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A feldúlt laboratórium egyetlen épen maradt lámpájának fény- 
körében apró, féregszerű lény vonaglik egy befőttesüvegben. A mel-
lette lévő jegyzetfüzetben csak bizarr matematikai számításokat és
érthetetlen, titkos szimbólumat látsz. Egyszercsak felülről hatalmas
nyálcsepp hull alá a kezedben tartott füzetre. Futkározik a hátadon
a hideg, miközben előrántod a pisztolyod. Valami rádmorog a
szarufák közül...

E kiegészítő három új, a tudomány rettenetes világát feltáró
történetet mesél el; de találhatók a kiegészítőben új nyomozók,
szörnyek, tárgyak, varázslatok, akadály-, zár-, mítosz-, harc- és
traumakártyák, térképlapok is. Új szabályokat is tartalmaz,
nemkülönben az új alkímiarejtvények elemeit, mellékhatás-
kártyákat, mutációkat, maguktól mozgó kezeket, időutazást is.
Lépj be a laboratóriumba, ha mersz, és tudd meg, miféle rette-
net lappang odabent!

Tartozékok
• ez a szabályfüzet (benne a Nyomozók Könyvével)

• az Őrző Könyve

• 4 nyomozóbábu

• 4 szörnybábu:

 - 2 byakhee

 - 2 kúszó

• 140 kisalakú kártya:

 - 53 felfedezés

 - 11 varázslat

 - 8 kezdőfelszerelés

 - 16 jellemző

 - 5 zár

 - 6 akadály

 - 14 mítosz

 - 12 trauma

 - 12 mellékhatás

 - 3 korszak

• 83 nagyalakú kártya:

 - 43 harc

 - 4 nyomozó

 - 15 esemény

 - 10 őrzőakció

 - 11 cél

• 6 kerek, kinyomkodandó lapokkal és jelzőkkel:

 - 6 térképlap (3 közepes és 3 kicsi)

 - 5 iszonyatjelző

 - 4 szörnylapka

 - 1 rejtvénylap alkímiához

 - 12 rejtvénylapka alkímiához

 - 10 mutációjelző

 - 6 kézjelző

 - ikrajelző

 - korszakjelző

A tartozékok részletesen
Az alábbi fejezetben a kiegészítő új tartozékait magyarázzuk el
részletesen.

Az Őrző Könyve
E külön füzet tartalmazza az őrző
előkészületeihez szükséges infor-
mációkat (nyomok, őrzőakciók,
szörnyek, célkártyák, stb.).
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Nyomozóbábuk
A kiegészítő mindegyik új nyomo-
zójához tartozik egy bábu. A játékté-
ren a bábu jelzi, hogy éppen hol 
tartózkodik a nyomozó.
 

 

Szörnybábuk
Az őrző által a játéktérre felrak-
ható szörnyű lényeket jelképezik.
Minden szörnyhöz tartozik egy 
jelző is, azt még a játék előtt be 
kell csúsztatni a bábu alapjába. 
A játéktérre felrakott bábuk azt 
mutatják meg, hogy hol tartózkod-
nak éppen az adott szörnyek.

Mellékhatáskártyák
Veszélyes kísérletek következtében
súlyos mellékhatások érhetik a nyomo-
zókat.

Korszakkártyák
A nyomozók olykor utazhatnak az idő-
ben. A kártyák a nyomozók által felke-
reshető korszakokat jelképezik.

Alkímiaretjvény lapja
és lapkái
A nyomozók rákényszerülhetnek arra, hogy
alkímiarejtvényeket fejtsenek meg. Az alkí-
miarejtvények hasonlók az alapjáték rejt-
vényeihez.

Mutációjelzők
A nyomozókon, szörnyeken, tetemeken felbuk-
kannó furcsa, idegen kitüremkedéseket, csápokat,
stb. jelképezik. Az őrző alkalmanként a hasznára
fordíthatja a mutációk jelenlétét.

Kézjelzők
Levágott vagy letépett, és most ördögi erők
folytán “maguktól” mozgó kezek zaklatjatják
a nyomozókat, ha az őrző használja a megfe-
lelő őrzőakciókat.

Ikrajelző
Az “Elvészve a tér és az idő labirintusaiban”
során az egyik felfedezéskártyánál kell hasnzálni.

Korszakjelző
Az egyik korszakkártyára kell tenni; jelen pil-
lanatban abban a korszakban vannak a nyo-
mozók, amelynek kártyáján a jelző van.
 

A Tiltott Alkímia
kiegészítő ikonja 
E kiegészítő összes kártyáján megtalálható egy speciális
ikon, hogy könnyebb legyen azokat elkülöníteni szükség
esetén az alapjáték kártyáitól.

.

a Tiltott alkímia kiegészítő ikonja
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A kiegészítő használata
A kiegészítő egyes tartozákaira csak bizonyos új történeteknél van
szükség, a többi azonban minden történetbe, így az alapjáték 
történeteibe is beilleszthető.

A nyomozók bábuit és kártyáit, a kezdőfelszerelés-, jellemző-,
mítosz-, trauma- és harckártyákat, iszonyatjelzőket az alapjáték
ugyanilyen tartozékaihoz kell adni, függetlenül az éppen lejátsza-
ni szánt történettől.

 

Ha a kiegészítő egyik története lesz újramesélve, az előzőek mellett
a kiegészítő szörnybábuit is össze kell állítani az alapjátéknál leírtak
szerint, beleillesztve talpazatukba a megfelelő szörnylapkákat.

Ugyancsak ilyenkor a kiegészítő varázslatait bele kell keverni a
varázslatpaklikba, a traumapakli mellé pedig ki kell készíteni a
mellékhatáspaklit, miként a három kupac rejtvénylapja mellé oda
kell rakni egy negyedik kupacban az alkímairejtvény lapkáit is.

Az őrző az Őrző Könyvében leírtak szerint használja fel az új
akadály-, felfedezés-, zár-, esemény-, cél- és őrzőakciókártyákat.
Egyes történetek speciális tartozékok előkészítést is megkövetel-
hetik.

 

 

 

Átléphetetlen vonal
A kiegészítő egyes térképlapjain szaggatott fenér vonal található
két mező között. Az ilyen szaggatott fehér vonal átléphetetlen, a
nyomozók csak akkor haladhatnak át ilyen vonalon, ha egy hatás
ezt külön lehetővé teszi a számukra. Ugyanakkor az ilyen átléphe-
tetlen vonal nem akadályozza a rálátást.

 

    példa az átléphetetlen vonalra

Fontos, hogy a repülő szörnyek képesek átjutni az átléphetetlen
vonalakon. A repülési képességet a szörnylapkán egy külön ikon 
jelzi (az alapjáték Mi-Góin nincs ilyen, de azokat is repülő 
lényekként kell kezelni).

   

       példa repülésikonra

     Pótkártyák
Az alapjáték egyes kártyáinak szövege hibás. (A későbbi
kiadásokban egyes kártyák szövege már nem hibás.) 
Ezek:

 

• Dark Ritual (őrzőakció)

• Uncontrollable Urges (őrzőakció)

• Witchcraft (őrzőakció)

• You stand unfl inching… (másvilági harckártya)

• 1. történet, 1A célkártya

• 1. történet, 1C célkártya

• 1. történet, 1A nyomkártya

• dinamit (kezdőfelszerelés)

• bőrönd (akadály)

• Blood Pact (varázslat)

• Strange Skies (mítosz)

Az összes ilyen pótkártya jobb alsó sarkában egy “R” betű
található. Az eredeti kártyákat ki kell dobni (vagy legaláb-
bis eldugni), és helyettük a pótkártyákat kell használni.

X
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Alkímiarejtvények
A kiegészítővel megjelent egy új rejtvényfajta: az alkímiarejt-
vény. Hasonlóan a vezeték-, zár- és rúnarejtvényekhez, a 
nyomozók itt is rejtvényakciókat felhasználva mozgatják és
cserélik ki a rejtvénylapkákat; azonban e rejtvényeknél még
egy külön próbát is teljesíteni kell.

Az alkímiarejtvény előkészítése
Amikor egy nyomozó alkímiarejtvénybe botlik, az alábbi lépé-
seket kell végrehajtani. A rejtvény elemeit mindig az adott
játékos elé kell lerakni, sose a játéktáblára. 
 

1. A rejtvénylap lerakása: A játékos kirakja maga elé az alkí-
mia rejtvénylapját.

 

2. A rejtvénylapkák megkeverése: A játékos megkeveri az
alkímiarejtvény fel nem használt lapkáit.

3. Rejtvénylapkák húzása: A játékos egyesével rejtvénylap-
kákat húz, lerakva azokat a rejtvénylap köré, kezdve leg-
felül és az óramutató járása szerint haladva, míg a rejt-
vénylap minden oldalánál nem lesz egy lapka.

Fontos, hogy minden alkímiás rejtvénylapkának van 
egy olyan oldala, ahol valamilyen színes síkidom (kék
kör, vörös rombusz, sárga háromszög, stb.) látható. A
lapkákat úgy kell lerakni, hogy ez az oldaluk legyen
a rejtvénylap felé.

 

4. A játékos egyesével rejtvénylapkákat húz, lerakva azokat
a rejtvénylap mellé. Felül kezd, és az óramutató járása
szerint halad (4a, 4b, 4c... 4h). A lapkákat úgy rakja le,
hogy a színes síkidom mindig a rejtvénylap felé legyen.

1. A szoba átkutatása közben a játékos felfed egy felfedezés-
kártyát, ami a 10A alkímiarejtvény megfejtésére utasítja.

2. A nyomozó játékosa lerakja maga elé a 10A rejtvénylapot.

3. A játékos ezután megkeveri a képpel lefelé lévő alkímiás
rejtvénylapkákat.

Példa az alkímiarejtvény előkészítésére

1

2

3

4a
4b

4c

4f

4g

4h

4d
4e

5
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Rejtvényfejtés
Miként a többi rejtvénynél, itt is annyi rejtvényakciót kap a 
nyomozó, amennyi az intelligenciája. A rejtvényakciók az
alábbiak lehetnek:

• A játékos felhasznál egy rejtvényakciót, hogy megcseréljen
két szomszédos rejtvénylapját. A rejtvénylapkák akkor
szomszédosak, ha érintkeznek egymással.

• A játékos felhasznál két rejtvényakciót, hogy kicseréljen egy
rejtvénylapkát. Először kiválaszt egy rejtvénylapkát, és azt
eldobja. Ezután a készletből húz egy lapkát, és azt felrakja
az eldobott lapka helyére.
Fontos, a többi rejtvénynél a játékos először húz új lapkát 
és csak utána választja ki, hogy melyik lapkát dobja el, itt
azonban a játékos először az eldobandó lapkát választja ki 
és csak utána húz másik lapkát.

A játékos akkor folytatja rejtvényakcióit, amíg ki nem fogy
azokból vagy amíg úgy nem dönt, hogy abbahagyja. Mind-
két esetben e pillanatban próbát kell tennie.

Rejtvény megfejtése
Miután a játékos bármilyen okból abbahagyta a rejtvény-
fejtést, próbát kell tennie, méghozzá aszerint, hány lap-
ka van helyesen. Egy lapka akkor van helyesen, ha ugyan-
olyan színes síkidom van rajta, mint a rejtvénylapon vele
szemben. (Például helyes a sárga háromszöges rejtvény-
lapka, ha a rejtvénylap sárga háromszöges oldalánál van.)
Miként a tulajdonságpróbáknál, a játékos dob a tízoldalú
kockával. Ha az eredmény annyi vagy kevesebb, mint a 
helyesen lévő rejtvénylapkák száma, a próba sikerült; ha
az eredmény több, a nyomozó elrontotta a rejtvényt. 
Fontos, hogy alkímiarejtvény végén nem használható 
képességpont.

Ha a próba sikerült, a rejtvényt sikerült megfejteni; a
hatás azon a kártyán szerepel, ami a rejtvényfejtésre uta-
sítást adott (általában ilyenkor el kell dobni a kártyát, 
és folytatható a mozgás vagy a felfedezés).

Ha viszont a próba sikertelen, nem sikerült megfejteni a rejtvényt.
Mindig, amikor egy nyomozó elrontja az alkímiapróbáját, 
húznia kell egy mellékhatáskártyát. Emellett a próbára utasító
kártya megfelelő hatását is végre kell hajtani.

Akár sikerült a próba, akár nem, az összes rejtvénylapkát vissza
kell keverni a rejtvénylapkák kupacába. Ellentétben a többi rejt-
vénnyel, a meg nem oldott alkímiarejtvény nem marad a játék-
téren.

Az alkímiarejtvények további szabályai
A többi rejtvényre vonatkozó szabályok (képességpont hasz-
nálata, átrendezés, csalás, titkos és nyílt információk) itt is
érvényesek. Fontos, hogy képességpont használható arra, 
hogy a szerencse hozzáadódjék az intelligenciához, azonban
az alkímiapróbánál nem használható képességpont.

 

Mellékhatások
Ha egy játékosnak mellékhatást kell húznia,
elveszi a pakli legfelső lapját és lerakja azt
képpel felfelé nyomozókártyája mellé. A
kártya hatása azonnal végrehajtódik. A
kártya szövege néha arra utasít, hogy vég-
rehajtása után dobják el; ha azonban ez
egyértelműen nem olvasható rajta, úgy a
a kártya a játék végéig a játékos előtt 
marad - vagy legalábbis addig, amíg egy
hatás miatt el nem kell dobni.

A traumakártyákhoz hasonlóan egyes mellékhatáskártyákon is
látható a több nyomozó ikonja. Ha csak egy nyomozó játszik,
és ilyen kártya lett húzva, azt azonnal el kell dobni anélkül, 
hogy hatása végrehajtódnia, és helyette új lapot kell húzni.

 

 

 

               több nyomozó ikonja mellékhatáskártyán

 mellékhatáskártya
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           Alkímiarejtvény megoldása

4. Úgy dönt, utolsó rejtvényakcióját nem használja fel. 
Most próbát kell tennie. 4 rejtvénylapka van helyesen
(4a), így a nehézség 4-es. A dobása viszont 7-es, vagyis
nem sikerült megfejtenie a rejtvényt, húznia kell egy
mellékhatáskártyát. Ezután megnézi a rejtvényfejtésre
utasító kártyát is, hogy még mivel jár számára az, 
hogy nem sikerült megfejtenie a rejtvényt.

Végül játékosa a rejtvénylapkákat képpel lefelé vissza-
keveri az alkímialapkák kupacába.

Egy szoba átkutatása közben Jenny Barnes felfed egy kártyát,
ami a 10A alkímiarejtvény megfejtésére utasítja. Miután előké-
szítette a rejtvényt (l. az 5. oldalon), megpróbálja azt megfej-
teni.

1. Jenny intelligenciája 4-es, így 4 rejtvényakciója van.

2. Első rejtvényakciójával megcserél két szomszédos rejtvény-
lapkát. 

3. Második és harmadik rejtvényakcióját arra költi, hogy
húzzon egy új rejtvénylapkát. Először kiválaszt és eldob
egy rejtvénylapkát (3a), majd húz egy újat (3b) és felrakja
azt az eldobott helyére (3c).

4a

1 2

3b

3c

4b
3a

4a

4a4a

4a
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Utószó
A kiegészítő összes történetéhez tartotnak utószók. Ezek le-
zárják a történeteket, a játékosok ezekből tudják meg, mi 
lett cselekedeteik következménye. Az őrző a játék végén, ha
akár a játékosok, akár ő győzött, felolvassa a megfelelő utó-
szót; nincs utószó akkor, ha mind veszítettek.

Ha van legalább egy győztes, az őrző a történet, az 1-es vá-
lasztásjelzője és a győztes kiléte alapján megkeresi az Őrző
Könyvében a megfelelő utószót, és felolvassa azt.

További szabályok
E fejezetben a kiegészítő által bevezetett újfajta szabályokat
tárgyalunk.

Új fegyvertípus
A kiegészítőben van egy új fegyvertípus: az “éles és tompa
közelharci fegyver”. Ez egyszerre számít éles közelharci 
fegyvernek és tompa közelharci fegyvernek, és amikor a 
nyomozó ilyen fegyverrel támad, az “éles közelharci fegy-
ver”, a “tompa közelharci fegyver” és a “közelharci fegyver”
egyaránt megfelel.

 

 

A byakheek lapkái
A többi szörnytől eltérőn a nyomozók nem nézhetik meg
a byakhee szörnyalpkájának hátoldalát, amikor ez a szörny
sebez vagy sebződik. (Azonban Darrell Simmons megnéz-
heti azt éles szem képességével.) Amikor a byakhee sebez
vagy sebződik, csak az őző nézi meg a szörnybábu alját.

Amikor a byakhee különleges támadását hajtja végre, az
őrző felolvassa a lapka alján szereplő kérdést, de nem 
fedi fel a válaszok hatásait. Miután a megtámadott nyo-
mozó válaszolt, az őrző felolvassa a válaszhoz tartozó
hatást (de a másik válasz hatását nem fedi fel).

 

Harckártyák
A kiegészítő összes harckártyájának alján két szám látható. Az 
első az adott kártya azonosító száma, a másik pedig azt mutatja 
meg, hogy összesen hány ilyen kártya van a kiegészítőben. 
E számoknak más szerepük nincsen.

 

 

           a számok egy harckártya alsó részén

Harckártyák többféle támadástípussal
A kiegészítő egyes harckártyái kétféle támadástípust is felsorol-
nak a nyomozóknál. Amikor egy nyomozó támad és az őrző
ilyen kártyát húz, a fegyvernek megfelelő támadást kell végre-
hajtani; ha egyik sem megfelelő, újabb kártyát kell húzni. 

        példa kétféle támadmástípusos harckártyára

Újfajta harci próbák
A kiegészítő harckártyái újfajta harci próbákat írhatnak 
elő:

Vagy-vagy próba: Egyes harckártyák arra utasítják a nyomo-
zót, hogy két tulajdonsága közül az egyiket tegye próbára, pl.
”ügyesség- vagy célzáspróba”. Ilyenkor a nyomozó játékosa 
dönti el, hogy a két tulajdonság közül melyiket teszi próbára.
 

Nem-tulajdonság próba: Egyes harckártyák arra utasítják a
nyomozót, hogy ne valamelyik tulajdonságát tegye próbára,
hanem valami mást, pl. “tedd próbára aktuális épelméjűségedet”.
Ilyenkor a játékos megnézi, hogy mi a próba nehézsége, majd
dobás után összeveti azt az eredménnyel: ha az eredmény 
annyi vagy kevesebb, a próba sikerült, ha viszont több, a 
próbát elrontotta.
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Feltételes módosítók: Egyes harckártyák arra utasítják a nyo-
mozót, hogy bizonyos esetben módosítsa tulajdonságát a 
próba előtt, pl. “célzáspróba (-1-gyel minden iszanyatjelződ
miatt)”. Ilyenkor a tulajdonságot a próbadobás előtt az elő-
írt módon módosítani kell. Fontos, hogy az 1-es dobás min-
denképp sikertelen, a 10-es dobás mindenképp sikeres próbát
jelent.
Több próba: Egyes harckártyák arra utasítják a nyomozót, hogy
két próbát is tegyen, pl. “célzáspróba, majd válassz a szobában 
egy nyomozót, aki tegyen ügyességpróbát”. A próbákat a kártyán
olvasható sorrendben kell dobni, és a kártyáról leolvasható, mi
történik, ha mindkét próba sikeres, csak az egyik, vagy ha egyik
sem az.
 

Fenyegetéshatások
A kiegészítő egyes trauma- és mellékhatáskártyáinak olyan ha-
tásai is vannak, amelyeket az őrző válthat ki fenyegetésjelzők
beadásával. Hogy hogyan működnek e hatások és hogy 
pontosan mikor válthatja ki őket az őrző, az mindig az adott
kártyáról leolvasható.
Az ilyen kártyák könnyen felismerhetők fenyegetésköltségük-
ről, ami hasonló az őrzőakciókártyákon láthatókhoz.

 

                fenyegetéshatás traumakártyán

Menekülés
Amikor a nyomozóknak vagy egy szörnynek a győzelemhez el
kell menekülnie, nem csupán az adott helyiségből kivezető el
nem barikádozott ajtó használható, hanem a a fehér vonalakon
át is el lehet menekülni, ha azon túloldalán nincs másik helyiség.

Rejtőzködés
Amíg egy nyomozó rejtőzködik, nem választható őrzőakció 
célpontjának (pl. nem lehet mintavétel célpontja). Azonban a
nyomozó továbbra is alanya a helyiségben lévő hatásjelzőknek
(pl. tűz vagy sötétség), továbbá iszonyatpróbát kell dobnia, ha
egy szörny belép a helyiségbe.
 

Ha egy kártya vagy hatás megengedi, hogy egy nyomozó válasz-
szon egy másik, ugyanebben a helyiségben lévő nyomozót, rej-
tőzködő nyomozót is választhat. A Releh köde varázslat haszná-
latakor a rejtőzködő nyomozó mozoghat; ha azonban ilyenkor
olyan helyiségbe lép, ahol szörny van, iszonyatpróbát kell dobnia.
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