szüleid is lehettek. Nem 
tudhatod biztosan – sosem fogják elis-
merni, és végeredményben nem is számít. 
Látsz olyasmit, amit mások nem: csak ez 
számít.

FENT: Az eredeti ektobetűszedő, amelyet a szellemőri jelentések másolásához használtak.
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HOGYAN MŰKÖDIK  
A SZEÁNSZ SZELLEMŐRNAPLÓJA?

Az első megjelenésétől a mai centenáriumi kiadásig a SZEÁNSZ- 
napló a szellemőrök elsődleges segédeszközeként szolgált. A szel-
lemőr ügyiratokat és megfigyeléseket rögzít a naplóban, valamint 
olyan leleteket, amelyek a  Túlvilágon innen rekedő szellemek 
kudarcának okairól árulkodnak. Ha megfelelő módon gyűjtik 
össze ezeket, erős érzelmi hatással vannak a  szellemre, és 
magukhoz vonzzák az energiáját. A SZEÁNSZ ektotech-
nológiája lehetővé teszi a  szellemőrnek, hogy feloldja 
az odacsalt szellem energiáját, és alakot adjon neki. 
A naplót úgy tervezték, hogy fogva tartsa a szelle-
met az oldalain annak a szellemőrnek a gondozásá-
ban, akinek szelleme szintén a  naplóhoz van kapcsolva – 
ahogy immár a tiéd is a kezedben tartott könyvhöz.

Minden SZEÁNSZ-naplóban öt szellem ügyirata fér el. 
A kutatások, amelyeket a SZEÁNSZ egy évszázaddal ezelőt-
ti megalakulása idején végeztek, kimutatták, hogy öt szellem 
energiája szükséges a  megfelelő Feloldozáshoz. A  naplóban 
felhalmozódott energia lehetővé teszi a  szellemőrnek, hogy 
a Szellemfogó segítségével kaput nyisson a naplón keresztül, 
és átküldje rajta az  öt elfogott szellemet a  Túlvilágra, ahol 
az őseik már várnak rájuk.

A feloldozási szertartás folyamatát a SZEÁNSZ ügynökeinek sokéves tapasztalatát felhasznál-
va jegyezték le és finomították. Az ügynökök arra jutottak: ha ötnél kevesebb szellemet tartal-
maz a napló, nincs meg a szükséges energia a kapu megnyitásához. Ha viszont ötnél többet rejt, 
instabillá válik a kapu, ami kudarchoz vezet. A kapu csak rövid időre nyílik meg. A Feloldozás 
kényes folyamat, csakis egy szellemőr végezheti el valamely SZEÁNSZ-létesítményben egy 
SZEÁNSZ-levéltáros felügyelete alatt.

A szellemek egykori életét nem tudjuk helyrehozni. Csak annyit tehetünk, hogy kiderítjük, 
miért nem tudnak továbblépni, és e tudás segítségével magunkhoz csaljuk őket, majd a nap-

lóba zárjuk az energiájukat. Legvégső kötelességünk, hogy segítsünk nekik beteljesíteni 
az utazásukat és maguk mögött hagyni e világi befejezetlen ügyeiket. 
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SZELLEMALAPOK

Nem láthatóak vagy hallhatóak olyan speciális eszközök nélkül, 
mint a  SZEÁNSZ Szellemfogója, bár tetteik következményei 
gyakran észlelhetők – egy jel a falon, egy felborított tejes pohár, 
egy rusnya folt árulkodik róluk. Bizonyára téged is hibáztattak 
már a szellemek tetteiért. Ahogy sajnos mindnyájunkat.

A  SZEÁNSZ terepkalauza öt különböző szellem-
energiát különböztet meg. Egyes energiafajták gyako-
ribbak, mások ritkábbak, de a  lényeg, hogy minden 
szellem egyedi, és egyedi problémák is gyötrik őket. 

A  szellemőr feladata, hogy megtalálja az  adott szel-
lem érzékeny pontjait, és ezekkel kicsalogassa a szellemet 
a  rejtekéből. A  SZEÁNSZ Szellemfogója segítségével 
a szellemőr formát és alakot adhat a szellem energiájá-
nak, hogy aztán bezárja a napló lapjai közé.

Ha a  napló megtelik, elég szellemenergiát 
tartalmaz, hogy a  szellemőr a  SZEÁNSZ 
levéltárosa segítségével elvégezze a  feloldozá-
si szertartást, és megadja a végső nyugalmat 
a nyugtalan lelkeknek.

Ha bárki más nyitja ki a naplót, a szellemek meg-
szökhetnek. Hasonlóképpen, kizárólag a szellem-
őr végezheti el az  elfogott szellemek feloldozási 
szertartását, hogy végső útjukra bocsássa őket, 
a Túlvilág örök nyugalmába.
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Megjelenés  
és kockázatok:
Szivárvány jelenik meg a hálószo-
bád falán, pedig éjfél van. A tollad 
hirtelen furcsa színnel fog. E jelek 
arra utalnak, hogy egy prizmorf 
kísért téged: egy szellem, amelynek 
energiája színből és fényből áll. 
Gyönyörűek és komiszak, de ritkán 

Megjelenés  
és kockázatok:
Mi ólálkodik a sötétben? Egy kin-
tergeist. Az ektoenergiája mozgást 
idéz elő bármilyen élettelen dolog-
ban az acélgerendától a csokitor-
táig. Képes tárgyakat megidézni – 
morzsákat az ágyadban, kidőlt fát 
az utadon, repülő burritót – vagy 

Megjelenés  
és kockázatok: 
A szellemek egyik legritkább 
energiatípusa, a lidércköd nedves, 
nyirkos, hideg érzést hoz magával. 
Általában víz formájában bukkan 
fel: harmatcseppként, páraként 
vagy hajnali ködként. A lidércköd 
kizárólag gyászolókat kísért, akik 

Megjelenés  
és kockázatok:
Büdös. Rothadt. Ocsmány. Gusztus-
talan. Az undhormány mindenféle 
rusnyaságot hagy maga után. Baktéri-
umokat. Nyálkát. Kéksajtot. Az und-
hormány biológiai energia, amely 
különös reakciókat vált ki a szerves 
élőlényekből, így az emberből is. Ez 

Megjelenés  
és kockázatok:
A toxigon meglehetősen ritka, 
és nukleáris ektoenergiából áll. 
Rendkívül instabil, és az állandó 
robbanás állapotában van. De 
ne dőlj be az energiatípusnak: ez  
a szellem önmagában semmilyen 
radioaktív veszélyt nem jelent. 
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. PRIZMORF

KINTERGEIST

LIDÉRCKÖD

UNDHORMÁNY

TOXIGON

energiatípus:  fénysugarak

energiatípus:  kinetikus

energiatípus:  gőz

energiatípus:  biológiai

energiatípus:  nukleáris

  gyakori

  ritka

  nagyon ritka

  gyakori

  nagyon ritka



Lehetséges csalik:
A prizmorfokat vonzza a mű-
vészet és annak eszközei, 
a prizmák és a lézertollak, 
valamint a rajzfilmkarakterek.

Lehetséges csalik:  
A kintergeisteket vonzzák 
az ipari gépezetek, a tervraj-
zok, a katapultok és az edzőfel-
szerelések.

Lehetséges csalik:
A lidércködöket vonzzák a hoz-
zátartozóik képei és az olyan 
tárgyak, amelyek fontosak vol-
tak nekik: egy karkötő, egy óra, 
egy szerelmeslevél, egy fénykép.

Lehetséges csalik:
Noha a legtöbb szellemenergia 
bizonyos típusú tárgyakhoz 
vonzódik, az undhormányok 
nem válogatósak. Rávetik ma-
gukat bármire, ami tiszta, hogy 
összekoszolják.

Lehetséges csalik:
A toxigonok közel marad-
nak a forrásukhoz: nukleáris 
erőművekhez, orvosi létesítmé-
nyekhez, műholdfelszerelések-
hez, rakétabázisokhoz.

jelentenek fizikai veszélyt. Keress 
megmagyarázhatatlan foltokat, 
hirtelen megjelenésbeli változáso-
kat és kísérteties graffitiket.

eltüntetni – például a telefonodat, 
a pénzedet vagy a kedvenc pólódat. 
Többnyire kellemetlen és fájdalmas 
velük találkozni. 

többnyire még akkor sem tud-
nak a szellem jelenlétéről, ha van 
ektoérzékük. Jelenlétük megfázás-
szerű tüneteket idéz elő a kísértett 
személynél – szipogással és tüsszen-
téssel jár.

gyakran testi funkciókat érint: illet-
len zajokra, kellemetlen kipárolgá-
sokra és egyéb bizarr fizikai elvál-
tozásokra számíthatsz a kísértett 
személytől. Az elsődleges kockázatok 
az enyhe émelygéstől a szélsőséges 
szégyenérzetig terjednek.

Ugyanakkor vonzza a radioaktív 
környezet, elfogása ezért  
rendkívül nehéz és veszélyes. 
A SZEÁNSZ-nak több olyan 
toxigonjelenésről is tudomása van, 
amelyet a jelenlegi technológiával 
még mindig túl veszélyes befogni.

A pletykák szerint az elnököt fiatalkorában lidércköd 
kísértette, és ez vezetett a SZEÁNSZ megalakulásához.

Számításaim szerint 57 különböző fajtájuk , van , ezért sem 

járok már a helyi csirkefalodába, ahol megszámoltam őket.

Amikor legutóbb egy prizmorffal találkoztam, 

élénklilára színeződött az alsónadrágom.

                 Elbűvölő!

AJAJJ!

Ezek a szellemek szeretik elrejteni 
a szemüvegemet a fejem tetején .


