
ESEMÉNY

Dobj a fenyegetéseddel azonos számú 
kockával. Minden dobott intelligencia 
ikon után hozz játékba egy őrt egy 
szomszédos lapkán.

Minden játékos dönthet: vagy eldob 2 
adrenalin kártyát, vagy növeli a 
félelmét 2-vel.

Nő a félelmed 1-el és meg kell 
kísérelned egy 5-ös intelligencia 
kihívás teljesítését. Ha nem sikerül, 
hiányzó pontonként rakj egy lapkát az 
utolsó halom aljáról a jelenlegi halom 
tetejére.

ESEMÉNY

Minden játékos dönthet: vagy eldob 2 
adrenalin kártyát, vagy növeli a 
fenyegetését 1-el.

Minden játékos dönthet: vagy eldob 2 
adrenalin kártyát, vagy növeli a 
félelmét 2-vel.

Növeld a félelmed 2-vel, vagy 
mozogj vissza az imént elhagyott 
lapkádra.

ESEMÉNY

Növeld a félelmed 3-mal, vagy rakj egy 
zárt ajtó jelzőt a lapkádnak azon 
ajtajára, ami egy felfedezetlen szobába 
vezet. 

Minden játékos dönthet: vagy eldob 2 
adrenalin kártyát, vagy növeli a 
félelmét 2-vel.

Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, dobj el egy 
adrenalin kártyát. Ha 3 vagy több pont 
kellett volna a sikerhez, akkor a többi 
játékos is eldob egy adrenalin kártyát.

ESEMÉNY
Kísérelj meg egy 4-es intelligencia 
kihívást. Ha sikerül, hozz játékba egy 
őrt, legfeljebb 3 lapkányira tőled. Ha 
nem sikerül, hozz játékba egy őrt egy
szomszédos lapkán.

Minden játékos dönthet: vagy eldob 2 
adrenalin kártyát, vagy növeli a 
félelmét 2-vel.

Dobj annyi kockával, amennyi a 
sebességed. 4-gyel nő a félelmed, de 
minden dobott sebesség ikon 1-el 
csökkenti a félelem növekedést.



ESEMÉNY

Minden játékos dönthet: vagy eldob 2 
adrenalin kártyát, vagy növeli a 
fenyegetését 1-el.

Válassz egy klónt és dobj annyi kock-
ával, amennyi a félelmed. Aktiváld ezt 
a klónt 1-el kevesebbszer annál, ahány 
intelligencia ikont dobtál.
Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, dobj el egy 
adrenalin kártyát. Ha 3 vagy több pont 
kellett volna a sikerhez, akkor a többi 
játékos is eldob egy adrenalin kártyát.

ESEMÉNY

Mozgass egy klónt egy lapkányit, 
bármely irányba. Távolíts el egy klónt, 
ha az legalább egy őrrel osztozik egy 
lapkán. A félelmed nő 2-vel. 

Válassz egy klónt és dobj annyi 
kockával, amennyi a félelmed. Aktiváld 
ezt a klónt 1-el kevesebbszer annál, 
ahány intelligencia ikont dobtál.

Nő a félelmed 2-vel. Rakj egy zárt ajtó 
jelzőt a lapkád egyik ajtajára.

ESEMÉNY

Válassz egy őrt és dobj annyi kockával, 
amennyi a fenyegetésed. Aktiváld ezt 
az őrt 1-el kevesebbszer annál, ahány 
intelligencia ikont dobtál.

Rakj egy zárt ajtó jelzőt az által-
ad előbb használt ajtóra, vagy 
növeld a félelmed 3-mal.

Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, dobj el egy 
adrenalin kártyát. Ha 3 vagy több 
pont kellett volna a sikerhez, akkor a 
többi játékos is eldob egy adrenalin 
kártyát.

ESEMÉNY

Növeld a fenyegetésed 2-vel, vagy 
hozz játékba egy őrt a lapkádon.

Rakj egy zárt ajtó jelzőt az által-
ad előbb használt ajtóra, vagy 
növeld a félelmed 3-mal.

Növeld a félelmed 1-el és meg kell 
kísérelned elvégezni egy 5-ös erő 
kihívást. Ha nem sikerül, dobj el egy 
adrenalin kártyát minden pontért, ami 
még a sikerhez kellett volna.



ESEMÉNY

Növeld a félelmed 3-mal, vagy rakj egy 
zárt ajtó jelzőt a lapkádnak azon 
ajtajára, ami egy felfedezetlen szobába 
vezet.

Mozgass 3 klónt, bármely sorrendben, 
egy lapkányit feléd, vagy hozz játékba 
egy klónt a saját lapkádra. Ha nem 
tudsz 3 klónt mozgatni, akkor játékba 
kell hoznod egyet a lapkádon.

Növeld a félelmed 2-vel. Rakj egy zárt 
ajtó jelzőt a lapkád egyik ajtajára.

ESEMÉNY
Kísérelj meg egy 4-es intelligencia 
kihívás. Ha nem sikerül, akkor 
növeld a félelmed annyi ponttal, 
ahány pont kellett volna a sikerhez.

Mozgass 3 klónt, bármely sorrendben, 
egy lapkányit feléd, vagy hozz játékba 
egy klónt a saját lapkádon. Ha nem 
tudsz 3 klónt mozgatni, akkor játékba 
kell hoznod egyet a lapkádon.

Növeld a félelmed 2-vel. Rakj egy zárt 
ajtó jelzőt a lapkád egyik ajtajára.

ESEMÉNY

Rakj egy zárt ajtó jelzőt a lapkád egyik 
ajtajára. Ha a fenyegetés gyűjtő már 
félig üres, akkor minden játékos tesz 
egy jelzőt a lapkája egyik ajtajára.
Mozgass egy őrt egy lapkányit, bármely

 

irányba. Távolíts el egy őrt, ha az 
legalább egy klónnal osztozik egy 
lapkán. A félelmed növeld 2-vel.

Növeld a félelmed 2-vel. Rakj egy zárt 
ajtó jelzőt a lapkád egyik ajtajára.

ESEMÉNY

Hozz játékba egy őrt, arra a lapkára, 
amit éppen elhagytál. Ha a 
fenyegetésed 3 vagy több, akkor két őrt  
kell játékba hoznod.
Mozgass egy őrt egy lapkányit, bármely

 

irányba. Távolíts el egy őrt, ha az 
legalább egy klónnal osztozik egy 
lapkán. A félelmed növeld 2-vel.

Növeld a félelmed 2-vel. Rakj egy zárt 
ajtó jelzőt a lapkád egyik ajtajára.



ESEMÉNY

Mozgass 2 őrt egy lapkányival feléd, 
vagy hozz játékba egy őrt a saját 
lapkádon. Ha nem tudsz 2 őrt 
mozgatni, akkor egyet játékba kell 
hoznod a lapkádon.

Kísérelj meg és teljesíts egy 3-mas erő 
kihívást, vagy hozz játékba egy klónt a 
lapkádon.

Rakj egy sötétség jelzőt a lapkádra és 
dobj 3 kockával. Minden dobott du-
pla ikon után növeld a félelmed 1-el.

ESEMÉNY
Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, rakj egy őr 
szoba jelzőt a lapkádra. Ha 3 vagy több 
pont kellett volna a sikerhez, még egy 
őrt is hozz játékba a lapkádon.

Kísérelj meg és teljesíts egy 3-mas erő 
kihívást, vagy hozz játékba egy klónt a 
lapkádon.

Növeld a félelmed 1-el, és meg kell 
kísérelj egy 5-ös intelligencia kihívást. 
Ha nem sikerül, akkor rakj egy lapkát 
az utolsó halom aljáról a jelenlegi 
halom tetejére minden pont után, ami a 
sikerhez kellett volna.

ESEMÉNY

Az általad választott játékos 
fenyegetése 1-el nő.

Teljesíts sikeresen egy 3-as erő kihívást,
vagy hozz játékba egy klónt a lapká-
don.

A fenyegetésed növeld 2-vel, vagy 
kísérelj meg egy 3-as erő kihívást. Ha
nem sikerül, akkor dobj el egy adren-
alin kártyát minden pont után, ami a 
sikerhez kellett volna.

ESEMÉNY

Minden játékos dönthet: eldob egy 
adrenali kártyát, vagy növeli a 
fenyegetését 1-el.

Teljesíts sikeresen egy 3-as erő kihívást,
vagy hozz játékba egy klónt a lapká-
don.

Növeld a félelmed 1-el, és meg kell 
kísérelned egy 4-es intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, akkor dobj 
el egy adrenalin kártyát, minden pont 
után, ami a sikerhez kellett volna.



ESEMÉNY
Kísérelj meg egy 3-as intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, akkor 
növeld a fenyegetésed 1-el. Ha 2 
vagy több pont kellett volna a 
sikerhez, akkor a többi játékos 
fenyegetése is nő 1-el.
Kísérelj meg és teljesíts egy 4-es intel-
ligencia kihívást, ha sikerül húzz két 
tárgy kártyát. Az egyiket megtartod, a 
másikat rakd a tárgy pakli aljára.

Kísérelj meg egy 4-es intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, akkor 
növeld a félelmed 2-vel. Ha 2 vagy 
több pont kellett volna a sikerhez, 
akkor forgasd el az éppen elhagyott 
lapkát 90 fokkal óramutató járásá-
val megegyező irányba.

ESEMÉNY
Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, rakj egy 
őr szoba jelzőt a lapkádra. Ha 3 
vagy több pont kellett volna a sik-
erhez, akkor egy őrt is hozz játékba 
a lapkádon.

Kísérelj meg és teljesíts egy 4-es intel-
ligencia kihívást és húzz két tárgy kár-
tyát. Az egyiket tartsd meg, a másikat 
rakd a tárgy pakli aljára.

Dobj annyi kockával amennyi a 
sebességed. 4-gyel nő a félelmed, de 
minden dobott sebesség ikon 1-el 
csökkenti a félelem növekedést.

ESEMÉNY

Mozgass 2 őrt egy kockányival 
feléd, vagy hozz játékba egy őrt a 
saját lapkádon. Ha nem tudsz 2 őrt 
mozgatni, akkor egyet játékba kell 
hoznod a lapkádon.
Kísérelj meg egy 4-es intelligencia ki-
hívást. Ha nem sikerül, növeld a félelmed 
2-vel. Ha 3 vagy több pont kellett 
volna a sikerhez, akkor minden játékos 
félelme nő 2-vel.

A félelmed növeld 2-vel, vagy 
kísérelj meg egy 3-as erő kihívást. 
Ha nem sikerül, akkor dobj el egy 
adrenalin kártyát minden pont után, 
ami a sikerhez kellett volna.

ESEMÉNY

Növeld a fenyegetésed 2-vel, vagy 
hozz játékba egy őrt a lapkádon.

Kísérelj meg egy 4-es intelligencia ki-
hívást. Ha nem sikerül, növeld a félelmed
2-vel. Ha 3 vagy több pont kellett 
volna a sikerhez, akkor minden játékos 
félelme 2-vel nő.

Dobj annyi kockával amennyi a 
sebességed. 4-gyel nő a félelmed, de 
minden dobott sebesség ikon 1-el 
csökkenti a félelem növekedést.



ESEMÉNY

Kísérelj meg egy 3-as intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, akkor nő a 
fenyegetésed 1-el. Ha 2 vagy több 
pont kellett volna a sikerhez, akkor 
minden játékos fenyegetése nő 1-el.

Kísérelj meg egy 4-es intelligencia ki-
hívást. Ha nem sikerül, akkor nő a 
félelmed 2-vel. Ha 3 vagy több pont 
kellett volna a sikerhez, akkor minden 
játékos félelme nő 2-vel.
Dobj annyi kockával, amennyi a 
sebességed. A félelmed nő 4-el, de 
minden dobott intelligencia ikon 1-el 
csökkenti a félelem növekedést.

ESEMÉNY

Válassz ki egy őrt és dobj annyi 
kockával, mint amennyi a 
fenyegetésed +1. Aktiváld az őrt 
annyiszor, ahány intelligencia ikont 
dobtál.

Kísérelj meg egy 4-es intelligencia ki-
hívást. Ha nem sikerül, növeld a félelmed 
2-vel. Ha 3 vagy több pont kellett 
volna a sikerhez, akkor minden játékos 
félelme nő 2-vel.
Növeld a félelmed 1-el, és kísérelj 
meg egy 5-ös erő kihívást. Ha nem 
sikerül, akkor dobj el egy adrenalin 
kártyát minden pont után, ami a sik-
erhez kellett volna.

ESEMÉNY

Egy általad választott játékos 
fenyegetése nő 1-el.

Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia ki-
hívást. Ha nem sikerül, akkor rakj egy 
klón-fészket a lapkádra. Ha 3 vagy több 
pont kellett volna a sikerhez, akkor 
hozz játékba egy klónt is a lapkádon.
Kísérelj meg egy 4-es intelligencia kihívást. 
Ha nem sikerül, nő a félelmed 2-vel. Ha 2 
vagy több pont kellett volna a sikerhez, 
akkor forgasd el az éppen elhagyott lapkád 
90 fokkal órajárásának megfelelő irányba.

ESEMÉNY

Minden játékos dönthet: eldob két 
adrenalin kártyát, vagy növeli a 
fenyegetését 1-el.

Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia ki-
hívást. Ha nem sikerül, rakj egy klón-
fészket a lapkádra. Ha 3 vagy több 
pont kellett volna a sikerhez, akkor 
hozz játékba egy klónt is a lapkádon.
Növeld a félelmed 2-vel, vagy lépj 
vissza arra a lapkára, amit éppen el-
hagytál.



ESEMÉNY
Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, akkor rakj 
egy őr szoba jelzőt a lapkádra. Ha 3
vagy több pont kellett volna a sik-
erhez, akkor hozz játékba egy őrt is 
a lapkádon.

Kísérelj meg egy 5-ös erő kihívást. Ha 
nem sikerül, növeld a félelmed 2-vel. Ha 
3 vagy több pont kellett volna a siker-
hez, akkor minden játékos félelme nő 
2-vel.
Növeld a félelmed 2-vel, vagy lépj 
vissza arra a lapkára, amit éppen el-
hagytál.

ESEMÉNY

Dobj annyi kockával, amennyi a 
fenyegetésed. Hozz játékba egy őrt 
egy szomszédos lapkára, minden 
dobott intelligencia ikon után.

Kísérelj meg egy 5-ös erő kihívást. Ha 
nem sikerül, növeld a félelmed 2-vel. Ha 
3 vagy több pont kellett volna a siker-
hez, akkor minden játékos félelme nő 
2-vel.

Minden játékos dönthet: növeli a 
félelmét 3-al, vagy növeli a 
fenyegetését 1-el.

ESEMÉNY
Válassz ki egy őrt és kísérelj meg 
egy 4-es intelligencia kihívás. Ha 
sikerül, rakd vissza az őrt a 
tartalékok közé. Ha nem sikerül, és 
2 vagy több pont kellett volna a sik-
erhez, akkor aktiváld az őrt.

Dobj annyi kockával, amennyi a 
félelmed. Hozz játékba egy klónt egy 
szomszédos lapkán, minden második
intelligencia ikon után, amit dobtál.

Lerakhatsz egy szellőző jelzőt a 
lapkádon egy szellőzőcsőre, vagy ler-
akhatod egy szomszédos lapkára is.

ESEMÉNY

Hozz játékba egy őrt a veled szom-
szédos lapkán.

Dobj annyi kockával, amennyi a 
félelmed. Hozz játékba egy klónt egy 
szomszédos lapkán, minden második
intelligencia ikon után, amit dobtál.

Növeld a félelmed 2-vel, vagy rakj 
egy zárt ajtó jelzőt a lapkád egyik aj-
tajára.



ESEMÉNY

Hozz játékba egy őrt a veled szom-
szédos lapkán.

Dobj annyi kockával, ahány klón van 
játékban. Növeld a félelmed 1-el min-
den dobott intelligencia ikon után.

Rakj egy sötétség jelzőt a lapkádra és 
dobj három kockával. Minden dobott 
dupla ikon után növeld a félelmed 1-
el.

ESEMÉNY

Hozz játékba egy őrt azon a lapkán,
amit éppen elhagytál. Ha a 
fenyegetésed 3 vagy több, akkor 
két őrt hozz játékba arra a lapkára.

Dobj annyi kockával, ahány klón van 
játékban. Növeld a félelmed 1-el min-
den dobott intelligencia ikon után.

Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, dobj el egy 
adrenalin kártyát. Ha a sikerhez 3 
vagy több pont kellett volna, akkor 
minden játékos eldob egy adrenalin 
kártyát.

ESEMÉNY

Rakj egy zárt ajtó jelzőt a lapkád 
egyik ajtajára. Ha a fenyegetés 
gyűjtő már félig üres, akkor minden 
játékos rak egy zárt ajtó jelzőt lap-
kája egyik ajtajára.

Dobj annyi kockával, ahány klón van 
játékban. Növeld a félelmed 1-el min-
den dobott intelligencia ikon után.

Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, dobj el egy 
adrenalin kártyát. Ha a sikerhez 3 
vagy több pont kellett volna, akkor 
minden játékos eldob egy adrenalin
kártyát.

ESEMÉNY
Kísérelj meg egy 4-es intelligencia 
kihívást. Ha sikerül, hozz játékba 
egy őrt legfeljebb 3 lapkányi 
távolságra tőled. Ha nem sikerül, 
akkor egy szomszédos lapkán hozz 
játékba egy őrt.

Dobj annyi kockával, ahány klón van 
játékban. Növeld a félelmed 1-el min-
den dobott intelligencia ikon után.

Rakj egy sötétség jelzőt a lapkádra és 
dobj három kockával. Minden dobott 
dupla ikon után növeld a félelmed 1-
el.



ESEMÉNY

Kísérelj meg egy 4-es intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, akkor 
minden, a sikerhez szükséges pont 
után növeld a félelmed 1-el.

Kísérelj meg egy 3-as intelligencia 
kihívást. Ha sikerül, hozz játékba egy 
klónt legfeljebb 3 lapkányi távolságra 
tőled. Ha nem sikerül, akkor egy szom-
szédos lapkán hozz játékba egy klónt.
Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, dobj el egy 
adrenalin kártyát. Ha a sikerhez 3 
vagy több pont kellett volna, akkor 
minden játékos eldob egy adrenalin 
kártyát.

ESEMÉNY

Növeld a fenyegetésed 1-el és húzz 
két tárgy kártyát. Az egyiket tartsd 
meg, a másikat tedd a tárgy pakli 
aljára.

Kísérelj meg egy 3-as intelligencia ki-
hívást. Ha sikerül, hozz játékba egy 
klónt, legfeljebb 3 lapkányi távolságra 
tőled. Ha nem sikerül, akkor egy szom-
szédos lapkán hozz játékba egy klónt.
Növeld a félelmed 1-el és kísérelj 
meg egy 4-es intelligencia kihívást. 
Ha nem sikerül, akkor dobj el egy 
adrenalin kártyát minden pont után, 
ami a sikerhez kellett volna.

ESEMÉNY

Kísérelj meg egy 3-as intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, növeld a 
fenyegetésed 1-el. Ha 2 vagy több 
pont kellett volna a sikerhez, akkor 
minden játékos fenyegetése nő 1-el.

Hozz játékba egy klónt egy szellőzőv-
el rendelkező lapkán. Minden játékos-
nak, aki szomszédos a klónnal, nő a 
félelme 1-el.

Minden játékos dönthet: növeli a 
félelmét 3-al, vagy növeli a 
fenyegetését 1-el.

ESEMÉNY

Kísérelj meg egy 3-as intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, növeld a 
fenyegetésed 1-el. Ha 2 vagy több 
pont kellett volna a sikerhez, akkor 
minden játékos fenyegetése nő 1-el.

Hozz játékba egy klónt egy szellőzőv-
el rendelkező lapkán. Minden játékos-
nak, aki szomszédos a klónnal, nő a 
félelme 1-el.

Rakj egy sötétség jelzőt a lapkádra és 
dobj három kockával. Minden dobott 
dupla ikon után növeld a félelmed 1-
el.



ESEMÉNY

Mozgass egy klónt egy lapkányit, 
bármely irányba. Távolíts el egy 
klónt, ami egy lapkán áll legalább 
egy őrrel. Növeld a félelmed 2-vel.

Hozz játékba egy klónt egy 
veled szomszédos lapkán.

Lerakhatsz egy szellőző jelzőt a 
lapkádon egy szellőzőcsőre, vagy ler-
akhatod egy szomszédos lapkára is.

ESEMÉNY

Kísérelj meg egy 5-ös intelligencia 
kihívást. Ha nem sikerül, rakj egy őr 
szoba jelzőt a lapkádra. Ha 3 vagy 
több pont kellett volna a sikerhez,  
hozz játékba egy őrt is a lapkádon.

Hozz játékba egy klónt egy veled 
szomszédos lapkára.

Rakj egy sötétség jelzőt a lapkádra és 
dobj három kockával. Minden dobott 
dupla ikon után növeld a félelmed 1-
el.

ESEMÉNY

Ha növeled a fenyegetésed 1-el, 
akkor húzhatsz két tárgy kártyát.
Tartsd meg az egyiket, a másikat 
pedig tedd a tárgy pakli aljára.

Hozz játékba egy klónt azon a lapkán, 
amit éppen elhagytál. Ha a félelmed 4 
vagy több, akkor két klónt hozz játék-
ba ugyanitt.

Növeld a félelmed 2-vel, vagy mo-
zogj vissza az általad éppen elhagyott 
lapkára.

ESEMÉNY
Válassz ki egy őrt és kísérelj meg 
egy 4-es intelligencia kihívást. Ha 
sikerül, rakd vissza az őrt a tar-
talékok közé. Ha 2 vagy több pont 
kellett volna a sikerhez, aktiváld az 
őrt.

Hozz játékba egy klónt azon a lapkán, 
amit éppen elhagytál. Ha a félelmed 4 
vagy több, akkor két klónt hozz játék-
ba ugyanitt.

Rakj egy sötétség jelzőt a lapkádra és 
dobj három kockával. Minden dobott 
dupla ikon után növeld a félelmed 1-
el.


