
 
 
 
 
 
 
 

2-4 játékos számára 12 éves kortól 

A játék célja 
Amerika, a 20. század eleje: az "Ősi Nagy Létezők", akik rémisztő szörnyek egy másik 

bolygóról, és akik egy olyan sötét világ régi lakói, amely elmerült a sötétéségbe. Ezeket a 

démonokat egy még hatalmasabb erő tartja fogva Most az egyikük összegyűjti a seregeit, 

habér egyelőre még a mágiklus börtönében van fogva tartva, egy piramist építettek a 

legmélyebb tengerfenélken, R'lyeh városában. 

A gonosz szolgái már megnyitottak számos mágikus átjárót Arkham városának különböző 

helyein, hogy kiengedjék a gonosz egyenesen a mi világunkba. De Robert Craven, Salem 

egyik nagyhatalmú boszorkánymestere már elkezdett összegyűjteni egy bátor tudósokból 
álló csoportot, akik ismerik az okult tudományokat, és segyteni fognak a gonosz elleni végső 

harcban. A játékosoknak először meg kell találniuk a mágius szemüvegek használatával a 

nyitott átjárók helyeit, és be kell zárniuk azokat mágikus pecsétek segtségével. Ezzel 
egyidőben ügyelniük kell arra, hogy figyelmetlenségből ne nyissanak ki új átjárókat! Ekkor 

még sem a R'lyeh-ban fogva tartott "Ősi Nagy Létező" személye, sem az nem ismert, hogy 

milyen fegyver szükséges a démon megállításához. A "Necronomikon", a fekete varázslat és 
a démonológia régi könyve felhasználása vezeti őket a sikerre. A hősök számára a kezdet 

ijesztő lesz, az őrület határára juthatnak. Szörnyűséges teremtmények hordáival és egy másik 

"Ősi Nagy Létező" visszataszító árnyaival kell szembeszállniuk, melyeket Necron, a gonosz 
varázsló, Robert Craven félelmetes riválisa vezet csatába. 

32 hely kártya 
(4 szett, minden színből 8 lap) 

 
 

 

 
 

4 Józanság jelölő 7 x Necronomikon 
7 x Mágikus szemüveg 
7 x Nus elixír 
7 x Tőr 
 

 
8 Átjáró lapka: 

 

4 játékos tábla 

 
34 Tárgy jelölő 

 

 
 

6 Műtárgy 
(2-2db 3 színben) 

Vajon a hőseink sikerrel járnak? Sikerül legyőzniük a gonoszt mielőtt a dimenzióközi 
mélységből a démon eléri Arkhamot. 
 
A játékosoknak együtt kell működniük, hogy megtalálják és bezárják az összes olyan 

átjárót, amely a páhuzamos dimenzióba vezet, mielőtt Necron túl erőssé válik és képes 

lesz megnyitni a dimenzió kaput. A játék megnyeréséhez a megfelelő mágikus tárgyat is 

fel kell használni, hogy R'lyeh városában tartsad az ott raboskodó"Ősi Nagy Létező"-t. Ha 

a játékosok időben nem teljesítik ezen feladatokat, akkor, az összes résztvevő veszít. 

Játék tartalma 
- 1 Rövid történet 1 Necron jelölő 

 

4 x Fal 4 x Átjáró 

Fontos: 2 szett vagy 8 átjáró lapka mellékelve van, mint helyettesítő 
 
 

Dimenzionális hasadék Teremtmény kártyák "Ősi Nagy Létező" helye Rejtett árnyékok 

- 1 Zsák 

- 1 Játéktábla 

 4 játékos figura 1 Boszorkány figura 

 
 
 
 
1 Veszteség kocka

 
 
 

Tárgy hely 
 

Átjáró hely 

 

 

 

 

Árnyék 

26 Teremtmény kártya 6 "Ősi Nagy Létezőek" kártya 

 
 

 

 
 

 

 

4 Játékos segítő 

1 "Ősi Nagy Létezők" 
áttekintő kártya 

 

12 Esemény kártya 
 
 
 
 
 
 
 

Démon helye 

 

Necron sávja 
1 Kezdő játékos kártya 



 
 

Előkészületek 

 Az első játék megkezdése előtt óvatosan ki kell nyomkodni az összes lapkát. A játék 

során csak 1 szett szükséges a 8 átjáró lapkából. A két extra lap helyettesítésre szolgál. 

 A táblán Arkham városa látható hét helyszínnel (0 - 6), a R'lyeh-ben lévő víz alatti 

börtön, valamint az a sáv, melyen Necrons erejét kell jelölni. 

 A 6 "Ősi Nagy Létező" kártyát meg kell keverni. 5 kártyát R'lyeh körüli helyekre kell 

tenni képpel lefelé. Az első helyen lévő kártyát fel kell csapni. A hatodik kártyát a 

játéktábla R'lyeh-i helyére kell tenni képpel lefelé. Ez lesz az az "Ősi Nagy Létező", 

amelyet a játékosoknak meg kell állítanuik. 

 Az "Ősi Nagy Létező" áttekintő kártyát a tábla mellé kell helyezni. 

 Ki kell választani a kezdő játékost. A teremtmény kártákat meg kell keverni, és a kezdő 

játékos mellé kell tenni. A kezdő játékos kártya a kezdő játékos mellé kerül a játékosok 

számának megfelelő oldalával felfelé. Egy három játékosos játékban az 1 teremtmény 

kártyás képű oldalt kell képpel felfelé tenni. 

 A 12 esemény kártyát meg kell keverni, négyet ki kell venni közülük, és ezeket képpel 
lefelé félre kell tenni. Ezeket a kártyákat egyelőre nem kell használni. A megmaradt 8 

esemény kártyát képpel lefelé a kezdőjátékostól jobbra ülő játékos elé kell tenni. 

 Mindegyik játékos elveszi a saját színének megfelelő játékelemeket (figura, 8 hely kártya, 
1 áttekintő kártya és egy játékos tábla). Minden játékos kap egy józan ész jelölőt, mellyel 
az aktuális józanságukat tudják megjelölni. 

 

 Egy kártya felfordítása után 2 lehetőség adódik: 

o Ha a felfordított kártya még nincsen fenn a táblán, akkor a teremtményt a 

boszorkánymesterhez óramutató járása szerinti legközelebbi üres helyre kell tenni. 

Az első teremtményt a Szanatóriumra kell helyezni. Necron és Robert Craven 

kártyáit nem szabad a táblára tenni. FONTOS:  Ha mind a 6 helyen már van 

teremtmény, akkor az új teremtményt a dobó pakliba kell tenni, és a hatása sem 

hajtódik végre. A Miskatonic Egyetemre tilos teremtmény kártyát tenni. 

o Ha egy olyan teremtmény kártya kerül felfordításra, amilyen már a táblán 

megtalálható, akkor a teremtmény hatása megtörténik. A játékos elszenvedi a a 

teremtmény kártya alján felsorolt hatásokat. Különböző teremtmények eltérő 

károkat okoznak. 

 

 
 

A Zombi (Untote) kártyát húzták. A másik ugyanilyen kártya  

1. példa: már a táblán van. A Necron jelölőt a dimenziós hasadék felé  
kell tolni 3 helyet. 

 

2. példa: Mély Létező (Tiefes Wesen). A játákosoknak kollektíven 
el kell dobniuk 2 mágikus szemüveget. 

 Minden játékos elé került 1 játékos tábla, melynek hatos helyére kerül a józanság jelölő. 

 A játékos figurákat a Miskatonic Egyetemre kell helyezni. 

 A boszorkány figura is a Miskatonic Egyetemre kerül, a '0' mezőre. 

 A Necron jelölő a Necron sáv elejére kerül. Ez a nagy hely a tábla jobb alsó részén. 

 A kockát a tábla mellé kell tenni. 

 A 8 átjáró lapkákat képpel lefelé meg kell keverni. Hatot közülük a táblán lévő 1-től 6-ig 

lévő hat helyszín jelölőre kell tenni. A megmaradó két átjáró lapkát képpel lefelé vissza 

kell tenni a dobozba. Mindegyik játékban 2 és 4 között lesznek nyitott átjárók. 

 Mindegyik tárgy jelölő a zsákba kerül. Minden játékos húz 1-1 tárgyat a zsákból, és a 

saját játékos táblájára helyezi. Kisebb tárgyak az egyik (összesen 3) kis tárgyakat jelölő 

helyre kerülnek. Egy műtárgy a műtárgy jelölőhelyre kerül a játékos táblájára. 

 A tábla mindegyik helyszínére a zsákból 3-3 tárgyat kell húzni. Ezeket a helyszín 

melletti tárgy helyekre kell tenni balról jobbra. Miután minden helyszínre felkerültek a 

tárgyak, a zsákot a tábla mellé kell tenni. 

 

Áttekintés 
A játékosok Salem boszorkánymesterének segítenek. A céljuk az, hogy megállítsák az 
"Ősi Nagy Létező"-t R'lyeh-ban. Éppen ezért a város összes átjáróját le kell zárniuk a 
megfelelő műtárggyal. A Miskatonic Egyetem átjáróka csak akkor zárható le, ha az "Ősi 
Nagy Létező" átjövetelét R'lyeh-ból megakadályozták. A játékosoknak csak annyi idő 
áll rendelkezésükre, ameddig Necron ereje ellenőrizetlenül növekszik. Amint a Necron 
jelölő eléri a Necron sáv utolsó helyét, a diemzionális hasadákot, a játéknak vége van, 
és a játékosok vesztettek. A játékosok akkor is veszítenek, ha a Necron jelölő azelőtt éri 
el a démon helyet a tábla jobb alsó sarkában, mielőtt a R'lyeh-ban lévő "Ősi Nagy 
Létező" felvedték volna. 

A forduló lépései 

A.  Új teremtmény kártyá(k) felcsapása 

 Minden egyes forduló elején a kezdőjátékos felfordít 1 vagy 2 teremtmény kártyát. 

o 2 játékos esetén 1 kártyát 

o 4 játékos esetén 2 kártyát 

o 2 játékos esetén váltogatva, egyszer 1-et, egyszer2-őt; először 1-et 

 Minden egyes teremtéményből 2 kártya van a teremtmény pakliban. Van még 2 speciális 

kártya is, Necron és Robert Craven. 

Láva féreg (Lavaworm).  A játákosoknak kollektíven 
3. példa: el kell dobniuk 4 tárgyat (nem műtárgyat). A dobott tárgyak 

bármilyen kombinációban eldobhatóak. 

 

 Ha a játékosoknak el kell dobniuk tárgyakat, akkor eldönthetik, hogy melyik játékos 

hányat dob el. A dobott tárgyakat a tábla mellé kell tenni. 

 Néhány kártyán egy vörös nyíl látható a tárgy felett. Ha ezt dobja el a játékos, 
és nem tudják teljesíteni a a kártya követelményeit, el kell dobniuk az összes 

lehetséges tárgyat a megjelölt típusból, és a Necron jelölőt a dimenziós 

hasadék felé kell mozgatni a legközelebbi Necron-t mutató 
helyre. A játékosok nem választhatják azt, hogy a Necron 
jelölőt mozgatják, de megtartják a tárgyakat. 

 Ha egy teremtmény aktiválódik, a kihúzott teremtmény kártya a dobott pakliba kerül. 

A táblán lévő teremtmények a helyükön maradnak. 

 

Speciális teremtmény kártya 

Necron: A Necron jelölőt a táblán lévő teremtmények számával megegyező 

számú mezővel kell a dimenziós hasadák felé mozgatni. Ha egy „Ősi Nagy 

Létező” van a Miskatonic Egyetemen, akkor a Necron jelölőt további 2 hellyel 
kell előre mozgatni. Ezután a Necron kártyát és valamennyi eldobott 

teremtmény kártyát bele kell keverni a pakliba. 

 
 

Robert Craven: A boszorkány figurát és a játékosok figuráját a Miskatonic 

Egyetemre kell tenni. A játékosok visszakapják a kezükbe az összes kijátszott 
hely kártyájukat. Ha egy „Ősi Nagy Létező” van a Miskatonic Egyetemen, 

akkor nem szenvednek veszteségeket. Végezetül a Robert Craven kártya kikerül 

a játékból, és egy új teremtmény kártyát kell húzni helyette. 
 

B. Játékos akciói 

Az első játékossal kezdve és óramutuató járása szerint az összes játékos végrehajtja a 

következő akciókat az adott sorrendben. 

1. Hely kártya kijátszása és mozgás 

 Kiválasztja az egyik hely kártyáját, és kéépel felfelé maga elé teszi. Ezután a 

figuráját a kártyán lévő helyre mozgatja.  



 
 

 Ha a titkos átjáró (Geheimgang) helyet játszod ki, akkor bármelyik helyre átmehetsz. De 

helyben NEM maradhatsz. Ezen felül veszítessz 1 józan ész is. A itkos átjáró az egyedüli 

lehetőség, hogy eljuss R'lyeh-ba, hogy elűzzd a "Ősi Nagy Létező"-t. 

 Ha a Miskatonic Egyetem helyet játszod ki, visszakapod az összes, korábban kijátszott hely 

kártyádat. A következő körben már ezek közül is játszhatsz ki lapot, a szokásos módon 

 

2. Egy másik játékossal történő lapcsere 

 Ha már van egy vagy több játékos azon a helyen, ahová átlépsz, akkor az egyikükkel 

elcserélhetsz 1 tárgyat. 

 A csere helyett adhatsz vagy kaphatsz egy tárgyat egy másik játékostól, aki ugyanazon a 

helyen áll. 

 Ha több játékos áll ugyanazon a helyen, csak az egyikkel cserélhetsz. 

 Fontos: Műtárgyakat nem lehet cserélni vagy átadni. 

 

3. Összecsatás egy teremtménnyel vagy az árnyékkal 

 Ha van teremtmény azona helyen, ahova átlépsz, vagy árnyék van az egyetetmen, akkor 

kockadobással kell eldönteni, hogy mit veszítessz el. 

Egy tárgy elvesztése. Elveszted az a tárgyat, 

amelyet a kocka mutat. Ha nincs ilyen nálad, akkor 
nem veszted el, és nincsen tovűábbi büntetés sem. 

Ha több is van belőle, akkor is csak egyet veszítessz 

el. 

 

 

Józan ész csökkenése eggyel. Ha ezáltal a józan ész mutatód 0-ra csökken, kiestél a 

játékból. 
 

 

Necron egy hellyel közelebb lép a dimenziós hasadékhoz. 

 

 Ha arra a helyre lépsz, ahol a boszorkány áll, akkor nem ér téged hátrány sem a 

teremtménytől, sem az egyetemen lévő árnyéktól. Ilyenkor nem kell kockával dobni. 

 Miután bármilyen kárt szenvedtél egy teremtménytől, megkisérelheted legyőzni a 

teremtményt. Akkor is megkísérelheted legyőzni a teremtményt, ha nem szenvedtél semmi 

kárt, mert a boszorkánnyal egy helyen vagy. Ahhoz, hogy legyőzz egy teremtményt, nálad 

kell lennie a 2db (árnyék esetében 3db) olyan tárgynak, amely a teremtmény kártya tetején 

látható. Nem kell eldobni ezeket a tárgyakat a teremtmény legyőzéséhez. (Kivétel “Thul 

Saduun” – ez a hatalmas teremtmény megköveteli, hogy egy műtárgyat dobj el, ha le akarod 

győzni.) 

 

 

Nus elixíre: 1 józan ész pontot kapsz. Ha a boszorkány mezején állsz, 2 józan 

ész pontot kapcsz vissza. A józan ész pontjaid soha nem mehetnek 6 fölé! 

 

N'gaa tőre: Ha a boszorkány mezején állsz, ezt felhasználva legyőzheted az itt 

álló teremtményt. Az egyetemen lévő árnyékot is legyőzheted így. 

 
 

Műtárgyak: ha van nálad olyan műtárgy, melyet az átjáró lapka melletti kép 
mutat, you may place the artifact on the portal tile to indicate that it has been 

closed. 
Figyelem: Ha a játék végén veszitek észre, hogy egy műtárgyat egy falra 
rakott le valaki, akkor a játékosok vesztettek.  A Miskatonic Egyetem átjárója 
bármelyik műtárggyal bezárható, de csak az után, ha a R'lyeh-ban lévő "Ősi 
Nagy Létező" felfedtétek. Szintén bármelyik műtárgy felhasználható a 'Thul 
Saduun' teremtmény legyőzésére. Az íly módon felhasznált műtárgyakat a tábla 
mellé kell tenni. 

 
 

 

 

5. A figurádnál lévő tárgy megszerzése 

 A köröd végén felveheted a figurádnál lévő egyik tárgyat és átteheted a saját 

játékos tábládra. Ha már rendelkezel 3 tárggyal vagy egy műtárggyal, akkor előbb 

el kell dobni az egyiket, hogy felvehesd az újabb tárgyat. 

 Miután felvetted a tárgyat, ki kell fizetned az árát. Ha a hely fölött egy vagy két 

szimbólum látható az alábbiakból, akkor a tárgy foglalt. Attól függően, hogy hol 

van a tárgy, az alábbiak közül kell végrehajtani valamelyiket. 

 

A Necron jelölőt 1 vagy 2 hellyel a dimenziós hasadék felé kell mozgatni. 

 

1 vagy 2 értékkel csökkenteni kell a józan ész pontjaidat. 

 

Fedd fel és hajtsd végre a legfelső teremtmény kártyát. 
 

Fedd fel és hajtsd végre a legfelső esemény kártyát. 

 

 Nem kötelező eltenni egy tárgyat. 
 Ha mégis elteszel egy tárgyat, leghamarabb csak a következő körben szabad 

felhasználni. 

 A legyőzött teremtmények a teremtmények dobott paklijába kerülnek. A legyőzött árnyékok 

visszakerülnek a dobozba. 

 Ha az utolsó tárgyat is is felhúztátok az adott helyről, a zsákból húzzatok ki 3 újabb 

tárgyat, és tegyétek őket balról jobbra irányba az adott helyre. 

 Ha nem maradt több tárgy a zsákban, akkor az eldobott és felhasznált tárgyakat, 

amelyeket eddig a tábla mellett kellett gyűjteni, be kell tenni a zsákba, és innen kell 

húzni. 

4. Egy tárgy használata 

 Egy játékos használhat 1 tárgyat. A táryga használata után a tábla mellé kell heklyezni azt.  

Mágikus szemüveg: Megnézhetsz egy képpel lefelé álló átjáró lapot azon a 
helyen, ahol a figurád áll. Miután megnézted, vissza kell tenni képpel lefelé a 

táblára.Most már tudod, hogy van-e átjáró ott, vagy sem. Fontos: Tilos 

elmondani, hogy mi volt a kártyán! A Miskatonic Egyetem esetében nem szabad 
felhasználni ezt a tárgyat, mivel incs ott átjáró lapka. Helyette ott van egy nyitott 

átjáró, amely látható a játék kezdete óta mineden játékos számára. 

 

Necronomicon: Felfedheted a következő "Ősi Nagy Létező" kártyát (R'lyeh 

mellett). Mivel az 1. helyen lévő kártyát a játék elején fel kell fordítani, így ha 
először használjátok ezt a kártyát, a 2. helyen lévő kártát kell felfordítani. utána a 

3. helyen lévőt, és így tovább. Végezetül a R'lyeh-n lévő kártyát kell felfordítani. 

 
C. Esemény kártya húzása 

 Miután valamennyi játékos végrehajtotta az akcióit, az utolsó játékos felhúzza és 

felfedi a legfelső esemény kártyát. 

 A boszorkány figurát a helyek között annyival kell mozgatni, amilyen szám van az 

esemény kártyán. A 6-os helyről (templom – Kirche) a boszorkány a 0-ra (Miskatonic 

Egyetem) lép. A boszorkány speciális képességei azon játékosoknak segítenek, akik 

vele egy helyen vannak. A boszorkány speciális képességei: 

o N’Gaa tőrjének felhasználásával megölhető egy teremtmény 

o Nus elixírjének használatával 2 józan ész pont visszanyer a játékos 

o ha van teremtmény a helyen, az nem okoz kárt (nem kell kockával dobni) 

 Ezután kövessétek az esemány kártyán lévő instrukciókat. 

 Ha elfogynak az esemény kártyák, keverjétek meg mind a 12-őt, 4-et tegyetek félre, a 

megmaradt 8-at tegyétek az utolsó játékos mellé. 

 



 
 

A kezdő játékos kezdi a következő fordulót úgy, hogy húz egy vagy két teremtmény 

kártyát. 

A kezdő játékos személye nem változik meg! 

 

Az "Ősi Nagy Létező" árnyékai 

6 különböző "Ősi Nagy Létező" van a játékban. Az esemény kártyák 
miatt csak az az 5, amelyeket R'lyeh mellé kellett tenni a játék 

kezdetén, jelenhet meg mint árnyék a Miskatonic Egyetemen. Amikor 

a Miscatonic Egyetemre lépsz, ha van ott árnyék dobni kell a kockávan, 
és a kocka által mutatott veszteségeket el kell szenvedni. Az árnyék 

legyőzhető úgy, hogy az "Ősi Nagy Létező" kártya tetjén lévő 3 tárgy a 

birtokodban van (a tárgyakat nem kell eldobni). Amíg az árnyék 
játékban van a Miskatonic Egyetemen, a kártyán lévő szöveg 

érvényben van. 

Ha egy esemény hatására egy új árnyék kerül a Miskatonic Egyetemre, az előző 

árnyékot le kell venni, és vissza kell tenni a dobozba. Ha nincsen "Ősi Nagy Létező" 

kártya R'leyh mellett, akkor semmi nem történik. 

 

A játék vége 

Számos út vezet ahhoz, hogy elveszítsed a játékot, de csak 1 út vezet a győzelemig. 

Akkor vesztettél, ha: 

 Necron eléri a démon helyet, mielőtt a R'lyeh-ban lévő "Ősi Nagy Létező"-t felfedtétek 

volna. 

 Necron eléri a dimenziós hasadékot a saját sávja végén. 

 Ha már csak 1 játékos maradt jétékban, a többinek 0-ra csökkent a józan ész pontja. Nem 

tudod becsukni az átjárót a Miskatonic Egyetemnél egymagad, mert az"Ősi Nagy 

Létező"-t is le kell győzni. 

 

A játékot azonnal megnyerték a játékosok, ha az "Ősi Nagy Létező"-t legyőzték, és az összes 

átjárót bezárták. Ez azt is feltételezi, hogy véletlenül sem nyitottatok ki egy átjárót sem úgy, 
hogy egy műtárgyat egy fallal jelölt helyre. Miután a Miskatonic Egyetemnél lévő átjárót 

bezártátok, fordítsátok fel az összes átjáró lapkát és győződjetek meg róla, hogy az összes 

átjáró a megfelelő műtárggyal zártátok be, és nem kerülüt műtárgy olyan helyre, amelyik 
nem átjáró. Ha az összes átjárót bezártátok, és nem nyíltak ki újak, akkor nyertetek, 

egyébként vesztettetek. 

Pontozás
Ha szükséges, a győzelmi pontokat ki lehet számolni. 
Számoljátok meg a Necron sávon megmartadt üres helyeket. Adjátok hozzá a játokosok 
által birtokolt összes tárgy darabszámát (tárgy és műtérgy egyaránt)és a józan ész 
pontokat. Az eredmény a győzelmi pontotok. 

Az összes "Ősi Nagy Létező" kártyát fel kell fednetek, mielőtt Necron 

eléri a tábla sarkában lévő démon mezőt. Ha addigra nincs mindegyik 

felfedve, a játékot elvesztettétek. 

R'lyeh 

Amint R'lyeh-ban egy kártya felfordul, tudni 

fogjátok, hogy melyik "Ősi Nagy Létező"-vel kell 

megküzdenetek. Amíg a kártya képpel felfelé van, 

és az "Ősi Nagy Létező"-t még nem győztétek le, 

addig a kártyán lévő szöveg érvényben van. 

A győzelem elérése céljából az egyik játékosnak el 

kell utaznia R'lyeh-ba, és le kell győznie az "Ősi 

Nagy Létező"-t. Amíg az "Ősi Nagy Létező"-t le 

nem győzte, addig a Miskatonic Egyetem kapuját 

nem szabad bezárni. 

Hogy R'lyeh-ba utazhass, a titkos átjáró kártyát kell felhasználnod (ne feledd, hogy ezzel 
veszítesz 1 józan ész pontot), és birtokolnod kell az "Ősi Nagy Létező" által megkövetelt 
tárgyakat. Fontos: a Cthulhu-hoz három megegyező tárgy szükséges, amíg a Dagon-hoz 
három különbözőtárgy szükséges. 

Ilyenkor az "Ősi Nagy Létező" erejét lenulláztátok egy időre. Ekkor nem kell kockával 
dobni, ha R'lyeh-ba utaztok. 

Innentől kezdve a saját körötökben mindig veszítetek egy józan ész pontot. Ha a józan 
ész pontod nullára fogyott, kiestél a játékból, és egy másik játékosnak kell R'lyeh-ba 
utaznia, hogy legyőzze az "Ősi Nagy Létező"-t. 

Ha éppen azon munkálkodsz, hogy legyőzzed az "Ősi Nagy Létező"-t, akkor már nem 
veszel részt a fordulókban. Éppen ezért nincsenek rád hatással a teremtmények és az 
eseménykártyák sem. 

Az "Ősi Nagy Létező" játékos segítség megmutatja, hogy melyik tárgyakat kell 
birtokolnod, hogy legyőzd mindegyik "Ősi Nagy Létező"-t. 

A józan ész pont 0-ra csökken 

 

Ha a józan ész pontjaid valaha is 0-ra csökkennek, megőrülsz és kiesel a 
játékból. A tárgyaid elvesznek. 

 

 

 

 

Haladó változat 
Azért, hogy a haladó játékosok számára megnöveljétek a nehézségi fokot, az alábbi 

szabályok közül használjatok fel párat, vagy akár az összeset: 

 A játékosok csak 5 vagy 4 józan ész pontszámmal kezdenek. 

 Necron a sávja 3. helyén kezdi el útját. 

 Vegyetek ki 1 teremtmény párt a teremtmény pakliból. 

 

Kooperatív játék 
Minden egyes forduló elején érdemes lenne megbeszélni a stratégiát. Arra azonban 

emlékezzetek, hogy azt nem szabad elmondani, hogy mit láttál egy mágikus szemüveggel 
megnézett átjáró lapkán. Vagyis ha a csoport úgy dönt, hogy elindulnak legyőzni az "Ősi 

Nagy Létező"-t és bezárják a Miskatonic Egyetemnél lévő kaput, akkor nem mondhatod el, 

hogy még vannak nyitott átjárók Arkham-ban. Persze azt mondhatod, hogy nem tudsz több 

nyitott átjáróról Arkham-ban. 
 

Kiválasztott teremtmény kártyák Negatív esemény kártyák 

Blutjager: Minden játékos veszít 2 józan ész pontot. (Boszorkány lép 1): Tegyétek a legutoljára felfordított „Ősi Nagy Létező”-t R'lyeh mellől a 

Hexe (2 eltérő kép): Az összes olyan átjáró lapkát, Miskatonic Egyetem mellé, mint árnyék. 

melyeken nincsen műtárgy össze kell keverni, és (Boszorkány lép 2): A Necron jelölőt 2 mezőt meny a dimenziós hasadék felé. 
újra szét kell osztani a táblán. (Boszorkány lép 3): Húzd fel és hajtsd végre a legfelső teremtmény kártyát. 

Thul Saduun: Mindegyik játékosnak kétszer kell kockát (Boszorkány lép 4): Tegyétek a legutoljára felfordított „Ősi Nagy Létező”-t R'lyeh mellől a 
dobnia, és elszenvedni az okozott veszteségeket. Miskatonic Egyetem mellé, mint árnyék. 

Necron: Necron a táblán lévő teremtmények számával (Boszorkány lép 5): Minden játékos veszít 1 józan ész pontot. 
lép előre a sávjában, és további kettőt lép, ha van 
árnyék a Miskatonic Egyetemen. Ezután ezt a kártyát a Pozitív esemény kártyák 
dobott teremtmény kártyákkal együtt össze kell keverni (Boszorkány lép 0): Semmi nem történik. 
a teremtmény pakliba. (Boszorkány lép 1, „Die Spieler” szövegű): A táblán lévő egyik teremtmény kártyát le lehet venni. 

Robert Craven: A boszorkány figura és minden játékos (Boszorkány lép 1, „Bis zum nachsten” szövegű): A következő esemény fázisig 
figurája a Miskatonic Egyetemre kerül. A játékosoknak (Boszorkány lép 2): A zsákból három tárgyat kell húzni, és tetszésed szerint oszd szét a 
nem kell dobniuk, ha van árnyék az egyetemen. Minden játékosok között. 
játékos visszakapja a kijátszott hely kártyáit a kezébe,  (Boszorkány lép 3): A játékosok között tetszésed szerint ossz szét 3 józan ész pontot. 
és egy újabb teremtmény kártyát kell húzni (Boszorkány lép 4): Necron 1 mezővel távolodik a dimenzionális hasadéktól. 
 (Boszorkány lép ?): Tetszéps szerinti helyre teheted a boszorkány figurát. 
„Ősi Nagy Létezők” képességei 
Cthulhu: Amikor szembekerülsz egy teremtménnyel, 

a Cthulhu árnyékával, akkor 2 kockával kell dobnod. 

 
Dagon: Ha új tárgyakat teszel egy helyre, akkor a 
költség nélküli tárgyhelyek üresen kell hagynod. 
 
Hastur: A boszorkány speciális képességeit nem 
lehet használni. 
 
Nyarlathotep: A kockadobás által okozott károk 
duplázódnak. 
 
Shub-Niggurath: Minden egyes forduló elején a 
Necron jelölő egy hellyel közelebb lépa dimenziós 
hasadékhoz. 
 
Yog-Sothoth: Az előnyös esemény kártyák hatástalanok  
lesznek. Csak a negatívoknak lesz hatása. 

 

 


