
Mérhetetlen Vének
Hastur, a Sárga Király
Minden idegen dimenziókbeli kaland teljesítése után fel kell rakni 1 végzetjelzőt 
Hastur végzetsávjára.
A végső csata: Amikor Hastur felébred, a feladatán az “x” annyi lesz, ahány 
szörny van éppen játékban.
A végső csata: Amikor Hastur támad, minden nyomozó vagy eldob 2 nyomot 
vagy veszít 2 épelméjűséget.

Shub-Niggurath, az Erdők Fekete Kecskéje
Minden játékban lévő szörny feladatához hozzájárul ez a feltétel: (l. kép).
A végső csata: Amikor Shub-Niggurath támad, minden nyomozónak el kell 
dobnia 1 trófeát, vagy elpusztul.

Yig
Yig haragja: Mindig, amikor egy kultista feladata teljesül, vagy amikor egy nyo-
mozó életereje, illetve épelméjűsége 0-ra csökken, a nyomozók elveszítenek 1
Ősi Jelet (ha van nekik legalább 1).
A végső csata: Amikor Yig felébred, minden nyomozónak vissza kell adnia (a 
megfelelő paklik aljára rakva) 1-1 varázslatot, közönséges és egyedi tárgyat; aki 
erre nem képes, elpusztul.
A végső csata: Amikor Yig támad, minden nyomozó vagy eldob 1 nyomot, 
vagy veszít 1-1 életerőt és épelméjűséget.

Itaqua
Jeges szél: Mindig, amikor egy nyomozó elmond egy varázslatot vagy elhasznál
egy egyedi tárgyat, veszít 1 életerőt.
A végső csata: Amikor Itaqua felébred, minden nyomozó minden közönséges és
egyedi tárgya, valamint varázslata miatt dob egy zöld kockával. Ha az eredmény
(1-3) nyomozás, a kártyát el kell dobni.
A végső csata:Amikor Itaqua támad, minden nyomozó vagy eldob 1 nyomot, 
vagy elveszít 2 életerőt.

Yog-Sothoth, a Kulcs és a Kapu
Mindannyiszor, amikor egy nyomozó elszenvedi egy idegen dimenziókbeli ka-
land büntetését, a kalandlapot vissza kell rakni a dobozba. Ha kifogy az idegen
dimenziókbeli kalandlapok paklija, Yog-Sothoth felébred.
A végső csata: Amikor Yog-Sothoth támad, minden nyomozónak el kell dob-
nia 1 trófeát, vagy elpusztul.

Nyarlathotep, az Ezer Maszk
Az előkészületek során a maszkok is bekerülnek a szörnytárolóba.
A végső csata: Amikor Nyarlathotep támad, minden nyomozónak el kell 
dobnia 1 nyomot, vagy elpusztul.

Cthulhu
Az őrület álmai: Minden nyomozó épelméjűség- és életerő-maximuma 1-gyel le-
csökken.
A végső csata: Amikor Cthulhu támad, minden nyomozó épelméjűség- vagy élet-
erőmaximuma 1-gyel lecsökken, valamint egy végzetjelző felkerül Cthulhu végzet-
sávjára.
(Miután Chtulhu felriadt, már nem jelennek meg szörnyek.)

Azathoth
Teljes pusztulás: Ha Azathoth felébred, a játéknak azonnal vége, a nyomozók
veszítettek.
A végső csata: Eljött a vég! Azathoth elpusztítja a világot.

Daoloth, a Fátyoltépő (promóciós Mérhetetlen Vén-lap)
Amikor szörny kerül egy kalandlap alsó részére, a nyomozók döntenek: vagy el-
dobnak a játékból egy idegen dimenziókbeli kalandlapot, vagy egy nyomozó el-
pusztul.
A végső csata: Amikor Daoloth támad, zárol egy zöld kockát. Ha az összes
zöld kocka el van zárva, a nyomozók veszítettek (akkor is, ha éppen Mary nővér
van soron).

“Gyárkémény” Pete, a csavargó
Potyázás: Mindannyiszor, amikor Pete varázslatot, közönséges vagy egyedi tár-
gyat kap (leszámítva az előkészületeket), dönthet, hogy helyette nyomot, varázs-
latot, közönséges vagy egyedi tárgyat kér.
Felszerelés: 1 társ (Herceg)

Jenny Barnes, a dilettáns
Járadék: Jenny a körében, ha kalandot próbál teljesíteni, a 2. fázis legelején el-
dobhat egy nyomot, varázslatot vagy közönséges tárgyat, hogy megkapja a vörös
és a sárga dobókockát.

Joe Diamond, a magánnyomozó
Megérzés: Miután Joe beadott egy nyomot, hogy újradobjon, még egyszer újra-
dobhat anélkül, hogy újabb nyomot kellene beadnia.

Dexter Drake, a bűvész
Mágikus adomány: Mindannyiszor, amikor Drake egy vagy több varázslatot 
kap (leszámítva az előkészületeket), kap még egy varázslatot.

Carolyn Fern, a pszichológus
Pszichológia: Naponta egyszer, bármely játékos körének legelején gyógyíthat 1 
épelméjűséget bármelyik nyomozón (akár saját magán is).

Gloria Goldberg, az írónő
Médium: Amikor egy idegen dimenziókbeli kalandot próbál teljesíteni, Gloria

Nyomozók



 

Bob Jenkins, az utazó ügynök
Minden hájjal megkent: Mindannyiszor, amikor Jenkins egy vagy több közön-
séges tárgyat kap (leszámítva az előkészületeket), kap még egy közönséges tárgyat.

Vincent Lee, az orvos
Elsősegély: Naponta egyszer, bármely játékos körének legelején gyógyíthat 1 
életerőt bármelyik nyomozón (akár saját magán is).

Michael McGlen, a gengszter
Erős test: Dobásonként egyszer Michael egy kockáját iszonyatról veszélyre for-
gathatja.

Monterey Jack, a régész
Régészet: Mindannyiszor, amikor Monterey Jack egy vagy több egyedi tárgyat 
kap (leszámítva az előkészületeket), kap még egy egyedi tárgyat.

Amanda Sharpe, az egyetemista
Szorgalmas: Amanda egy dobással több feladatot is teljesíthet, nem csak egyet.
Felszerelés: Amada két tárggyal/varázslattal kezd, ezeket tetszése szerinti kom-
binációban húzza a varázslatok, a közönséges és az egyedi tárgyak paklijából.

Darrell Simmons, a fotográfus
Ismeretségek: Dobásonként egyszer Simmons egy kockáját 1 nyomozásról 2
nyomozásra vagy 2 nyomozásról 3 nyomozásra, illetve a sárga és a vörös dobó-
kocka esetén 3 nyomozásról 4 nyomozásra forgathatja.

Mária nővér, az apáca
Őrangyal: Mária nővér �gyelmen kívül hagyhatja a mítoszkártyák késletetett
hatásait. Mária nővér dobásánál a zárolt kockákkal is dobhat (köre végén az
zárolások újra aktiválódnak).

Mandy �ompson, a kutató
Kutatás: Naponta egyszer, egy dobás után, mielőtt kiderülne, hogy az aktív 
játékos teljesített-e feladatot, Mandy újradobathat 2 kockát.

Harvey Walters, a professzor
Szilárd elme: Dobásonként egyszer Walters professzor egy kockáját iszonyat-
ról mítoszismeretre forgathatja.

Kate Winthorp, a tudós
Tudomány: Kate körében nem jelenhetnek meg szörnyek. Emellett Kate
immúnis az összes iszonyathatásra.

 

 

 

 

 
 

 

Abyss
Utazásom hajszál híján véget ért a dimenziók és világok közötti sötétségben. Rém-
álomszerű lények próbáltak megragadni, mielőtt elűzte őket lámpám fénye.

Álomföldek
Akik álmodnak, valójában utaznak - az Álomföldekre.

Celeano nagyterme
Egy könyvtárban voltam, de félelem mart belém, mert tudtam, hogy tilalmas az
itteni tudás.

A Dicső Faj városa
A furcsa, kúpszerő lény felém zümmögött, és rémülten észleltem, hogy értem, mit
mond! Valami megváltozott bennem, talán örökre...

Leng fennsíkja
Leng fennsíkja hideg volt és barátságtalan, óriási pókok és különös, eltorzult em-
berek földje.
Iszonyathatás: Veszítesz 1 épelméjűséget.

Más dimenziók
Sokféle helyek és sokféle dolgok vannak, melyekről még csak nem is ámodott az
ember.

R’lyeh
A sziget kiemelkedett az óceánból, és én, balgaságomban, úgy döntöttem, szétné-
zek rajta. Soha életemben nem bántam meg úgy semmit, mint ezt.

Yuggoth
Hideg és sötét helyen találtam magam. Azután felnéztem az égre, és... ó, Istenem! 
A Nap olyan kicsiny volt, oly távoli! Éreztem, hogy szörnyen messzire kerültem az 
otthonomtól.

Az Ősi Jel (the Elder Sign)
Itt volt előttem, kifaragva, ahogy kell. Már csak a testem és a lelkem kellett feláldoz-
nom...

Kulcskő (the Key Beyond)
A kő egykor egy ősi templom szentélyébe vezető ajtó fölött pihent. Hárman haltak 
meg, míg sikerült kiszabadítani.
Iszonyathatás: Veszítesz 1 épelméjűséget.

Rejtett átjáró (the Hidden Passage)
A folyosót jóval azelőtt vájták ki, hogy megépült volna a múzeum.  Mi lehetett 
korábban ezen a helyen?

Idegen dimenzióbeli kalandok

Kalandok



 

Vér a földön (Blood on the Floor)
A sötét tócsa miatt megborzongtam. Azután meghallottam azt a kaparó zajt...

Sövénylabirintus (the Hedge Maze)
Annyiszor jártam már e labirintusban, hogy akár csukott szemmel is eligazodnék
benne. Hogyan tévedhettem el mégis?
Éjfélkor: Minden nyomozó veszít 1 életerőt.

Nyilvános illemhely (Public Lavatory)
A tükör vérfoltos.
Amikor felhúzzátok ezt a lapot, megjelenik 2 szörny; a szörnyeket rakjátok
erre a lapra.

Te is hallottad? (Did you hear that?)
Annyira a furcsa zajokra koncentráltam, hogy még a szemem is becsuktam.

Elfeledett tudás (Forgotten Knowledge)
Kibogaráztam a szétmorzsolódó pergamenre írt szöveget, és úgy éreztem, annak
hajdani írója tudta, mi történik velem most, és valamiképp segíteni próbál.

Azzá válsz, amitől a legjobban tartasz (You become that which you 
fear most)
A betegség és a félelem berágta magát a bőröm alá, a csontjaimba. Már el sem
tudod képzelni az életem a sosem-szűnő rettegés nélkül.
Éjfélkor: Egy szörny jelenik meg!

Tárlatvezetés (the Guided Tour)
Vezetőnk számos anekdotát elmesélt a múzeum különös történelméből.

Ősrégi ereklyék (Ancient Relics)
Igyekeztem higgadt maradni, de az ereklyék jelentette bizonyítékok nem
hagytak más utat, csak az őrületét.
Iszonyathatás: Veszítesz 1 épelméjűséget.

Biztonsági szogálat (the Security O�ce)
Az őr meghallgatott és közben jegyzetelt, de hogy segíteni akart vagy bör-
tönbe juttatni, nem tudom.

Éjszakai behatolók (the Night Break-In)
Vannak, akik ismerik a múzeum titkait, és azokat saját, önző céljaikra
kívánják felhasználni.
Iszonyathatás: Elveszíted 1 trófeádat (te választasz).

Lépj el az ablaktól! (Stay Away From the Windows)
Habár félelem töltött el a termek sötét zugaiból, még jobban féltem a
halovány holdfénytől. A saját káromon tanultam meg, hogy tartsam meg
a távolságot a múzeum ablakaitól.

 

 

 

 

 
 

 

Áramtalanítás (Lights Out)
Hallottam, ahogy a teremőrök sorra lekapcsolják a lámpákat, és mindent elnyelt a
sötétség.

Zavargás az utcán (Riot in the Streets)
Valamiféle megmagyarázhatatlan dühtől fortyogva a tömeg végigzúdult az utcán,
rombolva és gyújtogatva.
Iszonyathatás: Veszítesz 1 életerőt.

Patkányok a csövekben (Vermins in the Pipes)
Olykor a fenyegető káosz nagy patkányokat csábít a múzeumba.

A tárolóhelyiség (the Storage Closet)
Azt mondták, hogy rég elveszett a kulcsa, mégis tárva-nyitva volt az ajtaja.

A hiányzó feljegyzés (the Missing Records)
Ezt nem hiszem el! Az, hogy valaki megpróbálta elrejteni ezt a jegyzéket, a leg-
jobb bizonyíték arra, hogy az illető pontosan tudta, miféle rettentő jelentőséggel
bírnak ezek az átkozott ereklyék!

Ünnepség a nagyteremben (Gala in the Great Hall)
A dúsgazdagok csak mulatozzanak, mit törődnének a sikoltozássommal - mert 
tudom, miféle végzez vár reánk!

Van valami az pincében... (�ere’s Something in the Basement)
Aláéreszkedtem a lépcsőn, és minden lépéssel csak jobban eluralkodott rajtam a
pánik.

A kurátor (the Curator)
Szívélyes volt, elbűvölő - és minden kétséget kizáróan gonosz. Mindazért, amit
tett, halált érdemelne.
Éjfélkor: Minden nyomozónak be kell adnia 2 trófát, különben veszít 1-1
életerőt és épelméjűséget.

Tűz a folyosón! (Hallway in Fire)
A lángnyelvek elborították a falakat, és szinte állati intelligenciával ugráltak
a függönyökről a kiállítási tárgyakra.
Iszonyathatás: Veszítesz 1 életerőt.

Az ajándékbolt (the Gift Shop)
Feltűnt, hogy a boltban van néhány tárgy, ami akár a kiállítótermekben is lehe-
tett volna. Az eladó biztosított róla, hogy ezek valóban mind eredetik.

Mikor leszáll az éj (When Night Falls)
Lenyugodott a Nap, a messzi csillagok haloványan ragyogtak a múzeum cserépte-
teje felett.

A főpap maradványai (Remains of the High Priest)
Egy pillanatra mintha valamit - ködöt, párát? - láttam volna az üveg alatt. Ő...
az a valami, ott a szarkofágban, lélegzett!
Iszonyathatás: Dobd el az összes iszonyatkockát.



 

A Holtak Csarnoka (the Hall of the Dead)
Gyűlölöm ezt a helyiséget. Nincs rá semmi szükség, hogy emlékeztessenek a halan-
dóságomra. Tudom, hogy hamarosan meg fogok halni.

Kérjük, ne érintse meg a kiállítási tárgyakat! (Please Do Not Touch the
Exhibits)
A halott tolvaj arcára fagyott rémületet csak még jobban kiemelte elkékült bőre.
Iszonyathatás: Rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra.

Mágikus utazás (Transported by Magic)
A bőröm furcsán, fehér fényben ragyogott. Inkább lehunytam a szemem... A
talaj eltűnt a lábam alól, és mintha örökkétig zuhantam volna.
Éjfélkor: Annyi végzetjelző kerül a végzetsávra, ahány idegen dimenziók-
beli kaland van játékban.

Titkos gyűlés (a Sacred Gathering)
Energianyalábok pattogtak a falakon, megvilátgítva az arcokat... sok közülök
igencsak ismerős volt.
Iszonyathatás: Veszítesz 1 épelméjűséget.

Árnytól űzötten (Haunted by a Shadowy Figure)
Ahogy megláttam azt a valamit, emlékek özöne zúdult rám. Megérdemlem a
halált, amit ez a valami hordoz.
Iszonyathatás: Egy szörny jelenik meg!

Titokzatos sír (Mysterious Tomb)
Ahogy felolvastam a feliratot, úgy éreztem, erő lültet a szavakban és ragyogó
köd örvényévé állnak össze előttem.

Írás a falon (the Writing on the Wall)
A szavak újraírtak a múltamat. Ahol sikerrel jártam, most elbuktam és hir-
telen eltűntem.
Iszonyathatás: Veszítesz 1 trófeát (te választasz).

Vihar a csészében (Tempest in a Teapot)
Érteztem, hogy a helyiség levegője gonosszá és fenyegetővé válik. A gonosz nem
akarta, hogy itt legyek.

Rettentő felfedezés (a Terrible Discovery)
Mi volt az, amit láttam? Nem tudom megmondani... Az elmém fellázad, ha
fel akarom idézni azt a valamit. Az őrület sokkal kedvesebb nekem, mint az
ép elme és a tiszta emlékezet arról a kimondhatatlan valamiről.

Halastó (Koi Pond)
Az aranyhalak alig látszottak a mocskos vízben. Azután más, nagyobb ala-
kokat láttam mozogni a felszín alatt.
Iszonyathatás: Azonnal elbukod ezt a kalandot.

 

 

 

 

 
 

 

Valami kiszabadult (Something Has Broken Free)
Az ősi kőtömb több tonnás lehet, és mégis valami nekicsapta a folyosó másik falá-
nak.
Iszonyathatás: Azonnal elbukod ezt a kalandot.

Roppant érdekes példány (a Peculiar Specimen)
Apró bogár volt, mégis a mód, ahogy tántorogva járt, megrémített.

Kapu máshová (Gate to Elsewhere)
Először csak elmélyültek a portré színei... de hamarosan valóság lett az illuzió-
ból, és a vászon helyén átjáró tátongott.

Segítségre van szükségünk! (We Need to Find Help)
Sem a nyers erő, sem a ravasz tervek nem menthetek meg engem - csak a csoda.

Átmeneti raktár (the Loading Dock)
Mindenütt fából ácsolt dobozok voltak, minden elképzelhető méretben. Óva-
tosan felfeszítettem az egyik tetejét.
Iszonyathatás: Dobd el az összes iszonyatkockát.

Igazgatóság (Administration O�ce)
Itt biztosan megtalálható az összes átvétel iratát, valamint feljegyzéseket a mú-
zeumban történt különös eseményekről. De egy varázsló könyvtára semmi 
ahhoz képest, amilyen zavaros és áttekinthetetlen ez az irattár, a bürökrácia 
legnagyobb dicsőségére.

Temető (the Graveyard)
E hideg kövek között a holtak nem pihennek.
Iszonyathatás: Dobd el az összes iszonyatkockát.

Rettentő látomások (Horrible Visions)
Az a borzalmas intelligencia ismeri a szándékaimat, ezért behatol az elmémbe
és megtölti azt az emberiség pusztulásáról szóló látomásokkal.
Éjfélkor: Rakjatok 2 végzetjelzőt a végzetsávra.

Természetellenes élőhely (Unnature Habitat)
Ezek a kitömött lények... Ha túl közel mennék, megragadnának, érzem. Gono-
szul �gyelnek üvegszemükkel.
Iszonyathatás: Veszítesz 1 életerőt.

Irattár (the Archives)
A gyűjtemény nincs igazán jól dokumentálva. Ki tudja, pontosan mik rejtőznek
a raktárakban?

Ne aludj el! (Don’t Fall Asleep)
Múltak az órák, és a kimerültség egyre inkább hatalmába kerített. De tudtam, 
ha elalszom, a lények behatolhatnak az elmémbe.
Éjfélkor: Minden nyomozó veszít 1 épelméjűséget.

A Medúza terme (Medusa Exhibit)
Hogyan faraghatott ki szobrász ily élethetű rettegést?
Iszonyathatás: Dobd el az összes iszonyatkockát.



Közönséges tárgyak

 

Dinamit (Dynamite)

Balta (Axe)

Ismétlőkarabély (Shotgun)
Dobd el, hogy 1 kockát veszélyoldalára forgass.

0.45-ös automata (.45 automatic)

Régi napló (Old Journal)

Élelem (Food)
Dobd el, hogy ne veszíts 1 életerőt.

Géppisztoly (Tommy Gun)

0.38-as revolver (0.38 revolver)

Szerencsehozó cigarettatárca (Lucky Cigarette Case)

Kés (Knife)

Lámpás (Lantern)

Whiskey (Whiskey)
Dobd el, hogy ne veszítsz 1 épelméjűséget.

R’lyeh Rubintja (Ruby of R’lyeh)

A Külső Istenek Flótája (Flute of the Outer Gods)
Dobás után dobd el, hogy legyőzz egy szörnyet.

Dzyan könyve (Book of Dzyan)

Névtelen kultuszok (Nameless Cults)

Cultes des Goules (Cultes des Goules)

Idegen szobor (Alien Statue)

A Dicsőség Kardja (Sword of Glory)

Alhazred lámpása (Lamp of Alhazred)

 

 

 

 

 
 

 

Necronomicon (Necronomicon)
Használata után kapsz 1 nyomot.

Gyógyítókő (Healing Stone)
Dobás előtt add vissza, hogy életerőd és épelméjűséged a maximumra nőjön.

A Sárga Király (the King in Yellow)

A Piramis Kék Őrzője (Blue Watcher of the Pyramid)
Dobásd után add vissza, hogy egy kockát mítoszismeretre forgass.

Szörnyek megkötése (Bind Monster)
Dobd el, hogy legyőzz egy szörnyet.

Ködös emlékezet (Cloud Memory)
Dobd el, hogy egy tetszőleges nyomozó épelméjűsége a maximumára nőjön.

Azathoth félelemátka (Dread Curse of Azathoth)

Mágikus fegyver készítése (Enchant Weapon)

Kapukeresés (Find Gate)
Dobd el, hogy húzz egy idegen dimenziókbeli kalandlapot, lerakva azt a normál ka-
landlapok alá.

Oltalom a húsnak (Flesh Ward)

Gyógyítás (Heal)
Dobd el, hogy egy tetszőleges nyomozó életereje a maximumára nőjön.

Releh köde (Mists of Releh)

Shudde M’ell vörös jele (Red Sign of Shudde M’ell)

Fonnyasztás (Shriveling)

Ré hangja (Voice of Ra)
Dobásd után add vissza, hogy egy kockát egy tetszőleges másik oldalára forgass.

Sorvasztás (Wither)

Varázslatok

Egyedi tárgyak



Társak

 

Armitage professzor (Professor Armitage)
Amikor Armitage professszor csatlakozik hozzád, rakj erre a lapra 2 varázslatot
- ezeket is használhatod.
Ha már mindkét varázslatot elhasználtad, dobd el ezt a lapot.

Eric Colt 
A feladatok épelméjűség-költségét hagyd �gyelmen kívül.
Dobd el ezt a lapot, ha a Mérhetetlen Vén felébredt.

Herceg (Duke)
Ha nem tudsz vagy nem akarsz teljesíteni kalandot, eldobhatod ezt a lapot, 
hogy ne szenvedd el a kalandlap büntetését.

Anna Kaslow
Körönként egyszer újradobhatsz legfeljebb két kockát. 
Amikor épelméjűséget vesztel, rakj egy jelzőt erre a lapra.
Dobd el ezt a lapot, ha már 3 jelző van rajta.

�omas F. Malone
Rakj egy épelméjűség-jelzőt erre a lapra, hogy egy mítoszismeretet veszélyre for-
gass át.
Dobd el ezt a lapot, ha már 4 jelző van rajta.

Tom “Hegy” Murphy (Tom “Mountain” Murphy)
A feladatok életerőköltségét hagyd �gyelmen kívül.
Dobd el ezt a lapot, ha a Mérhetetlen Vén felébredt.

Richard Upton Pickman
Rakj egy életerőjelzőt erre a lapra, hogy egy veszélyt mítoszismeretre forgass át. 
Dobd el ezt a lapot, ha már 4 jelző van rajta.

Ruby Standish
Amikor Ruby Standish csatlakozik hozzád, rakj erre a lapra 2 egyedi tárgyat.
Ha már mindkét egyedi tárgyat elhasználtad, dobd el ezt a lapot.

Mi-gó (Mi-go) 
Kapsz 1 egyedi tárgyat. A szörny visszakerül a szörnytárolóba.

Boszorkánymester (Warlock)
Kapsz 1 nyomot. A szörny visszakerül a szörnytárolóba.

 

 

 

 

 
 

 

Kultista (Cultist) 

Tűzvámpír (Fire Vampire)

Zombi (Zombie)

Boszorkány (Witch)

Mániákus (Maniac)

Ősfürkész (Elder �ing)

Dimenzióvándor (Dimensional Shambler)

Ghul (Ghoul)

Főpap (High Priest)

Kísérter (Ghost)

Fekete fattyú (Dark Young)

Vámpír (Vampire)

Repülő polip (Flying Polyp)

Chthon-féreg (Chthonian)

Shoggoth (Shoggoth)

Tindalos kutyája (Hound of Tindalos)

Byakhee (Byakhee)

Nyarlathotep maszkjai
A szövege mindegyiknek: A szörny visszakerül a szörnytárolóba.

A Fekete Ember (the Black Men)

A Duzzadt Asszony (the Bloated Woman)

A Sötét Fáraó (the Dark Pharaoh)

A Véres Nyelvű Isten (Bloody Tongue)

A Sötétség Lakója (Haunter of the Dark)

Szörnyek



Mítoszkártyák

 

Rettentő szörnyek... (Horrible Monsters...)
Vagy felraksz egy végzetjelzőt a végzetsávra, vagy megjelenik 2 szörny.
...kiderül a titok. (...Reveal a Secret)
Amikor éjfélt üt az óra, minden nyomozó kap 1 nyomot.

Kiderül a gyengeség... (Weakness Shown..)
Ha nincs legalább 2 az összes nyomozó életereje, rakj egy végzetjelzőt a végzet-
sávra.
...csend és némaság. (...Amid the Stillness)
Ma nincsen késleltetett hatás.

Az őrület markában... (Maddness Takes Hold..)
Ha nincs legalább 2 az összes nyomozó épelméjűsége, rakj egy végzetjelzőt a 
végzetsávra.
...a borzalom miközöttünk. (...To Bring Forth Horrors)
Amikor éjfélt üt az óra, egy szörny jelenik meg.

Megfelelő eszközök... (�e Right Tools..)
Ha a nyomozók közösen nem adnak vissza 2 egyedi tárgyat, rakj egy végzet-
jelzőt a végzetsávra.
...hasadék támad. (...Create a Rift)
Amikor éjfélt üt az óra, minden nyomozó, aki képes rá, visszaad 1 társat.

Ezoterikus holmik... (Esoteric Devices..)
Ha nincs legalább egy nyomozónál egyedi tárgy, rakj egy végzetjelzőt a vég-
zetsávra.
...hamis nyomra vezet. (...Reveal a False Trail)
Amikor éjfélt üt az óra, minden nyomozó, aki képes rá, visszaad 1 nyomot.

Személyes felszerelés... (Personal Possessions...)
Ha a nyomozók közösen nem adnak vissza 3 közönséges tárgyat, rakj egy 
végzetjelzőt a végzetsávra.
...szerencsét hoz. (...Bring Good Fortune)
A nyíllal eláttott kalandok feladatai ma tetszőleges sorrendben megoldhatók.

Hátborzongató tudás... (Eldritch Knowlegde..)
Ha nincs legalább egy nyomozónál varázslat, rakj egy végzetjelzőt a végzet-
sávra.
...zavarodott elme. (...In a Disturbed Mind)
Minden kalandlap megkapja mára ezt az iszonyhatást (ha volt iszonyathatá-
sa, ez lesz helyette): Iszonyathatás: Dobd el az összes iszonyatkockát.

Hirtelen rettenet.. (Sudden Terror..)
Megjelenik egy szörny, valamint rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra.
...csend és némaság. (...Amid the Stillness)
Ma nincsen késleltetett hatás.

 

 

 

 

 
 

 

Túl magas az ár... (Too High a Price...)
Rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra, kivéve akkor, ha egy nyomozó, akinek legalább
4 az életereje, elveszít 3 életerőt.
...a borzalom miközöttünk. (...To Bring Forth Horrors)
Amikor éjfélt üt az óra, egy szörny jelenik meg.

Maradj a barátaiddal... (Keep Friends Close...)
Ha nincs legalább egy nyomozónál társ, rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra.
...elhalványul az emlék. (...When Memories Fade)
Amikor éjfélt üt az óra, minden nyomozó, aki képes rá, visszaad egy varázslatot.

Kanyargó ösvényen.. (a Winding Trail..)
Ha nincs legalább egy nyomozónál nyom, rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra.
...a borzalom miközöttünk. (...To Bring Forth Horrors)
Amikor éjfélt üt az óra, egy szörny jelenik meg.

Okkult művészet... (�e Arcane Art...)
Ha a nyomozók közösen nem adnak vissza 2 varázstárgyat, rakj egy végzetjelzőt 
a végzetsávra.
...bezárulnak az ajtók. (...Closes the Doors)
Amikor éjfélt üt az óra, dobjátok el az összes játékban lévő idegen dimenziókbeli
kalandlapot, és ne csapjatok fel helyettük újakat.

A csillagok kedvezők... (�e Sars Align...)
Rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra.
...túl az ajtón. (...Above an Open Door)
A játékban lévők alá csapjatok fel még egy kalandlapot. E kaland teljesítése után
ne csapjatok majd fel helyette másikat.

A csillagok kedvezők... (�e Sars Align...)
Rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra.
...csend és némaság. (...Amid the Stillness)
Ma nincsen késleltetett hatás.

A csillagok kedvezők... (�e Sars Align...)
Rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra.
...mielőtt csődöt mond az értelem. (...Before Reason Fails)
A nyíllal eláttott kalandok feladatai ma tetszőleges sorrendben megoldhatók.

A csillagok kedvezők... (�e Sars Align...)
Rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra.
...a borzalom miközöttünk. (...To Bring Forth Horrors)
Amikor éjfélt üt az óra, egy szörny jelenik meg.

A csillagok kedvezők... (�e Sars Align...)
Rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra.
...sötét felhők felett. (...Above Dark Clouds)
Ma nem használhatók sem az egyedi tárgyak, sem a varázslatok.

Árnylények.. (Shadowy Entities...)
Rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra, ha 2-nél több szörny van játékban.
...csend és némaság. (...Amid the Stillness)
Ma nincsen késleltetett hatás.



 

Súlyos teher... (A Heavy Burden...) 
Rakj egy végzetjelzőt a végzetsávra, kivéve akkor, ha egy nyomozó, akinek 
legalább 4 az épelméjűsége, elveszít 3 épelméjűséget.
...csend és némaság. (...Amid the Stillness)
Ma nincsen késleltetett hatás.

Légy felkészülve... (Bre prepared...)
Ha nincs legalább egy nyomozónál közönséges tárgy, rakj egy végzetjelzőt 
a végzetsávra.
...életre kelt rémálmok. (...for Living Nightmares)
Amikor éjfélt üt az óra, két szörny jelenik meg.

Furcsa látvány... (Strange Sights...)
Egy szörny jelenik meg!
...méregcsapda. (...of a Poisonous Trap)
Amikor éjfélt üt az óra, minden nyomozó elveszít 2 életerőt.

Furcsa látvány... (Strange Sights...)
Egy szörny jelenik meg!
...az árnyakban ólálkova. (...in the Lurking Shadows)
Amikor éjfélt üt az óra, minden nyomozó elveszít 2 épelméjűséget.

Furcsa látvány... (Strange Sights...)
Egy szörny jelenik meg!
...vihar közeleg. (...Before the Storm)
Amikor éjfélt üt az óra, rakjatok 2 végzetjelzőt a végzetsávra.

Furcsa látvány... (Strange Sights...)
Egy szörny jelenik meg!
...csend és némaság. (...Amid the Stillness)
Ma nincsen késleltetett hatás.

Figyelmeztetés... (A Warning...)
Ma nincs azonnal hatás.
...életre kelt rémálmok. (...of Living Nightmares)
Amikor éjfélt üt az óra, két szörny jelenik meg.

Figyelmeztetés... (A Warning...)
Ma nincs azonnal hatás.
...összeesküvés. (...of a Conspiracy)
Minden feladathoz, amihez legalább 1 nyomozás kell, 1-gyel több
nyomozás kell.

Figyelmeztetés... (A Warning...)
Ma nincs azonnal hatás.
...pincebörtön. (...of a Dark Prison)
Mára elzáratik egy zöld kocka.

 

 

 

 

 
 

 

Figyelmeztetés... (A Warning...)
Ma nincs azonnal hatás.
...átok. (...of a Curse)
Minden életerő- és épelméjűség-költség és -veszteség 1-gyel megnő.

Bejáratlap

Elsősegély
Válassz egyet az alábbiak közül:
 · Ingyen gyógyulsz 1 életerőt vagy 1 épelméjűséget.
 · 2 trófeáért életerőd vagy épelméjűséged a maximumára nő.
 · 4 trófeáért életerőd és épelméjűséged a maximumára nő.

Talált tárgyak
Dobj egy zöld kockával, és:
 · Nyomozás: Veszítesz 1 életerőt vagy 1 épelméjűséget.
 · Mítoszismeret: Kapsz 1 nyomot.
 · Veszély: Kapsz 1 közönséges tárgyat.
 · Iszonyat: Kapsz 1 varázslatot.

Ajándékbolt
Vegyél meg egyetlen egyet az alábbiak közül:
 · 1 nyomot 1 trófeáért.
 · 1 közönséges tárgyat 2 trófeáért.
 · 1 egyedi tárgyat 3 trófeáért.
 · 1 varázslatot 4 trófeáért.
 · 1 társat 5 trófeáért.
 · 1 Ősi Jelet 10 trófeáért.


