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Elder Sign kiegészítő 

 
A fordításról 

A fordítást Csibu készítette (www.csibu.space és www.huzopakli.blog.hu). A fordítás lektorálatlan, és nem teljes egészében szóról 
szóra történt. Az elsődleges cél a kiegészítő gyors megértése volt, így az esetleges pontatlanságokért elnézést kérek. Az alapjáték 

ismerete és annak magyar fordítása ismeretében történt e magyarítás, mellyel remélem sok Lovecraft rajongónak örömet okozok!  
 

Minden alkalommal, amikor az az átkozott óra éjfélt üt, egyre borzasztóbb dolog történik. Olyan sokakat 
elvesztettünk már, sírköveik engem bámulnak. Hányat kell még eltemetnünk mielőtt ez a rémálom végre 
véget ér? 

ÁTTEKINTÉS 
E kiegészítő megnehezíti és izgalmasabbá teszi az Elder Sign-t mind a normál játék, mind a játék végi csata 
során. A három modulpakli minden más Elder Sign kiegészítővel együtt is játszható. 
 
Tartozékok: 15 sírfelirat kártya; 20 epikus csata kártya és 15 fóbia kártya. 
 
A kiegészítő használata 
Minden játék elején egyezzenek meg a játékosok, 1, 2 vagy mindhárom modult alkalmazzák-e.  
 

FÓBIA KÁRTYÁK 
 
Mostantól, amikor egy nyomozó épelméjűsége nullára, vagy az alá csökken, a nyomozó nem pusztul el. 
Helyette hozzáad egy végzet jelzőt a végzetsávhoz, húz 1 fóbia kártyát és karaktere mellé teszi, majd 
épelméjűsége visszaáll a maximális értékre. A fóbia eltávolíthatatlan és a nyomozó haláláig játékban marad. 
Ha egy nyomozó már a negyedik fóbiáját húzná, elpusztul. 
Mérhetetlen Vén felébredésekor nem kell fóbia kártyát húzni, de a korábbiak játékban maradnak. Ha a 
végső csatában csökken le egy nyomozó épelméjűsége nullára, vagy az alá, a nyomozó elpusztul.  

 
SÍRFELIRAT KÁRTYÁK 

 
Amikor egy nyomozó elpusztul, húz egy sírfeliratot, majd végrehajtja. Ezt követően a kártyát lefordítva maga 
elé teszi, és nyomozóját ráhelyezi. 
 

EPIKUS CSATA KÁRTYÁK 
 
A Mérhetetlen Vén felébredése utáni csata szabályai az alábbiak szerint módosulnak. Amikor egy Vén 
felébred, keverd meg az epikus csata kártyákat és tedd a Vén mellé. Húzd fel a legfelső lapot és hajtsd végre 
a támadásokat felülről lefelé. Ha éjfélkor ébred fel, ne hajtsd végre a Vén támadását, helyette húzd fel a 
pakli legfelső lapját és hajtsd végre a támadásokat felülről lefelé. 
 
Ha a nyomozók támadnak először: 
A nyomozók végrehajtják támadásaikat a kártya hatásai szerint, majd támadásuk után előremozgatják az 
órát. Éjfélig támadhatnak. Éjfélkor a Vén támad a csata kártya szerint. Ezt követően felhúzzátok a következő 
kártyát és végrehajtjátok. 
Ha a Mérhetetlen Vén támad először: 
A Vén végrehajtja támadását a kártya hatásai szerint, majd a nyomozók is végrehajtják támadásaikat a 
kártya hatásai szerint. A nyomozók támadása után előremozgatják az órát. Éjfélkor felhúzzátok a következő 
kártyát és végrehajtjátok.  
Harci események: 
Ezek szüneteltetik a csatát, mely során bónuszokat vagy büntetéseket okoznak. Hajtsátok végre a kártyát 
felülről lefelé haladva.  
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