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� SZABÁLYKÖNYV�HASZNÁLATA�

Harrigan�végigfuttatta�bekötözött�kezét�a�hotelszoba�falán�
lévő�térképen.�A�világ�minden�tájáról�származó�tucatnyi�
dokumentum�és�papírfecni�volt�a�megfelelő�helyre�tűzve,�
színes�zsínorok�bonyolult�hálójával�összekötve.�Végigkövetett�
egy�piros�zsinórt�egy�arkhami�holdkóros�vallomásától�egy�
ceruzával�átrajzolt�szimbólumig,�amit�ő�talált�az�Amazonas-
nál.�Onnan�egy�kék�cérnát�követett�egy�Sydney-ben�
meggyilkol�csillagász�naplójából�kitépett�lapig.�

De�a�teljes�kép�nem�akart�összeállni.�Valami�összezavarta.�De�
mi�lehetett�az?�Az�árusnak�a�vasútállomáson�egy�tetoválás�
volt�a�kézfején.�Talán�ez�volt�az.�Harrigan�biztos�volt�benne�
hogy�már�korábban�is�látta�azt�a�szimbólumot.�De�lehet�
hogy�téved.�Lehet�hogy�csak�paranoiás.�A�biztonság�kedvéért�
azért�készít�egy�rajzot�arról�a�tetoválásról�és�megmutatja�
Dianának.�Ő�tudni�fogja.�

Egy�hang�az�utcáról�hirtelen�elvonta�a�figyelmét.�Nem�is�
hang,�csak�egy�hang-kezdemény.�Mintha�egy�kiáltás,�egy�
sikoly�indult�volna,�de�félbeszakadt.�Ellépett�a�térképétől�és�
megnézte�hogy�a�szobája�ajtaja�be�van-e�zárva.�

Kilenc�órája�van�csak�a�városban,�a�vasútállomásról�
egyenesen�a�múzeumba�sietett,�onnan�pedig�a�szállodába.�Ki�
tudott�ilyen�hamar�rátalálni?�

A�kurátor?�Az�öreg�ember�olyen�lelkes�volt,�vidáman�mutatta�
meg�az�apró�faragott�figurát�az�agyagedényen.�Fájdalmasan�
hosszú�előadást�tartott�arról�a�primitív�hiedelemről�hogy�egy�
ősi�gonosz�egy�nap�majd�átlép�egy�mágikus�kapun�a�
világunkba.�Az�a�furcsa�kis�könyvmoly�követte�volna�
Harrigant?�

Valami�nehéz�esett�a�padlóra�odakint�a�folyosón�és�misztikus�
erők�kezdték�erőszakosan�rázni�az�ajtót�a�keretében.�Harrigan�
felsóhajtott.�Nincs�idő�összepakolni.�Csak�a�
leglényegesebbeket�viheti�magával.�Felkapta�a�fegyverét,�
ellenőrizte�a�tárat,�amelyben�már�csak�egy�golyó�volt�és�
kibiztosította.��

Az�ajtó�festett�fája�kezdett�széthasadni�és�az�egyik�zsanér�szó�
szerint�darabokra�hullott�a�rázkódástól.�Harrigan�tudta�hogy�
nem�hagyhat�hátra�semmilyen�nyomot.�Jól�begyakorolt�
mozdulattal�csattintotta�fel�az�öngyújtóját�és�a�lángot�
végigfuttatta�a�térkép�alján.�A�tűz�gyorsan�továbbterjedt�a�
zsinórokon,�megsemmisítve�a�dokumentumokat.�Ha�a�
szobalány�az,�gondolta�Harrigan,�lesz�mit�magyarázkodnia.�

Az�ajtó�hangos�csattanással�robbant�a�szobába,�és�a�valami�
átlépett�a�küszöbön.�

Nem�a�szobalány�volt.�

A�lény�látványától�jeges�borzongás�futott�végig�Harrigan�
gerincén,�de�nem�dermedhetett�mozdulatlanná;�nem,�amíg�
van�remény�hogy�a�hét�végéig�eljut�Londonba.�Harrigan�
becsukta�a�szemét�és�a�nyitott�ablak�felé�iramodott.�A�szoba�
megtelt�fegyverropogással,�tűzzel�és�őrülettel.�
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� JÁTÉK�ÁTTEKINTÉSE�

Az�Eldritch�Horror�a�nyomozás�és�rettegés�kooperatív�
társajátéka,�amelyet�H.�P.�Lowecraft�írásai�inspiráltak.�
Minden�játékban�a�Mérhetetlen�Vének�egyike,�egy�
elképzelhetetlen�hatalommal�bíró,.�az�idők�kezdete�óta�
létező�lény�ébredezik.�A�játékosok�nyomozókat�alakítanak,�
akik�megróbálják�megoldani�a�rejtélyeket�hogy�megvédjék�
az�emberiséget�az�elképzelhetetlen�rettegéstől�és�végleg�
száműzzék�a�Mérhetetlen�Vént�világunkról.�Ha�a�
nyomozók�elbuknak,�a�Mérhetetlen�Vén�felébred,�és�az�
emberiség�elpusztul.�

� �

Ez�a�szabálykönyv�azzal�a�céllal�íródott,�hogy�az�új�
játékosok�megtanuljanak�az�Eldritch�Horror-ral�játszani.�
Éppen�ezért�ebből�a�szabálykönyvből�több�egyedi�
szabály�és�kártya�hatás�kimaradt.�A�szabálykönyvön�
kívül�a�játékban�található�egy�betűrendes�útmutató�is.�

A�betűrendes�útmutató�megmagyaráz�minden�kérdéses�
szabályt�és�különleges�kivételt,�ami�ebből�a�
szabálykönyvből�kimaradt.�Az�útmutatóban�opcionális�
szabályokat�is�találtok�a�játék�nehézségének�
beállításához,�pontszámításhoz�és�egyjátékos�játékhoz.�

�� JÁTÉKOSOK�ÉS�NYOMOZÓK�

Az�Eldritch�Horror�játékban�minden�játékos�egy�
nyomozót�irányít.�Ebben�a�szabálykönyvben�a�
„nyomozó”�szó�egyaránt�vonatkozik�a�nyomozót�irányító�
játékosra�és�a�játékbeli�karakterre.�

LELEPLEZETT�ÖSSZEESKÜVÉS�
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TARTOZÉKOK�

1 játéktábla 1 betűrendes útmutató 12 nyomozó lap a hozzá tartózó 
jelzővel és műanyag talppal 

8 Mérhetetlen Vén lap 

122 találkozás kártya�
�

51 mítosz kártya 16 rejtély kártya 

8 Amerika           8 Európa       8 Ázsia/Ausztrália     12 általános 

24 idegen világ        18 expedíció       12 különleges         32 kutatás 
            (6 féle, mindből 3)(2 féle, mindből 6)(4 féle, mindből 8) 

(21 sárga, 18 zöld 
és 12 kék) 

(4 féle, mindből 4) 

14 különleges tárgy 
 kártya  

40 vagyontárgy 
kártya  

36 állapot kártya  20 varázslat kártya  

43 szörnyjelző  
1 vezető nyomozó 

jelző  20 jegy jelző 
30 fejlődés 

jelző  

34 normál, 9 epikus  1 rejtély jelző  
40 nyom jelző  20 Eldritch jelző  

9 kapu jelző  4 referencia kártya  

78 életerő és  
épelméjűség jelző  

30 „1 életerő” 
12 „3 életerő”  

24 „1 épelméjűség” 
12 „3 épelméjűség” 

�

4 szóbeszéd jelző  1 Ómen jelző  1 végzet jelző  
4 kocka  

1 aktív expedíció jelző  



  

ELŐKÉSZÜLETEK�

Minden�játék�előtt�sorban�hajtsátok�végre�az�alábbi�lépéseket.�
Az�5.�oldalon�egy�példát�is�láthattok�a�játék�előkészítésére.�

1. JÁTÉKTÁBLA�ELHELYEZÉSE�

Hajtogassátok�ki�a�játéktáblát�és�tegyétek�középre,�hogy�
mindenki�kényelmesen�elérhesse.�

2. JELZŐK�ELHELYEZÉSE��

Helyezzétek�el�a�jelzőket�az�alábbi�lista�szerint:�

A.�A�9�kapujelzőt�keverjétek�össze�és�képezzetek�belőlük�egy�
kupacot�(az�azonos�oldalukkal�felfelé).�Tegyétek�minden�
játékostól�elérhető�távolságba.�

B.�A�nyom�jelzőket�keverjétek�össze�és�az�azonos�oldalukkal�
felfelé�tegyétek�őket�a�játéktábla�mellé�úgy,�hogy�minden�
játékostól�elérje.�

C.�Az�életerő,�épelméjűség,�fejlődés,�jegy,�Eldritch,�rejtély�és�
szóbeszéd�jelzőket�tegyétek�a�játéktábla�mellé�minden�
játékostól�elérhető�távolságba.�

3. NYOMOZÓK�KIVÁLASZTÁSA,�ELHELYEZÉSE��

A�játékosok�megállapodnak�a�vezető�nyomozó�személyében.�Ha�
nem�tudnak�megegyezni,�véletlenszerűen�döntsétek�el,�ki�kapja�a�
vezető�nyomozó�jelzőt.�(pl.�kockadobással)�

A�vezető�nyomozóval�kezdve,�majd�sorban�az�óramutató�
járásával�megegyezően�minden�játékos�választ�egy�nyomozót.�
Megkapja�a�nyomozó�lapját,�majd�a�megfelelő�nyomozó�jelzőt�
felteszi�a�játéktáblára�a�nyomozó�lap�hátoldalán�megadott�
helyszínre.�

 

Kezdő helyszín 

Kezdő felszerelés 

Nyomozó lap hátulja 

4.�KEZDŐ�FELSZERELÉS,�ÉLETERŐ�ÉS�

ÉPELMÉJŰSÉG�JELZŐK�KIOSZTÁSA�

Minden�nyomozó�magához�veszi�a�nyomozó�lapja�
hátoldalán�(lásd�a�fenti�képet)�felsorolt�kezdő�felszerelést.�A�
felsorolt�vagyontárgyaknak��és�varázslatoknak�megfelelő�
kártyákat�elveszi�a�készletből.�

Ezután�a�nyomozó�lap�első�oldalán�feltüntetett�maximum�
életerő�és�épelméjűség�értéknek�megfelelő�számú�életerő�és�
épelméjűség�jelzőt�helyez�a�készletből�a�nyomozó�lapja�
közelébe�(lásd�a�14.�oldal�„Életerő�és�épelméjűség”).�

�

5.�MÉRHETETLEN�VÉN�MEGHATÁROZÁSA�
A�játékosok�közösen�választanak�egy�Mérhetetlen�Vén�lapot.�
Minden�Mérhetetlen�Vén�más�játékélményt�nyújt.�Az�első�
játékhoz�„Azathoth”-ot�javasoljuk,�mivel�ő�a�legkevésbé�
bonyolult�Mérhetetlen�Vén.��A�kiválasztott�lapot�képpel�
felfelé�(a�végzet�érték�látszik�a�bal�felső�sarokban)�tegyétek�a�
játéktábla�mellé�és hajtsátok végre a  
„Setup” ablakban leírt hatásokat. 

�
Mérhetetlen Vén „setup” hatás 

6.�SZÖRNY�TÁROLÓ�KIALAKÍTÁSA�

Az�összes�nem�epikus�szörnyet�tegyétek�egy�nem�átlátszó�tartóba�
pl.�szövetzsák,�pohár�vagy�a�játék�dobozának�fedele,�majd�
keverjétek�meg�a�szörny�jelzőket.�

Az epikus szörnyeket ne tegyétek a tárolóba. Az�epikus�
szörnyjelzők�felismerhetőek�a�piros�színükről�és�a�levágásról�a�bal�
alsó�sarkukban�(lásd�„Epikus�szörnyek”�a�15.�oldalon).� 

7.�KÁRTYÁK�SZÉTVÁLOGATÁSA,�ELHELYEZÉSE�

Az�összes�kutatás�találkozás�kártyát,�különleges�találkozás��
kártyát�és�rejtély�kártyát,�ami�nem�a�kiválasztott�Mérhetetlen�
Vénhez�tartozik,�tegyétek�vissza�a�játék�dobozába�(lásd�a�lenti�
ábrát).�Azokra�a�kártyákra�nem�lesz�szükségetek�ehhez�a�
játékhoz.�

�

MÉRHETETLEN�VÉNEK�KÁRTYÁI�

Minden�Mérhetetlen�Vénnek�két�egyedi�kártyapaklija�van:�
A�rejtély�pakli�és�a�kutatás�pakli.�Némelyik�Mérhetetlen�
Vénnek�az�előkészítés�során�egy�különleges�találkozás�
paklit�is�ki�kell�alakítani.�Minden�kártya�hátoldalán�a�
Mérhetetlen�Vénnek�megfelelő�illusztráció�található.�

Cthulhu rejtély 
kártyák 

Cthulhu kutatás 
találkozás kártyák�

Cthulhu különleges 
találkozás kártyák 

Ezután�válogassátok�szét�a�többi�kártyát�a�lenti�listának�
megfelelően�és�tegyétek�őket�a�játéktábla�mellé.�

Az�összes�felfedezés�találkozás�kártyát�keverjétek�össze,�
hátlaptól�függetlenül.�

A�varázslat�és�állapot�kártyákat�rendezzétek�két�külön�
pakliba,�majd�képpel�felfelé�(a�felső�kártya�neve�és�
grafikája�legyen�látható)�tegyétek�le�őket.�

A�mítosz�kártyákat�tegyétek�félre�a�8.�lépéshez.�A�többi�
kártyát�a�hátlapjuk�szerint�válogassátok�szét�és�mindegyik�
paklit�keverjétek�meg.�



  

JÁTÉKTÉR�ELŐKÉSZÍTÉSE�2�JÁTÉKOSNÁL�

8.�MÍTOSZ�PAKLI�ÖSSZEÁLLÍTÁSA�
A�Mérhetetlen�Vén�lapjának�alján�található�utasítások�szerint�
állítsátok�össze�a�mítosz�paklit.�Lásd�a�„Mítosz�pakli�
összeállítása”�ábrát�a�6.�oldalon.�
�

9.�KEZDETI�HATÁSOK�VÉGREHAJTÁSA�
Az�előkészületek�befejezéséhez�hajtsátok�végre�a�következő�
hatásokat:�

A. A�játékosok�számának�megfelelő�
referencia�kártyát�tegyétek�a�mítosz�pakli�
mellé.�A�mítosz�hatások�érvényesítésénél�
használják�a�játékosok�a�referencia�
kártyát.�A�nem�használt�referencia�
kártyákat�tegyétek�vissza�a�dobozba.�

�
B. A�végzet�jelzőt�tegyétek�a�végzet-sávnak�

arra�a�mezőjére,�ami�a�Mérhetetlen�Vén�
lapjának�bal�felső�sarkában�látható.�Pl.�
Azathoth�lapján�az�látható�hogy�a�végzet�
jelző�a�végzet-sáv�„15”-ös�mezőjéről�indul.�

�

C. Tegyétek�az�ómen�jelzőt�az�ómen�sáv�
zöld�(üstökös)�mezőjére.�

Játékosok 
száma 

�

Végzet 
jelző helye 

�

D. A�vagyontárgy�pakli�felső�négy�lapját�képpel�felfelé�
tegyétek�a�négy�fenntartott�területre�a�játéktábla�bal�
alsó�sarkában.�
�

E. Nyissatok�a�referencia�kártyán�megadott�számú�kaput.�
Kapu�nyitásához�a�legfelső�kapu�jelzőt�tegyétek�a�
jelzőn�megjelölt�helyre.�Ezután�a�szörny�tárolóból�
véletlenszerűen�húzzatok�egy�szörnyet�és�tegyétek�a�
kapuval�megegyező�mezőre.�

�

F. Az�aktív�felfedező�jelzőt�tegyétek�a�felfedezés�találkozás�
pakli�legfelső�lapjának�illusztrációja�által�meghatározott�
helyre.�

�

G. A�referencia�kártyán�megadott�számú�nyomot�
helyezzétek�el�a�játéktáblán.�
Nyom�elhelyezéséhez�véletlenszerűen�húzzatok�egy�
nyom�jelzőt,�és�a�hátoldalán�található�helyszínre�
tegyétek�le.�

�

H. Végül�húzzatok�egy�rejtély�kártyát�és�tegyétek�a�
Mérhetetlen�Vén�lapjának�közelébe.�Hajtsátok�végre�a�
kártya�„Amikor�ez�a�kártya�játékba�kerül”�hatásait.�

�



  

MÍTOSZ�PAKLI�ÖSSZEÁLLÍTÁSA�

I. lépés 
1 zöld. 2 sárga, 1 kék 

 

II. lépés 
2 zöld. 3 sárga, 1 kék 

 

III. lépés 
2 zöld. 4 sárga 

 

zöld 
pakli 

 

sárga 
pakli 

 

kék 
pakli 

 

mítosz pakli összeállítása 
a Mérhetetlen Vén lapján 

 

Az�előkészületek�8.�lépéseként�a�játékosoknak�össze�kell�
állítani�a�mítosz�paklit.�Ez�a�pakli�minden�játékban�
másképp�épül�fel,�követve�a�Mérhetetlen�Vén�lapján�
található�leírást.�A�pakli�összeállításához�kövessétek�az�
alábbi�lépéseket:�

1. A�mítosz�kártyákat�a�szöveges�oldaluk�színe�szerint�
válasszátok�háromfelé�(zöld,�sárga,�kék).�Mindhárom�
paklit�keverjétek�meg�és�tegyétek�őket�szöveggel�lefelé.�

2. A�mítosz�pakli�első�részét�az�I.�lépésnél�megadott�
színű�és�számú�kártyából�véletlenszerűen�állítsátok�
össze�(a�Mérhetetlen�Vén�lapjának�alján�található�–�

Stage�I.),�és�keverjétek�össze�a�lapokat.�Ne�nézzétek�
meg�a�kártyákat.�

3. Állítsátok�össze�a�mítosz�pakli�II.�részét�(hasonlóan�az�
I.�lépésnél�leírtakhoz),�majd�tegyétek�az�első�rész�
paklija alá. 

4. Végül�a�mítosz�pakli�III.�részét�is�rakjátok�össze�és�
tegyétek�a�II.�rész�paklija alá,�létrehozva�az�egységes�
mítosz�paklit. Ezután már ne keverjétek meg ezt a 
paklit .�A�paklit�tegyétek�a�Mérhetetlen�Vén�lapja�
közelébe.�A�megmaradt�mítosz�kártyákat,�anélkül�
hogy�megnéznétek�őket,�tegyétek�vissza�a�dobozba.�

�

A�JÁTÉK�CÉLJA� A�JÁTÉK�MENETE�

Az�Eldritch�Horror�cooperatív�játék.�Minden�játékos�egy�
csapatban�van,�és�együtt�nyerik�meg�vagy�veszítik�el�a�
játékot.�A�nyomozók�végső�célja,�hogy�rejtélyek�
megoldásával�elűzzék�világunkból�a�Mérhetetlen�Vént�
(lásd�16.�oldal).�

Emellett�a�nyomozóknak�a�világot�fenyegető�számos�
veszéllyel�és�kihívással�is�szembe�kell�nézniük.�Ezek�
megjelenhetnek�kapuk�formájában�(amelyeken�át�
szörnyek�érkezhetnek�és�felébreszthetik�a�Mérhetetlen�
Vént)�és�SZÓBESZÉD mítosz�kártyákként�(amik�
hátráltathatják�a�nyomozókat�és�idő�előtt�véget�vethetnek�
a�játéknak).�

A�további�részleteket�lásd�a�11.�oldalon�a�„játék�
megnyerésénél”.�

Az�Eldritch�Horror�körök�sorozatából�álló�játék.�Minden�
kör�három�fázisra�van�osztva,�amelyek�meghatározott�
sorrendben�követik�egymást:�

1. Akció fázis: A�nyomozók�mozognak�a�játéktáblán�
és�felkészülnek�az�előttük�álló�feladatokra. 

2. Találkozás fázis: A�nyomozók�megküzdenek�a�
szörnyekkel�vagy�az�aktuális�helyzetüknek�megfelelő�
találkozás�kártyát�oldanak�meg.�

3. Mítosz fázis: A�vezető�nyomozó�végrehajt�egy�
mítosz�kártyát.�Ezek�a�kártyáknak�a�hatására�
gyakran�előre�mozog�a�végzet�jelző,�kapuk�nyílnak�
vagy�más�kihívások�jelennek�meg,�amiket�a�
nyomozóknak�le�kell�gyűrniük.�

Minden�mítosz�fázis�végén�a�vezető�nyomozó�átadhatja�a�
vezető�nyomozó�jelzőt�egy�tetszése�szerinti�játékosnak.�
Ezután�az�akciófázissal�a�nyomozók�új�köre�kezdődik.�A�
körök�addig�folytatódnak,�amíg�a�játékosok�meg�nem�
nyerik�vagy�el�nem�veszítik�a�játékot.�

A�betűrendes�útmutató�utolsó�oldalán�gyors�áttekintés�
található�ezekről�a�fázisokról.��



  1�FÁZIS:�AKCIÓ�FÁZIS�

Ebben�a�fázisban�minden�nyomozó�két�akciót�hajthat�
végre.�Az�akciók�végrehajtásával�mozoghatnak�a�
játéktáblán�és�szerezhetnek�előnyt�biztosító�kártyákat�és�
jelzőket�(vagyontárgy�kártyák�és�jegy�jelzők)�a�nyomozók.�

A�vezető�nyomozó�kezdi�ezt�a�fázist.�Végrehajt�két�
választása�szerinti�akciót,�majd�a�balján�ülő�nyomozó�két�
akciója�következik,�és�így�tovább,�amíg�az�összes�
nyomozó�végre�nem�hajtja�az�akcióit.�

Az�akció�fázisban�a�nyomozók�a�következő�akciók�közül�
választhatnak.�Az�akciók�részletes�leírása�a�következő�
részben�található.�

Utazás�

Pihenés�

Kereskedés�

Felkészülés�az�utazásra�

Vagyontárgy�szerzése�

Játékelem�akció�

Fontos: egy�nyomozó�egy�akciót�körönként csak egyszer 
hajthat�végre.�Pl.�egy�nyomozó�nem�hajthat�végre�két�
pihenés�akciót�egy�körben. 

UTAZÁS�AKCIÓ�

A�nyomozó�a�jelzőjét�a�játéktábla�egy�szomszédos�mezőjére�
mozgatja�(lásd�jobbra�„Mi�a�mező�és�az�útvonal?”).�
�
A�mozgás�után�a�nyomozó�elkölthet�tetszőleges�számú�
vonat-�és�hajójegyet,�hogy�vasútón�vagy�hajózási�útvonalon�
mozogjon.�A�8.�oldalon�„Akció�fázis�példa”-ban�találsz�egy�
példát�az�utazás�akcióra.�
�

�
PIHENÉS�AKCIÓ�

A�nyomozó�visszanyer�1�életerő�és�1�épelméjűség�jelzőt�(lásd�
„Életerő�és�épelméjűség”�a�14.�oldalon).�
�
A�nyomozó nem választhatja�ezt�az�akciót,�ha�olyan�mezőn�
tartózkodik�ahol�szörny�is�található.   
�

Életerő jelzők 
�

Épelméjűség jelzők 
�

Hajójegy 
�

Vonatjegy 
�

MI�A�MEZŐ�ÉS�AZ�ÚTVONAL?�

A�mezők�és�útvonalak�különböző�típusait�a�játéktábla�
„Legend”�ablaka�foglalja�össze.�

A�jelzőket�gyakran�a�játéktábla MEZŐ-ire�kell�helyezni.�
Mezőnek�minősülnek�a�nevesített�helyszínek�(mint�pl.�
Arkham)�és�a�számmal�jelzett�helyszínek�is. 

Nyomozók elhelyezése a mezőkön 

Mindegyik�mező�vonalakkal�legalább�egy�másik�mezőhöz�
kapcsolódik.�Ezek�a�vonalak�az ÚTVONALAK . 

Az�útvonal�típusa�(színe)�határozza�meg�az�utazáshoz�
szükséges�jegy�típusát�(lásd�„Utazás�akció”).�

KERESKEDÉS�AKCIÓ�

A�nyomozó�vagyontárgyakat,�különleges�tárgyakat,�
nyomokat,�varázslatokat�és�jegyeket�cserélhet�az�ugyanazon�
a�mezőn�álló�másik�nyomozóval.�

FELKÉSZÜLÉS�AZ�UTAZÁSRA�AKCIÓ�

Ha�a�nyomozó város mezőn�tartózkodik,�kap�1�választása�
szerinti�jegyet.�A�nyomozó�csak�akkor�kaphat�vonatjegyet,�
ha�a�mezőjéhez�legalább�egy�vasútvonal�csatlakozik.�
Hasonlóképpen�csak�akkor�kaphat�hajójegyet,�ha�a�
mezőjéhez�legalább�egy�hajózási�útvonal�csatlakozik.�

Ha�egy�játékosnak�bármikor�kettőnél�több�jegye�lenne,�ki�
kell�választania�kettőt,�amit�megtart,�a�többit�pedig�el�kell�
dobnia.��



  VAGYONTÁRGY�SZERZÉSE�AKCIÓ�

Ha�a�nyomozó�város mezőn�tartózkodik,�megpróbálhat�
megszerezni�a�négy�felfelé�fordított�vagyontárgy�kártya�közül�
egyet�vagy�többet.�Ehhez�befolyás� �próbát�kell�dobnia.�A�
sikeres�dobások�számával�megegyező�ÉRTÉKŰ�
vagyontárgyat/�tárgyakat�választhat�(lásd�„Próbák”�a�12.�
oldalon).�

vagyontárgy kártya 

Ha�nem�szerzett�meg�egyetlen�kártyát�sem,�a�fenntartott�
területről�az�egyik,�választása�szerinti�kártyát�eldobhatja.�

A�vagyontárgy�szerzése�akció�végrehajtása�után�a�fenntartott�
területről�megszerzett�vagy�eldobott�minden�kártyát�pótolni�
kell�a�vagyontárgy�pakliból.�

A�nyomozó�nem�választhatja�ezt�az�akciót,�ha�a�mezőn�
szörny�tartózkodik.�

JÁTÉKELEM�AKCIÓ�

A�nyomozó�bármelyik�játékelemén�(pl.�nyomozó�lap)�
feltüntetett�akciót�végrehajthatja.�Ezeket�az�akciókat�a�
vastagon�szedett�„Action”�szó�előzi�meg.�

Akció a nyomozó lapon 

Habár�a�nyomozó�nem�hajthatja�végre�egyik�játékelem�
akciót�sem�egynél�többször�egy�körön�belül,�de�
különböző�játékelemek�akciót�végrehajthatja�ugyanabban�a�
körben.�

Példa:�Lily�Chen�a�nyomozó�lapjára�nyomtatott�akciót�
hajtja�végre.�Majd�második�akcióként�végrehajthatja�az�
egyik�vagyontárgy�kártyájára�nyomtatott�akciót�is.�

Bizonyos�esetekben�a�nyomozó�a�vele�egy�mezőn�
tartózkodó�más�nyomozók�játékelemeinek�akciót�is�
végrehajthatja.�Az�ilyen�akciókat�a�vastagon�szedett�„Local�
Action”�kifejezés�előzi�meg.�

�

AKCIÓ�FÁZIS�PÉLDA�

1.�Silas�Marsh�San�Franciscóban�van�az�akció�fázis�
kezdetén.�Mivel�nála�van�a�vezető�nyomozó�jelző,�Silas�
hajtja�végre�először�a�két�akcióját.�

2.�Silas�első�akciónak�egy�utazás�akciót�választ.�San�
Franciscóból�az�5-ös�mezőre�lép.�

3.�Még�a�mozgás�akció�közben�úgy�döntött�hogy�elkölt�
egy�vonatjegyet�és�a�vasútvonal�mentén�még�egy�mezőt�
mozog�Arkhamba.�

4.�Második�akciónak�Silas�a�pihenés�akciót�választotta,�
hogy�visszanyerjen�1�életerőt�és�1�épelméjűség�jelzőt.�
Mivel�már�így�is�a�maximális�épelméjűséggel�
megegyező�számú�épelméjűség�jelzője�volt,�csak�1�
életerő�jelzőt�kap�vissza.�Elvesz�1�életerő�jelzőt�a�
készletből�és�a�nyomozó�lapjához�teszi.�

Silas�végrehajtotta�a�két�akcióját.�A�balján�ülő�nyomozó�
két�akciója�következik.��

érték név 

hatás 
jellemző 



 

  

2�FÁZIS:�TALÁLKOZÁS�FÁZIS�

Ebben�a�fázisban�minden�nyomozó�végrehajt egy 
találkozást. A�találkozásokat�gyakran�egy�rövid�elbeszélés�
foglalja�magába,�amit�a�találkozás�kártyákon�olvashattok�
el�és�pozitív�és/vagy�negatív�hatása�is�lehet.�

Ezt�a�fázist�is�a�vezető�nyomozó�kezdi.�Végrehajt�egy�
találkozást,�majd�a�balján�ülő�nyomozó�találkozása�
következik�és�így�tovább,�amíg�az�összes�nyomozó�végre�
nem�hajt�egy�találkozást.�

A�találkozás�fázisban,�ha�egy�nyomozó�olyan�mezőn�
tartózkodik�ahol�egy�vagy�több�szörny�is�található,�akkor�
meg kell küzdenie�a�mezőn�található�összes�szörnnyel,�
egyszerre�egyel,�tetszőleges�sorrendben.�Ha�a�nyomozó�
mezőjén�nincs�egyetlen�szörny�sem,�a�nyomozó�az�alább�
felsorolt�helyszín�vagy�jelző�találkozások�egyikét�hajtja�
végre.�

HARC�TALÁLKOZÁSOK�

Ha�egy�nyomozó�olyan�mezőn�tartózkodik�ahol�egy�vagy�
több�szörny�is�található,�akkor�meg kell küzdenie�a�mezőn�
található�összes�szörnnyel,�egyszerre�egyel,�tetszőleges�
sorrendben.�A�harc�találkozás�részletei�a�14.�oldalon�
találhatóak.�

Amennyiben�a�harc�találkozásokat�követően�nincs�szörny�
a�nyomozó�mezőjén, végrehajthat egy másik 
találkozást is. 

HELYSZÍN�TALÁLKOZÁSOK�

A�nyomozó�húz�egy�találkozás�kártyát�a�mezője�
grafikájának�megfelelő�vagy�az�általános�találkozás�
pakliból.�Végrehajtja�az�aktuális�mezőjének�megfelelő�
hatást�majd�eldobja�a�kártyát.�

 

 

Ha�egy�nyomozó�többféle�találkozás�kártyát�is�húzhatna,�
ő�dönti�el,�melyik�pakliból�húz.�

Példa:�Az�egyik�nyomozó�Arkhamban�van.�Eldöntheti�
hogy�az�általános�találkozás�pakliból�vagy�az�Amerika�
találkozás�pakliból�akar�húzni.�Ha�általános�találkozás�
kártyát�húz,�a�kártya�„city”�részének�hatását�kell�
végrehajtania.�

A�játéktábla�nevesített�mezői�alatt�
a�vonatkozó�találkozás�kártyák�
leggyakoribb�hatása�van�
feltüntetve.�

Amerika 
találkozás kártya 

�

Európa 
találkozás kártya 

�

Ázsia/Ausztrália 
találkozás kártya 

 

általános 
találkozás kártya 

 

A római találkozások 
gyakran növelik a nyomozók 

akaraterő képességét. 

JELZŐ�TALÁLKOZÁSOK�

Néhány,�a�játéktábla�mezőire�helyezett�jelző�további�
találkozás�lehetőséget�biztosít�a�mezőn�tartózkodó�
nyomozók�számára.�

A�nyom�jelzők�lehetővé�teszik�a�nyomozók�számára�
kutatás�találkozás�kártya�húzását�és�végrehajtását.�

A�kapu�jelzők�idegen�világ�találkozás�kártya�húzását�és�
végrehajtását�teszik�lehetővé.�

Az�aktív�expedíció�jelző�lehetővé�teszi�expedíció�találkozás�
kártya�húzását�és�végrehajtását.�

A�szóbeszéd�jelző�az�adott�mezőre�vonatkozó SZÓBESZÉD 
mítosz�kártyán�leírt�találkozás�végrehajtását�teszi�lehetővé. 

A�legyőzött�nyomozó�jelző�a�legyőzött�nyomozó�lapjának�
hátoldalán�leírt�találkozás�végrehajtására�ad�lehetőséget�
(lásd�„Legyőzött�nyomozók”�a�14.�oldalon).�

legyőzött nyomozó 
jelző 

nyomozó lap 
hátoldala 

szóbeszéd jelző szóbeszéd mítosz 
kártya 

aktív expedíció jelző expedíció találkozás 
kártya 

kapu jelző idegen világ 
találkozás kártya 

nyom jelző kutatás találkozás 
kártya 



  3�FÁZIS:�MÍTOSZ�FÁZIS�

Ebben�a�fázisban�a�vezető�nyomozó�felhúzza�a�Mítosz�
pakli�legfelső�lapját.�Egy�mítosz�kártyán�hét�lehetséges�
hatás�lehet,�ezeket�kell�a�vezető�nyomozónak�végrehajtania�
a kártyán megadott sorrendben (balról�jobbra,�fentről�
kezdve).�A�lehetséges�hatások�és�leírásuk�itt�következik: 

Mozgasd�az�ómen�jelzőt�az�óramutató�
járásával�megegyező�irányba,�majd léptesd a 
végzet jelzőt a�táblán�lévő�minden�olyan�
kapu�után�egyel,�amelyiknek�a�jele�
megegyezik�az�aktuális�ómen�jellel.�(lásd.�„Mi�
az�Ómen�és�Végzet�sáv?”) 

Ómen 
léptetése 

Leszámolás 
hatások 

érvényesítése 

Minden�olyan�hatás�végrehajtása,�amely�
bármelyik�játékban�lévő�elemen�található�a��

ikon�után.�Az�ilyen�játékelemek�jobb�alsó�
sarkában�emlékeztetőül�egy�piros�leszámolás�
ikon�található.�

Ezeket�a�hatásokat�a�következő�sorrendben�
hajtsátok�végre:�szörnyek,�mérhetetlen�vén�
lap, ONGOING mítosz�kártya,�és�végül�a�
nyomozók�vagyontárgyai�és�állapot�kártyái.�

Kapuk 
nyitása A�referencia�kártyán�megadott�számú�kapu�

nyitása.�(lásd�a�jobb�oldalon�a�„Kapuk�
nyitása”�bekezdést.) 

Minden kapuhoz,�aminek�a�jele�megegyezik�
az�aktuális�ómennel,�tegyél�a�referencia�
kártyán�megadott�számú�szörnyet.�(lásd�a�
„Szörnyroham”-ot�a�11.�oldalon.)�Ha�nincs�az�
ómennel�megegyező�jelű�kapu�a�táblán,�
akkor�ehelyett�nyiss�egy�új�kaput. 

Szörny-
roham 

Nyom 
megjelenése Helyezz�fel�a�táblára�a�referencia�kártyán�

megadott�számú�nyomot.�(lásd�a�„Nyom�
megjelenése”-t�a�11.�oldalon.)�

Szóbeszéd jelző 
elhelyezése 

A�megadott�helyre�helyezd�fel�a�szóbeszéd�
jelzőt.�(lásd�a�„Szóbeszédek”-et�a�16.�
oldalon.)�

Eldritch jelz ő 
elhelyezése A�megadott�számú�Eldritch�jelzőt�tedd�rá�erre�

a�mítosz�kártyára.�

Ha�a�kártyán�a�szöveg�előtt�szerepel�az 
„EVENT” �szó,�azonnal�hajtsd�végre�a�
szövegben�leírt�hatást�majd�dobd�el�a�kártyát.�
Ha�az „ONGOING” �szó�szerepel,�tedd�a�
kártyát�a�mérhetetlen�vén�lapja�közelébe.�A�
kártya�addig�marad�játékban,�amíg�valamilyen�
hatás�el�nem�távolítja. 

Hatás 
érvényesítése 

A�nyomozóknak csak az aktuális mítosz kártyán 
felsorolt hatásokat kell végrehajtaniuk. Például�ha�egy�
mítosz�kártyán�nem�szerepel�a�nyom�megjelenése�ikon,�a�
nyomozók�nem�hajtják�végre�a�nyom�megjelenése�lépést.�

MI�AZ�ÓMEN�ÉS�A�

VÉGZET�SÁV?�

A VÉGZET SÁV  méri�a�mérhetetlen�vén�felébredéséig�
hátralévő�időt�(lásd�a�16.�oldalon).�Ha�a�végzet�előre�
lép,�a�végzet�jelzőt�mozgasd�a�végzet�sávon�a�„0”�mező 
irányába. Ha�a�végzet�visszalép,�mozgasd�a�végzet�
jelzőt�a�„0”-tól távolabb. 

Az�ÓMEN SÁV célja�a�végzet�előre�léptetése.�Amikor�a�
végzet�jelző�lép,�a�nyomozóknak�léptetniük�kell�a�végzet�
jelzőt�minden�olyan�kapu�után�1-el,�amelyiknek�a�jele�
megegyezik�az�aktuális�Ómen�jellel. 

� � Végzet előre léptetése Ómen léptetése 

 Végzet hátra léptetése
� Ómen�

KAPUK�NYITÁSA�

Ha�egy�hatás�kaput�nyit,�vedd�fel�a�kapu�kupac�legfelső�kapu�
jelzőjét�és�képpel�felfelé�tedd�a�kapu�jelzőn�megadott�helyre.�

Amikor�egy�kapu�megnyílik, egy szörny is megjelenik 
ugyanazon a helyszínen. (lásd�„Szörnyek�idézése”�a�11.�
oldalon).�

�

Egy Arkhamban nyílt kapu a megjelent szörnnyel 

MIK�AZOK�A�KAPUK?�

A�kapu�jelzők�szimbolizálják�a�hasadásokat�a�valóság�
szövetén.�Ezek�az�átjárók�vezethetnek�egy�másik�világba,�
másik�dimenzióba�vagy�az�idő�egy�másik�pontjába.�Ezek�
a�veszélyes�hasadékok�olyan�halálos�erőket�szabadíthatnak�
a�világunkra�mint�a�szörnyék�és�végső�esetben�akár�a�
Mérhetetlen�Vént�is.�

A�kapuk�a�fő�eszközei�a�végzet�jelző�mozgatásának�(lásd�
az�„Ómen�léptetése”�részt�a�mítosz�fázis�részeinél).�A�
végzet�jelző�léptetésének�(és�a�Mérhetetlen�Vén�
felébredésének)�megakadályozásához�a�nyomozóknak�
idegen�világ�találkozás�kártyákat�kell�teljesíteniük�a�kapuk�
bezárásához.  



  SZÖRNYEK��MEGJELENÉSE�

Ha�egy�hatás�következtében�szörny�jelenik�meg,�húzz�egy�
szörnyet�a�szörny-tárolóból,�és�tedd�a�hatás�által�
meghatározott�mezőre.�

Amennyiben�a�szörnyön�szerepel�a�megjelenés�
ikon,�nézd�meg�a�szörny�jelző�hátoldalát�és�a�
játékba�kerülésekor�azonnal�hajtsd�végre�az�ott�
�leírt�hatást.�(pl.�„�Amikor�ez�a�szörny�
megjelenik,�azonnal�mozgasd�az�Africa�
�Szíve�mezőre”).�

Megjelenés ikon 
a szörny jelzőn 

MI�AZ�A�SZÖRNY-TÁROLÓ?�

A játék előkészítése során a játékosok választanak 
valamilyen nem átlátszó tárolót, mint pl. a játék 
dobozának a fedele, amit kineveznek szörny-tárolónak. 
Amikor megjelenik egy szörny, az egyik játékos anélkül 
hogy megnézné, húz egy szörny jelzőt ebből a tárolóból. 
Ha egy szörnyet legyőznek vagy el kell dobni, tegyétek 
vissza a szörny-tárolóba, majd a tárolót rázzátok meg 
hogy a szörny jelzők összekeveredjenek. 

NYOMOK��MEGJELENÉSE�

Ha�egy�hatás�következtében�nyom�jelenik�meg,�
véletlenszerűen�húzz�egy�nyom�jelzőt�és�helyezd�arra�a�
mezőre�ami�a�nyom�jelző�hátoldalán�fel�van�tüntetve.�

�

Ez a nyom Arkhamba kerül 

MIK�AZOK�A�NYOMOK?�

A�nyomok�jelképezik�a�Mérhetetlen�Vénnel�kapcsolatos�
titkokat�és�tanokat.�A�nyomozók�kutatás�találkozások�(lásd�
9.�oldal)�megoldásával�megszerezhetik�ezeket�a�nyomokat.�

A�nyomozók�a�nyomok�segítségével�oldhatnak�meg�
rejtélyeket�(lásd�16.�oldal),�szóbeszédeket�(lásd�16.�oldal)�
és�dobhatják�újra�a�kockáikat�a�próbadobások�során�(lásd�
12.�oldal).��

A�JÁTÉK�MEGNYERÉSE�

A�játékosok�azonnal�megnyerik�a�játékot�amint�megoldják�
a�Mérhetetlen�Vén�három�rejtélyét.�Ha�a�Mérhetetlen�Vén�
felébred,�a�nyomozóknak�a�győzelemhez�a�Mérhetetlen�
Vén�lapján�található�végső�rejtélyt�kell�megoldaniuk.�

Azathoth rejtély 
kártya hátoldala 

Azathoth rejtély 
kártya eleje 

A�nyomozók elveszítik a játékot,�ha�az�alábbiak�
bármelyike�bekövetkezik: 

Ha�a végzet jelző�eléri�a�végzet�sáv�„0”�mezőjét,�a�
Mérhetetlen�Vén�felébred.�A�Mérhetetlen�Vén�lapjának�
hátoldalán�fel�van�sorolva,�a�nyomozók�mikor�veszítik�el�a�
játékot.�(lásd�a�„Mérhetetlen�Vén�ébredése”�a�16.�oldalon).�

Minden�nyomozó kiesett a�játékból. 

Egy�kártya�hatásának�következtében�a�nyomozók�
elveszítették�a�játékot.�A SZÓBESZÉD�mítosz�kártyáknak�
gyakran�van�ilyen�hatásuk.�

A�nyomozóknak�mitosz�kártyát�kellene�húzniuk,�de�a 
mítosz pakli elfogyott. 

 



TOVÁBBI�SZABÁLYOK�

Ez�a�fejezet�a�játékhoz�szükséges�további�szabályokat�
sorolja�fel.�

PRÓBÁK�

Sok�hatás�kényszeríti�a�nyomozókat PRÓBÁK  
végrehajtására.�A�próbák�végrehajtásához�a�nyomozónak�
kockákkal�kell�dobnia,�hogy�kiderüljön�sikeres�volt-e�a�
próba.�A�próba�teljesítése�gyakran�előnyhöz�juttatja�a�
nyomozót,�míg�a�próba�elrontása�gyakran�negatív�
következménnyel�jár.�

A�próba�elvégzéséhez�a�nyomozónak�a megadott 
tulajdonság értékével megegyező számú kockával kell 
dobnia,�figyelembe�véve�a�tulajdonságot�növelő�vagy�
csökkentő�módosítókat.�Minden�próba�során�a�nyomozó 
legalább 1 kockával dobhat. 

Ha�dobott legalább egy SIKERT („5”�vagy�„6”), 
TELJESÍTETTE �a�próbát.�Ha�nem�dobott�egyetlen�sikert�
sem,�ELRONTOTTA   a�próbát.�A�sikeres�dobások�száma�a 
PRÓBA EREDMÉNYE . 

A�próba�teljesítése�vagy�elrontása�után�az�eredménynek�
megfelelően�a�nyomozó�végrehajtja�az�eredeti�hatás�
utasításait.�

Példa: Lily Chennek van egy „Arcane Tome” kártyája ami 
a következőt mondja: „Pihenés akció közben   próbát 
tehetsz. Sikeres próba esetén kapsz egy varázslatot.” 
Pihenés közben Lily próbát tesz, a 2-es mítoszismeret       ( 

) tulajdonságát használva. 2 kockával dobott, egy „1” 
és „3”-t. Mivel nem dobott „5” vagy „6”-t, elrontotta a 
próbát, nem kapott varázslatot. 

Egy�nyomozó�egyszerre�csak�egy�olyan�kártyát�használhat,�
amely�a�próba�során�az�adott�tulajdonságát�növeli.�Ha�
több�kártyája�van,�amelyik�ugyanazt�a�tulajdonságot�növeli,�
a legmagasabb bónuszt adót�használja.�

PRÓBÁK�A�KÁRTYÁKON�

Sok�kártyán�a�próbákat�zárójelek�közé�tett�tulajdonság�
ikon�jelzi,�amelyet�rövid�leírás�követ.�Amikor�egy�nyomozó�
olyan�hatást�hajt�végre�amelyben�szerepel�zárójelbe�tett�
tulajdonság�ikon,�azonnal�próbát�kell�tennie�az�adott�
tulajdonságra.�A�próba�előírhat�módosításokat�is�(mint�pl.�
„-1”),�ami�azt�jelenti�hogy�a�nyomozónak�ennyivel�több�
vagy�kevesebb�kockával�kell�a�próbát�dobnia.�

A�legtöbb�játékmenettel�kapcsolatos�kulcsszó�a�kártyákon�
nagy�betűvel�szerepel,�hogy�megkülönböztethető�legyen�a��
leíró�szövegektől.�

ÚJRADOBÁS�

A�próbák�során�a�nyomozó�a�dobást�követően�azonnal�
elkölthet�egy�nyom�jelzőt�hogy�újradobjon�egy�kockát.�Ezt�
több�alkalommal�is�megteheti,�amíg�rendelkezik�nyom�
jelzővel.�Az�újradobások�befejezése�után�kell�megállapítania�
sikert�vagy�sikertelenséget.�

MIK�AZOK�A�TULAJDONSÁGOK?�

Minden�nyomozónak�öt�tulajdonság�van�felsorolva�a�
nyomozó�lapja�alján.�A�tulajdonságok�alatti�számok�jelzik,�
mennyi�dobókockával�dobhat�a�nyomozó�az�adott�
tulajdonság�próbája�során.�(lásd�„Próbák”�a�bal�oldalon).��

�

�

Tulajdonságok felsorolása a nyomozó lap alján 

FEJLŐDÉS�JELZŐK�

Ezek�a�jelzők�jelképezik�a�nyomozók�
tulajdonságainak�fejlődését.�Amikor��
egy�hatás�következtében�nő�egy�nyomozó�
valamelyik�tulajdonsága,�kap�a�tulajdonságnak�
megfelelő�fejlődés�jelzőt,�amit�a�nyomozó�lapjára�
�helyez�a�„+1”�oldalával�felfelé.�Ha�ugyanazt�a�tulajdonságát�
ismét�növeli,�a�jelzőt�átfordítja�a�„+2”�oldalára.�A�nyomozó�
tulajdonságának�értéke�a�lapra�nyomtatott�érték�és�a�
megfelelő�fejlődés�jelzőn�található�szám�összege.�

ÖSSZETETT�TALÁLKOZÁSOK�

Az�expedíció�találkozások,�idegen�világ�találkozások�és�
különleges�találkozások�előnyt�biztosító,�de�veszélyes�
kalandok.�Ezeket�összetett�találkozásnak�nevezzük.�Minden�
ilyen�kártyán�három�hatás�található.�Ezeknek�a�
találkozásoknak�a�megoldásához�a�nyomozónak�a�kiinduló�
hatást�(a�kártya�felső�része)�kell�végrehajtania.�Ennek�a�
hatásnak�az�eredményétől�függően�azonnal�végrehajtja�a�
másik�két�hatás egyikét. 

Ha�sikeresen�teljesítette�a�kezdeti�hatást,�sikeres�próba�részét�
hajtja�végre.�Ha�elrontotta�a�próbát,�a�rontott�próba�részt�kell�
végrehajtania.�A�megfelelő�rész�minden�hatását�végre�kell�
hajtania�(beleértve�az�újabb�próbákat�is),�majd�eldobja�a�
lapot.�

� kezdeti hatás 

 sikeres próba 

 rontott próba�

Összetett találkozás 

Ha�egy�idegen�világ�találkozás�kártya�arra�utasítja�a�
nyomozót,hogy�zárja�be�ezt�a�kaput,�a�kapu�jelzőt�el�kell�
távolítani�a�játéktábláról.�

Expedíció�találkozás�megoldása�után�a�nyomozónak�arra�a�
mezőre�kell�mozgatnia�az�aktív�expedíció�jelzőt,�amely�
megegyezik�az�expedíció�találkozás�pakli�legfelső�lapjának�
grafikájával.�
�

Legendaismeret 
fejlődés jelző 



  PÉLDA�IDEGEN�VILÁG�

TALÁLKOZÁSRA�

1. Silas�Marsh�a�találkozás�fázisban�egy�olyan�mezőn�
van�ahol�kapu�jelző�is�található.�

2. Úgy�dönt,�hogy�a�kapu�jelző�találkozást�választja�és�
húz�egy�lapot�az�idegen�világ�találkozás�pakliból.�
Végrehajtja�a�kezdeti�hatást,�ami�a�következő:�� ������������
Ez�azt�jelenti,�hogy�észlelés�próbát�kell�tennie.�

3. A�nyomozója�észlelés�tulajdonsága�(3),�a�próba�
módosítója�pedig�(-1).�

4. Nincs�olyan�képessége�vagy�tárgya�ami�tovább�
módosítaná�ezt�az�értéket,�ezért�2�kockával�dob.�

5. Mivel�nem�dobott�„5”�vagy”6”-ot,�elrontotta�a�próbát.�
A�rontott�próba�hatást�kell�végrehajtania,�ami�miatt�
veszít�3�épelméjűséget,�hacsak�el�nem�dob�egy�
nyomot.�Ezután�eldobja�az�idegen�világ�találkozás�
kártyát.�

VAGYONTÁRGYAK�ÉS�

ÁLLAPOTOK��

A�nyomozók�gyakran�jutnak�vagyontárgyakhoz,�különleges�
tárgyakhoz,�varázslatokhoz�és�állapotokhoz.�Ha�egy�
nyomozó�szerez�egy�kártyát�vagy�jelzőt,�helyezze�a�
nyomozó�lapja�közelébe.��

VARÁZSLATOK�ÉS�ÁLAPOTOK�

A�varázslatok�és�állapotok�abban�különlegesek�hogy�a�
kártya�hátoldala�rejtett�információkat�tartalmaz.�Amikor�egy�
játékos�varázslat�vagy�állapot�kártyát�szerez, csak a kártya 
első oldalát nézheti meg. 

�� állapot�kártya� varázslat�kártya�
�� eleje� eleje�

A�kártyán�szerepel,hogy�a�nyomozó�mikor�fordítsa�meg,�
amikor�is�azonnal�végrehajtja�a�kártya�hátoldalának�
utasításait.�

KÉSLELTETETT�NYOMOZÓK�

Többféle�hatás�késleltetheti�a�nyomozókat.�A�késleltetett�
nyomozó�nem�hajthat�végre�akciókat.�

Amikor�egy�nyomozót�késleltetnek,�a�nyomozó�jelzőjét�el�
kell�dönteni.�Az�akció�fázisban�az�akciók�végrehajtása�helyett�
a�nyomozó�jelzőt�fel�kell�állítani�és�innentől�már�nem�
késleltetett.�

késleltetett nyomozó jelzője 



  ÉLETERŐ�ÉS�ÉPELMÉJŰSÉG��

Minden�nyomozó�a�maximum�életerő�és�épelméjűség�
értékének�megfelelő�életerő�és�épelméjűség�jelzővel�kezdi�a�
játékot.�

� maximum életerő 

 maximum épelméjűség 

�
Ha�egy�hatás�következtében�egy�nyomozó�életerőt�vagy�
épelméjűséget VESZÍT ,�a�nyomozó�lapjáról�életerő�vagy�
épelméjűség�jelzőket�dob�el.�Ha�életerőt�vagy�épelméjűséget 
NYER VISSZA,�a�gyűjtőből�életerő�vagy�épelméjűség�jelzőket�
kap.�Egy�nyomozónak�soha�nem�lehet�több�életereje�vagy�
épelméjűsége�a�nyomozó�lapra�nyomtatott�értéknél.�

LEGYŐZÖTT�NYOMOZÓK�

Amikor�egy�nyomozó�életereje�vagy�épelméjűsége�0-ra�
csökken,�azonnal LEGYŐZÖTTÉ  válik�és�a�következő�
lépéseket�kell�végrehajtania:�

1. Végzet léptetése: léptesd�előre�1-el�a�végzet�jelzőt. 

2. Áthelyezés: A�nyomozó�jelzőjét�helyezd�át�a�
legközelebbi�város�mezőre.�Döntsd�el�a�nyomozó�jelzőt,�
és�tegyél�rá�egy�életerő�jelzőt,�ha�a�nyomozó�életereje�
vagy�egy�épelméjűség�jelzőt,�ha�a�nyomozó�
épelméjűsége�csökkent�0-ra.�

legyőzött nyomozó jelzője 

3. Javak összegyűjtése: A�nyomozó�minden�állapot�
kártyáját,�életerő,�épelméjűség�és�fejlődés�jelzőjét�el�kell�
dobni,�a�javait�(vagyontárgy,�különleges�tárgy,�varázslat,�
nyom�utazási�jegy)�pedig�rá�kell�tenni�a�nyomozó�
lapjára.�Ezután�a�nyomozó�lapot�tegyétek�félre;�akkor�
lesz�rá�szükségetek�ha�egy�nyomozó�ezt�a�legyőzött�
nyomozó�jelző�találkozást�választja. 

4. Vezető nyomozó átadása: Ha�a�legyőzött�nyomozónál�
volt�a�vezető�nyomozó�jelző,�a�játékosnak�át�kell�adnia�
ezt�a�jelzőt�egy�választása�szerinti�nyomozónak.�

Ezen�lépések�végrehajtása�után�a�nyomozók�folytatják�a�
játékot�az�aktuális�fázisnak�megfelelően.�

ÚJ�NYOMOZÓ�VÁLASZTÁSA�

A�legyőzött�nyomozó�játékosa�a�mítosz�fázis�végén�új�
nyomozót�választ. Bármelyik nem használt nyomozót 
választhatja, és végrehajtja a 4. oldal leírt előkészületek 
3-4 lépéseit. 

LEGYŐZÖTT�NYOMOZÓ�TALÁLKOZÁS�

A�nyomozók�választhatják�a�legyőzött�nyomozó�jelző�
találkozást�hogy�megszerezzék�a�legyőzött�nyomozó�javait�és�
esetleg�visszaléptessék�a�végzet�jelzőt.�

Ha�egy�nyomozó�a�legyőzött�nyomozó�jelzővel�megegyező�
mezőn�tartózkodik�a�találkozás�fázisban,�végrehajthatja�a�
legyőzött�nyomozó�lapjának�hátoldalán�olvasható�egyik�
találkozást.�A�„Crippled�-�nyomorék”�találkozást,�ha�életerő,�
és�az�„Insane�-�őrült”�találkozást,�ha�épelméjűség�jelző�van�a�
nyomozó�jelzőjén.�

� nyomorék találkozás 

 őrült találkozás 

A�találkozás�végrehajtása�után�a�legyőzött�nyomozó�jelzőjét�
és�nyomozó�lapját�távolítsátok�el�a�játékból.�Ez�a�nyomozó�a�
játék�további�részében�nem�használható.�

ELPUSZTÍTOTT�NYOMOZÓK�

A�játékban�néhány�hatás�a�nyomozók PUSZTULÁSÁT  
okozhatja.�Ha�egy�nyomozó�elpusztul,�legyőzöttnek�minősül,�
de�csak�a�„Legyőzött�Nyomozók”-nál�ismertetett 1. és 4. 
lépéseket�hajtsátok�végre.�Az�állapot�és�vagyontárgy�
kártyákat,�életerő,�épelméjűség�és�fejlődés�jelzőket,�a�
nyomozó�lapját�és�jelzőjét�távolítsátok�el�a�játékból.�A�mítosz�
fázis�végén�a�játékos�új�nyomozót�választhat�a�bal�oldalon�
leírtak�szerint. 

HARC�TALÁLKOZÁSOK��

A�harc�találkozások�végrehajtása�a�legáltalánosabb�módja�
annak,�hogy�a�nyomozók�a�szörnyeket�legyőzve�eltávolítsák�
őket�a�tábláról.�

�Egy�szörnnyel�történő�találkozáskor�a�nyomozó�felfordítja�a�
szörny�jelzőjét�és�elolvassa�az�ott�található�információkat.�
Ezután�két�próbát�kell�tennie,�először�egy AKARATER Ő 
PRÓBÁT majd�egy ERŐ PRÓBÁT hogy�meghatározza�a�harc�
találkozás�eredményét.�

szörny�jelző�hátulja�

�

akaraterő  
próba 
 

      erő  
próba 

 

     hatás 

rettegés 
 
szívósság 

sebzés 



 

  

AKARATERŐ�PRÓBA�

A�nyomozónak�a�szörny�jelzőn�feltüntetett�akaraterő�próbát�
kell�tennie.�

Ha�a�szörny RETTEGÉS értéke magasabb,�mint�a�sikeres�
dobások�(„5”�és�„6”)�száma,�a�nyomozó�a�különbségnek�
megfelelő�épelméjűség�jelzőt�veszít�(lásd�lent�„Példa�a�
harcra”). 

ERŐ�PRÓBA�

A�nyomozónak�a�szörny�jelzőn�feltüntetett�erő�próbát�kell�
tennie.�

Ha�a�szörny SEBZÉS értéke magasabb,�mint�a�sikeres�
dobások�(„5”�és�„6”)�száma,�a�nyomozó�a�különbségnek�
megfelelő�életerő�jelzőt�veszít�(lásd�lent�„Példa�a�harcra”).�

A�szörny�a�sikeres�dobások�számának�megfelelő�életerőt�
veszít.�Ezt�a�szörny�jelzőre�helyezett�életerő�jelzőkkel�
jelöljük.�Ha�a�szörny�a�SZÍVÓSSÁGával�megegyező,�vagy�
több�életerőt�veszített,�a�szörnyet�legyőzték,�vissza�kell�tenni�
a�szörny�tárolóba.�

Ha�a�nyomozó�nem�győzte�le�a�szörnyet,�a�szörny�a�helyén�
marad,�a�rajta�lévő�életerő�jelzőkkel�együtt.�

�

�

EPIKUS�SZÖRNYEK�

Néhány�szörny�olyan�hatalmas�vagy��
szörnyűséges,�hogy�immunis�bizonyos�
hatásokra.�Az�epikus�szörnyek�is��
szörnyeknek�minősülnek�azzal�a�
különbséggel,�hogy�nem�mozgathatóak�
�el,�nem�lehet�őket�eldobni�vagy�
�visszatenni�a�szörny�tárolóba.�

Egy�epikus�szörnyet�csak�úgy�lehet�legyőzni,�ha�több�
életerőt�veszített,�mint�a�szívóssága.�Ebben�az�esetben�
visszakerül�a�játék�dobozába.�

Az�epikus�szörnyeket�különleges�hatások�név�szerint�
hozzák�játékba,�soha�nem�kerülnek�bele�a�szörny�
tárolóba.��

RAJTAÜTÉS�

Néhány�hatás�következtében�a�nyomozók�olyan�
szörnyeket�is�összetalálkozhatnak,�amelyek�nincsenek�a�
játéktáblán.�Amikor�egy�hatás�azt�mondja,�hogy�„egy�
szörny�rajtad�ütött�(ambushes�you)”,�a�nyomozó�húz�
egy�szörnyet�a�szörny�tárolóból�és�azonnal�harc�
találkozásba�kezd�vele.�A�harc�után�a�szörny�visszakerül�
a�szörny�tárolóba�(még�akkor�is�ha�nem�győzték�le)�és�
folytatódik�a�rajtaütést�kiváltó�hatás�végrehajtása.�

epikus szörny 

1. A�találkozás�fázisban�Lily�Chen�és�egy�szörny�
ugyanazon�a�mezőn�tartózkodik,�ezért�harc�találkozást�
kell�kezdenie.�

2. Lily�megfordítja�a�szörny�jelzőjét.�Nincs�rajta�olyan�
hatás�amit�a�harc�során�figyelembe�kellene�venni.�

3. Lily�akaraterő�próbát�tesz.�Az�akaraterő�értéke�3.�A�
szörny�jelzőn�nincs�módosító,�tehát�3�kockával�dob.�

4. Egy�sikert�dobott,�amit�kivon�a�szörny�2-es�rettegés�
értékéből.�Veszít�1�épelméjűséget�(�a�két�érték�
különbsége)�

5. Lily�erő�próbát�tesz.�Az�erő�értéke�4.�A�szörny�
módosítója�(-1),�de�van�egy�„.38-as�revolvere”�ami�
(+2)�bónuszt�ad,�ezért�5�kockával�dob.��

6. Egy�sikert�dobott,�amit�kivon�a�szörny�„sebzés”�
értékéből.�Az�eredmény�0�így�Lily�nem�veszít�életerőt�
(mivel�a�sikeres�dobások�száma�megegyezik�a�szörny�
sebzésével)�

Mivel�1�sikeres�dobása�volt,�a�szörny�veszít�egy�
életerőt.�1�életerő�jelzőt�feltesz�a�szörny�jelzőjére.�A�
szörny�szívóssága�2,�nem�sikerült�legyőzni,�továbbra�
is�a�táblán�marad�az�életerő�jelzővel�együtt.�A�harc�
találkozás�véget�ért.�

PÉLDA�HARC�TALÁLKOZÁSRA�



 

 

SZÓBESZÉDEK�

A�SZÓBESZÉD�mítosz�kártyák�hatására�
a�szóbeszéd�jelző�gyakran�felkerül�a�tábla�
valamelyik�mezőjére.�Azon�a�mezőn,�
amelyiken�a�szóbeszéd�jelző�található,�
a�találkozás�fázisban�a�nyomozó��
választhatja�a�jelző�találkozást.�Ekkor�a��
mítosz�kártyán�leírt�hatást�kell�végrehajtania�a�találkozás�
kártya�húzása�helyett.�

Amikor�a�mítosz�kártyát�megoldották,�távolítsd�el�a�kártyát�
a�rajta�lévő�jelzőkkel�és�a�hozzá�tartozó�szóbeszéd�jelzővel�
együtt�a�játékból.�

szóbeszéd jelző 

VÉLETLENSZERŰ�MEZŐ�

MEGHATÁROZÁSA�

Néhány�szóbeszéd�mítosz�kártya�és�rejtély�kártya�hatására�
jelzők�kerülnek�egy�„véletlenszerű�mezőre”.�Amikor�egy�
hatás�véletlenszerű�mezőre�hivatkozik,�húzz�egy�nyom�
jelzőt�a�nyom�tárolóból,�és�a�jelző�hátoldalán�látható�
mezőt�használd.�A�kihúzott�nyom�jelzőt�ezután�dobd�el.��

REJTÉLYEKK�

A�játék�megnyeréséhez�a�nyomozóknak�három�rejtélyt�kell�
megoldaniuk.�Minden�Mérhetetlen�Vénnek�saját�rejtély�
paklija�van,�egyedi�feladatokkal,�amiket�a�nyomozóknak�meg�
kell�oldaniuk.�

Az�előkészületek�során�húzz�egy�rejtély�kártyát�és�tedd�a�
Mérhetetlen�Vén�lapja�közelébe.�Minden�kártyán�
megtalálható,�a�nyomozók�hogyan�oldhatják�meg�ezt�a�
rejtélyt.�Amikor�egy�rejtélyt�megoldottak,�azonnal�húz�egy�új�
rejtély�kártyát�és�tedd�a�megoldott�rejtély�kártyára.�

Amikor�a�harmadik�rejtély�is�megoldásra�került,�a�nyomozók�
azonnal�megnyerik�a�játékot.�Ha�a�Mérhetetlen�Vén�
felébredt,�a�nyomozóknak�a�három�rejtélyen�túl�meg�kell�
oldaniuk�a�Végső�Rejtélyt�is�(lásd�jobb�oldalon�„A�Végső�
rejtély”).�

megoldott 
rejtély kártya 

 

aktív rejtély 
kártya 

A�MÉRHETETLEN�VÉN�ÉBREDÉSE�

Amikor�a�végzet�jelző�eléri�a�végzet�sáv�„0”�mezőjét,�a�
Mérhetetlen�Vén�felébred.�Fordítsd�meg�a�Mérhetetlen�Vén�
lapját�és�azonnal�hajtsd�végre�az�„ébredés”�hatást�(ha�van)�a�
bal�felső�sarokban.�Ez�a�lap�felfordítva�marad�a�játék�további�
részében,�és�az�ezen�az�oldalon�lévő�hatások�helyettesítik�az�
első�oldal�hatásait�(beleértve�a�Kultista�információkat�is).�A�
lap�hátoldalán�szintén�megtalálható�hogy�a�nyomozók�mikor�
veszítik�el�a�játékot.�

Mérhetetlen Vén lapjának hátoldala 

KIESETT�JÁTÉKOSOK�

A�Mérhetetlen�Vén�ébredése�után�legyőzött�vagy�elpusztult�
nyomozók�játékosa�KIESETT �a�játékból.�A�kiesett�játékosok�
nem�választhatnak�új�nyomozót,�és�nem�részesei�a�
továbbiakban�a�játéknak.�

Ha�minden�játékos�kiesett,�a�nyomozók�veszítettek.�

VÉGSŐ�REJTÉLY�

A�Mérhetetlen�Vén�ébredése�után�a�nyomozóknak�sokkal�
nehezebb�megnyerniük�a�játékot.�Minden�Mérhetetlen�Vén�
lapján�található�egy�VÉGSŐ REJTÉLY ,�amit�a�nyomozóknak�
a�győzelemhez�meg�kell�oldaniuk,�nem�ritkán�szemtől-
szembe�összecsapva�a�Mérhetetlen�Vénnel.�

�

HOGYAN�TOVÁBB?�

Most,�miután�elolvastad�ezt�a�szabálykönyvet,�készen�állsz�
az�első�játékra!�Ha�a�játék�során�kérdések�merülnek�fel,�
nézd�meg�a�betűrendes�útmutatót.�Lent�néhány�példát�
találsz�a�legáltalánosabb�szabályokból:�

• Ha�valamit�felezni�kell,�mindig�felfelé�kerekíts.�

• Vitás�kérdésekben�a�vezető�nyomozó�dönt.�

• Ha�egy�vagyontárgy�„egy�nyomozóra”�van�hatással,�
csak�saját�maga�használhatja,�hacsak�a�lapon�nincs�
rajta�a�„másik�nyomozó”�kifejezés.�

végső 
rejtély 
 

hatás 

ébredés 
hatás 
 

kultista 
információk 


