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AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

Ennek az kiadványnak az a célja, hogy magyarázatot nyújtson minden 
olyan szabályra, amelyeket a szabálykönyv nem részletez. A szabály-
könyvtől eltérően ez az útmutató nem arra szolgál, hogy megtanítsa a 
játékosoknak a játékot. A játékosoknak először a szabálykönyvet kell vé-
gigolvasniuk, utána az útmutatót játék közben csak szükség esetén kell 
fellapozni.

Ez az útmutató 5 fő részből áll:

SZÓSZEDET ....................................................2-12
A kiadvány legnagyobb részét a szószedet foglalja el. Ez a rész a
részletes szabálymagyarázatokat tartalmaz, témakörök szerint.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK .........................12
Ez a rész a gyakran előforduló kérdésekre ad választ.

A NYOMOZÓK KÉPESSÉGEI.................................13
Ebben a részben a nyomozók képességeivel kapcsolatos magyarázatok 
találhatók.

OPCIONÁLIS SZABÁLYOK. ..................................14
Ez a rész tartalmazza azt, hogy miként lehet beállítani a játék nehézséget, 
és a játék végi pontozást.

TARTALOMJEGYZÉK ...........................................15
Ez a rész egy összefoglaló lista azokról a témakörökről és az oldal-
számokról, amelyekre a játékosoknak szükségük lehet, ha játék közben 
egy felmerülő kérdésnek utána szeretnének nézni.

SZABÁLY ÖSSZEFOGLALÓ...................................16
Az útmutató utolsó oldalán a játék fázisairól található egy összefoglalás, 
jól áttekinthető formában.

ÁLLJ!

Az útmutató elolvasása előtt olvassátok el a szabálykönyvet.
A szabálykönyv elolvasása után állnak készen a játékosok arra, 
hogy lejátsszák az első játékot. Amennyiben a játék folyamán 
kérdés merülne fel, akkor a játékosok a szabálykönyv
helyett ezt az útmutatót lapozzák fel.

AZ ARANYSZABÁLYOK

Ez az útmutató mérvadó forrás a szabályokat illetően. Amennyiben
az ebben az útmutatóban olvasottak bármilyen módon is
ellentmondanak a szabálykönyvben leírtakkal, akkor az útmutató-
ban leírtak a helyesek.
A játékelemek (például a kártyák) hatásai olykor ellentétben állnak
a szabálykönyvben, illetve az útmutatóban találhatókkal. Az ilyen
esetekben a játékelemeken feltüntetett hatások a mérvadóak.
Ha egy hatás azt a kifejezést használja, hogy „nem képes”, akkor a
hatás feltétel nélküli.

ÚTMUTATÓ
Unoffical Fan Content
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SZÓSZEDET
A szószedet részletesen kifejt minden játékkal kapcsolatos kifejezést
és fázist.
Ha nem találod a keresett kifejezést, akkor keresd ki a 15. oldalon
található tartalomjegyzékből.

ESZKÖZÖK BESZERZÉSE AKCIÓ

Egy nyomozó egy Város mezőn akcióként végrehajt egy 5 próbát.
Ezután a próba eredményével megegyező vagy alacsonyabb összesített
értékben tetszőleges számú kártyát vehet el a kínálatból.

^ Amennyiben nem képes, vagy nem akar elvenni kártyát a kínálat-
ból, akkor ehelyett eldobhat a kínálatból egy tetszőleges kártyát.

^ Amennyiben a nyomozó mezőjén Szörny tartózkodik, akkor a
nyomozó ezt az akciót nem hajthatja végre.

Kapcsolódó Kifejezések: Bankkölcsön, Kínálat, Próbák

AKCIÓK

Az Akciófázis során minden egyes nyomozó végrehajthat két akciót. A
Főnyomozó hajtja végre elsőként a két akcióját, majd az óramutató
járásával megegyező irányban a többi játékos is végrehajtja a saját két
akcióját.

^ Minden egyes nyomozó egy akciót körönként legfeljebb egyszer
hajthat végre.

^ Ha egy nyomozó nem képes, vagy nem szeretne akciót végrehajtani,
akkor dönthet úgy, hogy nem hajt végre akciót, illetve akciókat.

^ Egy nyomozónak először teljes mértékben rendeznie kell egy akciót,
mielőtt egy végrehajtana egy másik akció. Például nem teheti meg,
hogy megszakíthat egy Utazás akciót egy Csere akcióval, majd foly-
tatja a mozgását.

Kapcsolódó Kifejezések: Eszközök Beszerzése Akció, Játékelem Akció,
Késlekedés, Főnyomozó, Helyi Akció, Készülődés az Utazásra Akció,
Pihenés Akció, Csere Akció, Utazás Akció

SZOMSZÉDOS

Két mező akkor szomszédos, ha össze vannak kötve egy megszakítás
nélküli úttal.

Kapcsolódó Kifejezések: Út, Mező

RAJTAÜTÉS

Amikor egy Szörny rajtaüt egy nyomozón, akkor véletlenszerűen húz-
ni kell egy Szörnyet a Szörnytárolóból. Ezután a nyomozó azonnal
végrehajt vele egy találkozást.

^ A Szörny nem tekintendő megjelent Szörnynek. Amennyiben van
„megjelenés” hatása, akkor azt a hatást ne rendezd.

^ A Harci Találkozás rendezése után a Szörnyet el kell dobni akkor
is, ha nem sikerült legyőzni.

^ Ha egy bizonyos Szörny üt rajta egy nyomozón, akkor ne húzz
Szörnyjelzőt. Ehelyett egy félretett jelzőről, vagy a játéktábláról
vedd figyelembe a Szörny tulajdonságait.

^ Ha egy Kultista üt rajta egy nyomozón, akkor ne húzz Szörnyjel-
zőt. Ehelyett a Mérhetetlen Vén lapról vedd figyelembe a Kultista
tulajdonságait.

^ Egy szokásos Harci Találkozástól eltérően, ha egy nyomozón raj-
taüt egy Szörny, és a nyomozó legyőzi azt a Szörnyet, akkor nem
hajthat végre egy további találkozást.

Kapcsolódó Kifejezések: Harci Találkozások, Kultista, Félretett Játék-
elemek

MÉRHETETLEN VÉN

^ Az előkészületek során kiválasztott Mérhetetlen Vén lap a játék
teljes egészére meghatározza a Mérhetetlen Vént.

^ A Mérhetetlen Vén illusztrációja megtalálható a hozzá tartozó
Különleges Találkozások, Kutatás Találkozások és Rejtélyek hát-
oldalán.

^ A Mérhetetlen Vén hatások időnként arra utasítanak, hogy
tegyetek félre jelzőket, illetve más játékelemeket.

^ A Mérhetetlen Vén lap tartalmazza a Kultista Szörnyekre vonat-
kozó információkat.

^ Amikor a Mérhetetlen Vén felébred, fordítsátok meg a lapot, és
hajtsátok végre a „ébredési” hatását, amennyiben létezik.

^ Az átfordítás után a Mérhetetlen Vén lap hátoldalán lévő hatások
a lap elején találhatók helyébe lépnek.

^ Miután a Mérhetetlen Vén felébredt, a többi Rejtély mellett, a
nyomozóknak meg kell oldaniuk a Mérhetetlen Vén lap hátoldalán
található a Végső Rejtélyt is.

^ Ha egy nyomozót a Mérhetetlen Vén felébredése után győznek le,
vagy pusztítanak el, akkor az a játékos kiesik.

Kapcsolódó Kifejezések: Kultista, Végzet, Rejtély, Mítosz, Kutatás
Találkozások, Félretett Játékelemek, Különleges Találkozások

BANKKÖLCSÖN

^ Amikor egy nyomozó egy Eszközök Beszerzése akciót hajt végre,
akkor elvehet egy Adósság Állapotot, hogy azonnal hozzáadjon 2
sikert a próbája eredményéhez.

^ Ha egy nyomozó már rendelkezik egy Adósság Állapottal, akkor
nem szerezhet be Bankkölcsönt.

Kapcsolódó Kifejezések: Eszközök Beszerzése Akciók, Felszerelések és
Állapotok Szerzése, Kínálat

GYAKRAN HIVATKOZOTT KIFEJEZÉSEK

Számos olyan általános kifejezés létezik, amelyik több másik 
kifejezéshez kapcsolódik. Azt javasoljuk, hogy a játékosok 
elsőként a következő szabályokat tekintsék meg:

Játékelem Korlátozások ..............................................................
Ellentmondások ...........................................................................
Eldobás ..........................................................................................
Felszerelések és Állapotok Szerzése ..........................................
Rejtett Információ .......................................................................
Kerekítés .....................................................................................
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10
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NYOM

^ A Nyomokat képpel lefelé kell tartani a Nyom készletben, amíg a 
játéktáblára nem kerülnek, vagy a nyomozók meg nem kapják őket.

^ Amikor egy Nyomjelzőt el kell dobni, akkor mindaddig a Nyom
készlet közelébe, az eldobott jelzők közé helyezzétek képpel felfelé,
amíg a Nyom készlet ki nem ürül. Amikor elfogy a Nyomjelző a 
Nyom készletből, akkor képpel lefelé fordítva helyezzetek át 
minden az eldobott Nyomjelzőt a Nyom készletbe, és keverjétek
meg őket.

^ Amikor egy hatás eredményeként egy Nyom jelenik meg a 
játéktáblán, akkor véletlenszerűen húzzatok egy Nyomjelzőt a 
Nyom készletből, és helyezzétek a játéktáblának a jelző elején 
feltüntetett mezőjére.

^ Amikor egy hatás eredményeként egy Nyom egy meghatározott 
helyen jelenik meg, akkor húzzatok egy Nyomjelzőt, és helyezzétek
a hatás által meghatározott mezőre. A Nyomjelző elején jelzett 
mezőt ilyenkor figyelmen kívül kell hagyni.

^ A Találkozásfázis során egy olyan nyomozó, aki egy Nyomjelzőt 
tartalmazó mezőn áll, végrehajthat egy Kutatás Találkozást azzal a 
jelzővel.

^ Egy nyomozó elkölthet egy Nyomjelzőt azért, hogy egy kockát 
újradobjon, amikor próbát hajt végre. A kocka újradobásáért 
elkölthető Nyomok tekintetében nincs korlátozás.

Kapcsolódó Kifejezések: Felszerelések és Állapotok Szerzése, Újradobás,
Kutatás Találkozások

HARCI TALÁLKOZÁSOK

A Találkozásfázis során egy olyan nyomozónak, aki egy mezőn
tartózkodik egy vagy több Szörnnyel, annak egyenként, tetszőleges
sorrendben végre kell hajtania egy-egy Harci Találkozást mindegyik
Szörnnyel. Egy nyomozó a következő lépéseket hajtja végre egy Harci
Találkozás alkalmával:

1. Szörny Hatások Vizsgálata: A Szörnyek rendelkezhetnek olyan
hatásokkal, amelyek képesek megváltoztatni a nyomozó számára a
harc végrehajtásának a módját. Még a Harci Találkozás bármelyik
részének rendezése előtt fontos elolvasni a Szörny hatásait.

2.  Akaraterő Próba: A nyomozó végrehajtja a Szörny { próbáját.

•  Ha a Szörny ISZONYAT értéke magasabb, mint a próba
eredménye, akkor a nyomozó a különbséggel megegyező számú
Épelméjűséget veszít.

3.  Fizikai Erő Próba: A nyomozó végrehajtja a Szörny } próbáját.

•  Ha a Szörny SEBZÉS értéke magasabb, mint a próba eredménye,
akkor a nyomozó a különbséggel megegyező számú Életerőt
veszít.

• Ha a próbája sikeres, akkor a Szörny a próba eredményével meg-
egyező számú Életerőt veszít. Ennek jelzésére helyezz a próba
eredményével megegyező számú Életerőjelzőt a Szörnyjelzőre. A
nyomozó és a Szörny egyidejűleg veszítenek Életerőt.

^ Amikor egy Szörny a szívósságával megegyező, vagy több Életerőt
veszít, akkor a Szörny legyőzetik, és visszakerül a szörnytárolóba.

^ Ha egy Szörny nem rendelkezik {, vagy } próbával, akkor a
nyomozó nem hajtja végre azt a próbát.

^ Ha a Találkozásfázis során egy nyomozó legyőzött minden
Szörnyet a mezőjén, akkor végrehajthat egy további tetszőleges
találkozást.

Kapcsolódó Kifejezések: Szörny, Próbák

KOMPLEX TALÁLKOZÁSOK

Az Expedíció Találkozások, az Idegen Világ Találkozások, és a Külön-
leges Találkozások komplex találkozások.

^ Amikor egy nyomozó egy komplex találkozást rendez, akkor 
elsőként a kártya tetején található KEZDETI HATÁST rendezi. 
Ezután a másik két hatás egyikét rendezi: a SIKER HATÁST a kártya 
középső részén akkor, ha sikerrel teljesítette a próbát a kezdeti 
hatás során, vagy pedig a KUDARC HATÁST a kártya alján akkor, 
ha elbukta a próbát.

^ Ha egy komplex találkozás kezdeti hatása nem tartalmaz próbát, 
akkor a hatás megadja, hogy a nyomozónak melyik hatást kell 
végrehajtania.

Kapcsolódó Kifejezés: Próbák

JÁTÉKELEM AKCIÓ

Az olyan játékelemek, mint a Nyomozólapok, Állapotok és 
felszerelések az Akciófázis során többféle lehetőséget biztosíthatnak a 
nyomozó számára.

^ A többi akcióhoz hasonlóan, minden egyes játékelem akció 
körönként csak egyszer hajtható végre. Több nyomozó nem
hajthatja végre egy játékelemnek ugyanazt az akcióját egyetlen 
körön belül, kivéve a helyi akciókat. Például, ha egy nyomozó 
használja az egyik Eszköz akcióját, majd csereként odaadja azt egy 
másik nyomozónak, akkor az új tulajdonos abban a körben már 
nem használhatja azt a játékelem akciót.

^ Egy Nyomozólap akció képességét csak az adott nyomozó hajthatja 
végre.

^ Egy felszerelés, vagy Állapot akció képességét csak a kártyát birtok-
ló nyomozó hajthatja végre.

^ Egyes játékelemek rendelkeznek helyi akció képességgel, melyeket 
bármelyik olyan nyomozó végrehajthat, aki az adott mezőn 
tartózkodik.

Kapcsolódó Kifejezések: Helyi Akció, Felszerelések

JÁTÉKELEM KORLÁTOZÁSOK

^ Egy nyomozó kizárólag akkor tehet szert egy kártyára, vagy egy
jelzőre, ha az elérhető.

• Egy kártya akkor elérhető, ha van belőle a pakliban, az eldobott
lapok között, vagy a kínálatban.

• Egy legyőzött nyomozó lapján lévő kártyák és jelzők nem
elérhetők.

^ Nyomok nem jelennek meg, illetve nem vehetők el a Nyom
készletből, ha a Nyom készlet és az eldobott Nyomok kupaca üres.

^ Ha egy hatás eredményeként egy Kapu jelenne meg, de a Kapu
kupac üres, akkor ehelyett eggyel léptessétek a Végzetet.

^ Nem jelennek meg Szörnyek, ha a Szörnytároló üres. A félretett
Szörnyek nem jelenhetnek meg A félretett Szörnyek nem jelennek
meg, ha a megnevezett típusú összes félretett Szörny a játéktáblán
van.

^ A Nyomok, Kapuk és Szörnyek kivételével az összes többi jelző
mindig elérhető. Ha a kívánt típusú jelzőből már nem maradt egy
sem, akkor azokat a jelzőket egy papírra felírva tartsátok nyilván,
vagy használjatok olyan apró helyettesítőket, mint például egy
pénzérme.

^ Amikor egy pakli kiürül, akkor az eldobott lapok összekeverésével
azonnal képezzetek új paklit. A Mítosz pakli sohasem frissíthető.

Kapcsolódó Kifejezések: Eldobás, Félretett Játékelemek
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ÁLLAPOTOK
^ Az Állapotkártyák kétoldalasak. Egy nyomozó nem nézheti meg

az Állapot hátoldalát, hacsak egy hatás ezt nem teszi lehetővé.

^ Az Állapotok nem cserélhetők el.

^ Egy nyomozó nem kaphat még egy példányt egy olyan
Állapotból, amelyikkel már rendelkezik. Egy nyomozó nem
dönthet úgy, hogy elvesz még egy példányt egy olyan Állapotból,
amelyikkel már rendelkezik.

^ Egyes Állapotok lehetővé teszik egy nyomozó számára, hogy a
kártyán leírt módon egyedi akciókat hajtson végre.

^ Ha egy Állapot hatása nem tesz említést korlátozásról, akkor az a
kiváltott esemény során egyszer használható.

Kapcsolódó Kifejezések: Kétoldalas Kártyák, Kártyák és Lapok
Átfordítása, Felszerelések és Állapotok Szerzése, Jellemzők

ELLENTMONDÁSOK
^ Ha egy időben több hatást kell rendezni, akkor az aktív játékos 

dönti el, hogy milyen sorrendben rendezi őket.

^ Amikor a nyomozóknak egy csapatként kell határozniuk, akkor a 
végső döntés mindig a Főnyomozóé.

^ Ha egy kártya hatása ellentmondásban áll ezzel az útmutatóval, 
akkor a kártya hatása felülírja ezeket a szabályokat.

^ A kártyák korlátozó hatásai minden esetben elsőbbséget élveznek. 
Például egy nyomozó Őrizetbe Vett Állapota azt mondja, hogy
„Nem mozoghatsz.” Az a nyomozó nem mozoghat, és semmilyen 
akció, vagy hatás segítségével nem mozgatható.

KULTISTÁK

^ A Szörnyek többségétől eltérően egy Kultista Szörny Szörnylap-
kájának a hátoldalán nem találhatók információk.

^ Amikor egy nyomozó egy Kultista Szörnnyel hajt végre
találkozást, akkor a Kultista információkat a Mérhetetlen Vén
lapján találja meg. Ott kerül feltüntetésre annak { próbája, }
próbája, iszonyat, sebzés és szívósság értéke, valamint a hatásai.

^ Minden Kultista Szörny lapkájának elején található    és    
szimbólum. Ezek a szimbólumok emlékeztetik a játékost arra,
hogy ellenőrizze a Mérhetetlen Vén lapot, amelyen esetleg
előfordulhat „Amikor ez a Szörny megjelenik”, vagy @ hatás.

LEGYŐZÖTT NYOMOZÓ

Amikor egy nyomozó elveszíti az összes Életerejét, vagy
Épelméjűségét, akkor azonnal legyőzötté válik, és végre kell hajtania a
következő lépéseket:

1. A Végzet Léptetése: Léptesd előre 1-gyel a Végzetet.

2. Áthelyezés: Mozgasd át a Nyomozójelzőt a legközelebbi Város
mezőre. Ezután fektesd le a Nyomozójelzőt az oldalára, és helyezz
rá egy Életerőjelzőt abban az esetben, ha a nyomozó elvesztette az
összes Életerejét, vagy pedig helyezz rá egy Épelméjűség-jelzőt,
amennyiben a nyomozó az összes Épelméjűségét vesztette el.

3. A Felszerelés Összegyűjtése: A nyomozó eldobja az összes
Állapotkártyáját, Életerejét, Épelméjűségét, és a Fejlődésjelzőjét, a
felszereléseit pedig a Nyomozólapjára helyezi. Képpel felfelé tedd
félre a lapot.

4. A Főnyomozó-jelző Átadása: Ha a Főnyomozó-jelző a legyőzött
nyomozónál van, akkor a jelzőt oda kell adnia egy általa választott
tetszőleges nyomozónak.

A LEGYŐZÖTT NYOMOZÓKKAL KAPCSOLATOS

EGYÉB SZABÁLYOK

^ Ha a nyomozó az összes Életerejét és Épelméjűségét elveszítette,
akkor választhat, hogy egy Életerőjelzőt, vagy egy Épelméjűség
jelzőt helyez-e a Nyomozójelzőjére.

^ Amikor egy nyomozó legyőzetik, akkor a játékos a Mítoszfázis
végén választ egy új nyomozót. Egy játékos nem választhat olyan
nyomozót, amelyik már előzőleg szerepelt abban a játékban.
Amennyiben a játékos nem képes új nyomozót választani, mert
nincs olyan, amelyik elérhető lenne, a játékos kiesik.

^ Ha egy nyomozó a Mérhetetlen Vén felébredése után győzetik le,
akkor a játékos kiesik.

^ Egy legyőzött nyomozó nem tekintendő nyomozónak. Egy
legyőzött nyomozó nem hajthat végre akciókat, nem rendezhet
hatásokat, és nem lehet olyan hatások célpontja sem, amelyek
nyomozókra hatnak.

^ Ha egy nyomozó egy találkozás, vagy egy akció során győzetik le,
akkor a találkozás, vagy az akció azonnal véget ér.

^ A Találkozásfázis során egy olyan nyomozó, aki egy legyőzött
nyomozóval azonos mezőn tartózkodik, találkozást hajthat végre
vele, rendezve a Nyomozólap hátoldalán található Legyőzött
Nyomozó Találkozást. A nyomozó a legyőzött nyomozó lapjának
hátoldalán lévő Súlyos Sérülés hatást rendezi akkor, ha a legyőzött
nyomozó jelzőjén egy Életerőjelző van, és az Elmezavar hatást
akkor, ha a nyomozójelzőn egy Épelméjűség-jelző található.

Kapcsolódó Kifejezések: Kiesés, Életerő és Épelméjűség

KÉSLEKEDÉS
Amikor egy nyomozó Késlekedik, akkor a Nyomozójelzőjét fektesd
az oldalára.

^ Egy Késlekedő nyomozó nem hajthat végre akciót.

^ Ha az Akciófázis során egy nyomozó a fordulójában Késlekedővé
válik, akkor az akciója azonnal véget ér, és elveszíti minden meg-
maradt akcióját ahelyett, hogy Késlekedővé válna.

^ Ahelyett, hogy akciókat hajtana végre az Akciófázis során, egy
Késlekedő nyomozó felállítja a Nyomozójelzőjét, és többé nem
késlekedik.

ELPUSZTÍTVA
Amikor egy nyomozót elpusztítanak, akkor a következő lépéseket
hajtja végre:

1. A Végzet Léptetése: Léptesd előre 1-gyel a Végzetet.

2. A Felszerelés Eldobása: A nyomozó eldobja az összes felszerelését,
Állapotkártyáját, Életerejét, Épelméjűségét, valamint Fejlődésjelző-
jét, és a Nyomozólapját visszateszi a játék dobozába.

3. A Főnyomozó-jelző Átadása: Ha a Főnyomozó-jelző az el-
pusztított nyomozónál van, akkor a jelzőt oda kell adnia egy általa
választott tetszőleges nyomozónak.

^ A Mítoszfázis végén a játékos egy új nyomozót választ.

Kapcsolódó Kifejezések: Legyőzött Nyomozó
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ELDOBÁS
^ Egy nyomozó kizárólag a saját felszerelését és Állapotkártyáit 

dobhatja el.

^ Amikor egy hatás eredményeként el kell dobni egy jelzőt a 
játéktábláról, akkor az aktív nyomozó dobja el azt a jelzőt.

^ Amikor egy kártyát el kell dobni, akkor képpel felfelé tedd a saját 
eldobott lapjai közé.

^ Az olyan kétoldalas kártyákat, mint például a Varázslatok, vagy az
Állapotok, az eldobásukkor azonnal vissza kell keverni a saját 
paklijukba.

^ Amikor egy nyomozó egy pakliban egy adott kártyát keres, és nem 
találja a keresett kártyát, akkor át kell néznie még a kártyához
tartozó eldobott lapokat is.

^ Amikor valamelyik pakli kiürül, akkor azonnal keverjétek meg az
eldobott lapokat, és képezzetek belőlük egy új paklit. A Mítosz pakli 
sohasem frissül.

^ Amikor Nyomjelzők kerülnek eldobásra, akkor azokat egy képpel 
felfelé fordított kupacban kell gyűjteni a Nyom készlet közelében. 
Ha elfogy a Nyomjelző a Nyom készletből, akkor a Nyomjelzőket 
képpel lefelé fordítva tegyétek át az eldobott jelzők kupacából a 
Nyom készletbe, majd keverjétek össze őket.

^ Amikor Kapujelzők kerülnek eldobásra, akkor azokat egy képpel 
felfelé fordított kupacban kell gyűjteni a Kapu kupac közelében. Ha 
elfogynak a Kapujelzők a Kapu kupacból, akkor a Kapujelzőket 
képpel lefelé fordítva tegyétek át az eldobott jelzők kupacából a 
Kapu kupacba, majd keverjétek össze őket.

^ Amikor Szörnyjelzők kerülnek eldobásra, akkor azokat vissza kell 
tenni a Szörnytárolóba, és a tárolót össze kell rázni.

^ Az előkészületek során félretett Szörnyek sohasem kerülnek a 
Szörnytárolóba, hanem az eldobásuk után külön kell őket gyűjteni.

^ Az összes többi jelző az eldobása után visszakerül a jelző készletbe.

^ Amennyiben egy hatás arra utasít egy nyomozót, hogy olyan 
játékelemet dobjon el, amelyből nem rendelkezik az eldobandó
mennyiséggel, akkor abból a játékelemből mindet el kell dobnia.

^ Az olyan játékelemek, amelyek nincsenek rajta a játéktáblán, azok 
nem dobhatók el a játéktábláról. Amennyiben egy hatás arra utasítja 
a nyomozókat, hogy olyan játékelemet dobjon el a játéktábláról, 
amelyből a játéktáblán nincs fent az eldobandó mennyiség, akkor 
abból a játékelemből mindet el kell dobniuk.

Kapcsolódó Kifejezések: Kétoldalas Kártyák, Félretett Játékelemek

VÉGZET
^ Amikor a Végzet előre halad, akkor a Végzetjelző a megadott

számú mezővel a Végzetsáv „0” mezője felé mozog.

^ Amikor a Végzet visszafelé halad, akkor a Végzetjelző a megadott
számú mezővel a Végzetsáv „0” mezőjétől távolodva mozog.

^ Amikor a Végzet eléri a Végzetsáv „0” mezőjét, akkor a
Mérhetetlen Vén felébred.

^ Miután a Mérhetetlen Vén felébredt, a Végzet nem halad
visszafelé. A Mérhetetlen Vén lap leírja, hogy mi történik abban az
esetben, ha a Végzet olyankor halad előre, amikor Mérhetetlen
Vén már felébredt.

^ Ha egy hatás eredményeként a Végzet a „0” mezőn túl haladna,
akkor a Végzet megáll a „0” mezőn, a Mérhetetlen Vén felébred, és
onnantól fogva azonnal a Végzet a Mérhetetlen Vén lapon
feltüntetettek szerint mozog tovább.

Kapcsolódó Kifejezések: Mérhetetlen Vén, Ómen

KÉTOLDALAS KÁRTYÁK

^ Az azonos típusú kétoldalas kártyák nem rendelkeznek egyforma
hátoldallal. Ezeket a kártyákat a kártya neve alatt feltüntetett
kártyatípus segítségével lehet beazonosítani.

^ A kétoldalas kártyák paklijait képpel felfelé fordítva kell tartani. A
nyomozók kizárólag a kétoldalas kártyák paklijainak tetején lévő
legfelső lap elejét látják.

^ Amikor egy nyomozó egy véletlenszerű kártyát húz egy kétoldalas
kártya pakliból, akkor a legalsó lapot veszi el.

^ Amikor egy kétoldalas kártya eldobásra kerül, akkor azt azonnal
vissza kell keverni a hozzá tartozó pakliba.

^ Miután egy nyomozó megkevert egy kétoldalas kártya paklit,
akkor egy másik játékos elemeli azt.

BORZALOMJELZŐ

^ A Borzalomjelzők általános erőforrások, és számos hatás használja
őket, többek között a Mérhetetlen Vén.

^ Egy olyan játékelem, amelynek hatására Borzalomjelző kerül a
játéktáblára, egyben útmutatást is ad arról, hogy a nyomozók
miként kezeljék azt a jelzőt.

^ Egy játéktáblára helyezett Borzalomjelzővel csak akkor lehet vég-
rehajtani találkozást, ha jelzőt a játéktáblára kihelyező játékelem
lehetővé teszi, hogy egy nyomozó találkozást hajtson végre vele.

KIESÉS

^ A kiesett játékosok nem választanak új nyomozókat, miután
legyőzték őket.

^ Ha egy nyomozót legyőznek, és nincs már több elérhető
nyomozó, akkor a játékos kiesik.

^ Ha egy nyomozót a Mérhetetlen Vén felébredése után győznek
le, vagy pusztítanak el, akkor a játékos kiesik.

^ Ha a nyomozók megnyerik a játékot, akkor az összes kiesett
játékos is nyer.

^ Ha minden játékos kiesett, akkor a nyomozók elveszítik a játékot.

Kapcsolódó Kifejezés: Győzelem/Vereség
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TALÁLKOZÁSOK
A Találkozások Fázis során minden egyes nyomozónak végre kell
hajtania egy találkozást. A nyomozók a Főnyomozóval kezdve, az
óramutató járásával megegyező irányban, forduló sorrendben rendezik
a találkozásokat.

^ Ha egy nyomozó egy olyan mezőn tartózkodik, amelyiken egy vagy
több Szörny tartózkodik, akkor egyenként, tetszőleges sorrendben,
a mezőn lévő minden egyes Szörnnyel végre kell hajtania egy-egy
Harci Találkozást.

^ Amennyiben egy nyomozó mezőjén nincs Szörny, miután rendezett
egy Harci Találkozást a Találkozásfázisban, akkor azonnal
rendezhet egy további tetszőleges találkozást.

^ Ha egy nyomozónak lehetősége van több találkozást is végrehajtani,
akkor választ közülük egyet.

^ Ha egy nyomozó birtokában van az Őrizetbe Vett Állapotkártya,
akkor ennek az Állapotkártyának a hátoldalát rendezi ahelyett, hogy
egy találkozást hajtana végre. Még abban az esetben is így tesz, ha
egy Szörny tartózkodik a mezőjén.

Kapcsolódó Kifejezések: Harci Találkozások, Komplex Találkozások,
Legyőzött Nyomozó, Expedíció Találkozások, Helyszín Találkozások,
Idegen Világ Találkozások, Kutatás Találkozások, Különleges
Találkozások

LEGENDÁS SZÖRNY

A Legendás Szörnyeket ugyanúgy kell kezelni, mint a Szörnyeket, 
kivéve a következőket:

^ Egy Legendás Szörnyet nem pusztít el semmilyen hatás, kivéve ha a 
szívósságukkal egyenlő, vagy több Életerőt veszítenek.

^ Egy Legendás Szörnyet nem lehet eldobni.

^ Egy Legendás Szörny nem mozog, kivéve a jelzőjén feltüntetett 
hatásra, vagy a Legendás Szörnyet játékba hozó játékelem hatására.

^ A Legendás Szörnyek nem kerülnek vissza a Szörnytárolóba.

^ Amikor egy Legendás Szörny legyőzetik, akkor az a játék dobozába 
kerül vissza.

^ A „Szörny” szó Szörnyre és/vagy Legendás Szörnyre vonatkozik. A 
„Nem Legendás Szörny” Szörnyre igen, de Legendás Szörnyre nem 
vonatkozik.

EXPEDÍCIÓ TALÁLKOZÁS

^ Az Expedíció Találkozások komplex találkozások, melyeknek során 
egy nyomozónak akár több próbát is végre kell hajtania.

^ Minden egyes Expedíció Találkozás hátoldalán fel van tüntetve, 
hogy melyik mezőhöz tartozik.

^ Minden Expedíció Találkozáskártya egyetlen Expedíció Találkozás 
pakliba van keverve. Miután egy játékos megkeverte a Expedíció 
Találkozás paklit, akkor egy másik játékos elemeli azt.

^ Az Aktív Expedíció Találkozás jelzőt az Expedíció Találkozás pakli 
legfelső kártyája által jelzett mezőre kell helyezni. Amennyiben a 
pakli felső kártyája bármilyen okból megváltozik, akkor a jelzőt át 
kell helyezni a megfelelő mezőre.

^ A Találkozásfázis során az Aktív Expedíció Találkozás jelzővel azo-
nos mezőn tartózkodó nyomozó találkozást hajthat végre a jelzővel 
olyan módon, hogy felhúzza és rendezi az Expedíció Találkozás 
pakli felső kártyáját.

Kapcsolódó Kifejezés: Komplex Találkozások

KÁRTYÁK ÉS LAPOK MEGFORDÍTÁSA

^ Amikor egy kártyát, vagy egy lapot a hátoldalára fordítasz, akkor
azonnal hajtsd végre a hátoldalon található hatásokat. Azokat a
hatásokat ne hajtsd végre, amelyek valamilyen különleges
esemény, például a @ hatására aktiválódnak.

^ Amikor egy kártyát, vagy egy lapot az elejére fordítasz, akkor ne
hajtsd végre az elején található hatásokat.

FELSZERELÉSEK ÉS ÁLLAPOTOK 

SZERZÉSE

^ Véletlenszerű Kártya Szerzése: Néhány hatás arra utasítja a
nyomozót, hogy vegyen el egy kártyát (például „Kapsz 1 Erek-
lyét.”). A nyomozó felhúzza a megadott kártyatípus paklijának
felső lapját.

•  Ha egy nyomozó olyan Varázslatot vagy Állapotot húz,
amilyennel már rendelkezik, akkor a felhúzott lapot eldobja, és
másikat húz helyette, és ezt mindaddig megismétli, amíg fel
nem húz egy olyan kártyát, amelyik még nincs a birtokában
(amennyiben ez lehetséges).

•  A kétoldalas kártyákat midig a pakli aljáról kell húzni.

^ Meghatározott Jellemzővel Rendelkező Kártya Szerzése:
Néhány hatás arra utasítja a nyomozót, hogy egy meghatározott
jellemzővel rendelkező kártyát vegyen el (például „Vegyél el egy
ŐRÜLET Állapotot.”). A nyomozó átnézi az adott kártyatípus
pakliját, majd az eldobott lapokat, és magához veszi az első olyan
kártyát, amelyik rendelkezik a szóban forgó jellemzővel. Ezután
megkeveri a paklit.

•  Az a nyomozó, aki ilyen módon kap egy Varázslatot, vagy egy
Állapotot, átnézi az adott kártyatípus pakliját, majd az eldobott
lapokat, és magához veszi az első olyan kártyát, amelyik
rendelkezik a szóban forgó jellemzővel, és amelyikből egyetlen
példány sincs a birtokában.

^ Egy Meghatározott Kártya Szerzése: Néhány hatás arra utasítja a
nyomozót, hogy egy meghatározott kártyát vegyen el (például
„Kapsz egy Balta Eszközt.”). A nyomozó átnézi az adott kártyatí-
pus pakliját, majd az eldobott lapokat, és magához veszi az első
olyan kártyát, amelynek a neve megegyezik a megadott névvel.

•  Amennyiben a megnevezett kártya a kínálatban van, akkor a
kártyát onnan veszi el.

•  Ha megnevezett kártyát nem találja meg, akkor nem kap
kártyát. Például olyan esetben, ha más nyomozók, vagy
legyőzött nyomozók birtokolják a kártya összes példányát, vagy
ha a kártya összes példánya visszakerült a játék dobozába.

^ Kártya Szerzése a Kínálatból: Néhány hatás arra utasítja a
nyomozót, hogy vegyen el egy kártyát (időnként valamilyen
meghatározott jellemzővel rendelkezőt) a kínálatból (például
„Vegyél el 1 TÁRS Eszközt a kínálatból.”). A nyomozó elvesz egy
olyan tetszőleges kártyát a kínálatból, amelyik megfelel a kívá-
nalmaknak.

^ Nyom Szerzése: Néhány hatás arra utasítja a nyomozót, hogy
vegyen el egy Nyomot. A nyomozó elvesz egy véletlenszerű
Nyomjelzőt a Nyom készletből, és a Nyomozólapjára helyezi.
Amikor egy Kutatás Találkozáskártya arra utasítja a nyomozót,
hogy „vedd el ezt a Nyomot”, akkor a Nyomot arról a mezőről
veszi el.

Kapcsolódó Kifejezések: Kétoldalas Kártyák, Felszerelések, Keresés
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KAPU

^ A Kapukat képpel lefelé fordítva kell tartani a Kapu kupacban,
amíg meg nem jelennek.

^ Amikor egy Kapu bezáródik, akkor el kell dobni.

^ Az eldobott Kapukat képpel felfelé a Kapu kupac mellett egy
kupacban kell gyűjteni, amíg a Kapu kupac ki nem ürül. Amikor
minden Kapu elfogyott a Kapu kupacból, akkor az eldobott
kapukat képpel lefelé fordítva helyezzétek át a Kapu kupacba, és
keverjétek össze őket.

^ Amikor egy hatás eredményeként Kapu jelenik meg,akkor húzz egy
Kapujelzőt a Kapu kupac tetejéről, és helyezd a jelző elején feltün-
tetett mezőre. Ezután egy Szörny is megjelenik azon a mezőn.

^ Ha egy Kapu nem képes megjelenni, mert a Kapu kupac, és az
eldobott jelzők kupaca is üres, akkor helyette léptesd 1-gyel a
Végzetet.

^ A Találkozásfázis során egy olyan nyomozó, aki egy Kaput tartal-
mazó mezőn áll, találkozást hajthat végre a Kapuval úgy, hogy
felhúz és rendez egy Idegen Világ Találkozást.

Kapcsolódó Kifejezés: Idegen Világ Találkozások

ÉLETERŐ ÉS ÉPELMÉJŰSÉG

^ Minden nyomozó a maximális Életerejével és Épelméjűségével 
megegyező számú Életerővel és Épelméjűséggel kezdi meg a 
játékot.

^ Egy nyomozó nem nyerhet vissza a maximális Életerejénél és 
Épelméjűségénél több Életerőt és Épelméjűséget.

^ Azok az Életerőjelzők és Épelméjűség-jelzők, amelyeken „3” 
látható, azok három szimpla Életerőjelzőt, illetve Épelméjűség-
jelzőt jelentenek. A játékosok bármikor kicserélhetnek egy „3” 
jelzőt három szimpla jelzőre, vagy három szimpla jelzőt egy „3” 
jelzőre.

^ Amikor egy nyomozó Életerőt, vagy Épelméjűséget veszít, akkor a 
veszteséggel megegyező számú Életerőjelzőt, illetve Épelméjűség-
jelzőt visszatesz a jelző készletbe.

^ Ha egy nyomozó Életereje, vagy Épelméjűsége nullára csökken, 
akkor legyőzötté válik.

^ Az olyan hatások, amelyek az Életerő, vagy az Épelméjűség 
veszteséget gátolják, nem használhatók, amikor egy nyomozó 
Életerőt, vagy Épelméjűséget költ el.

^ Egy nyomozó nem költhet Életerőt, illetve Épelméjűséget olyan 
esetben, ha annak eredményeként legyőzötté válna (azaz nem 
költheti el az utolsó Életerejét, illetve Épelméjűségét).

Kapcsolódó Kifejezések: Legyőzött Nyomozó, Költés

REJTETT INFORMÁCIÓ

Léteznek olyan információk, amelyek szándékosan rejtve maradnak a 
játékosok előtt. Az alábbiakban felsoroltakat a játékosok nem nézhetik 
meg, hacsak valamilyen hatás nem utasítja erre őket:

^ A kétoldalas kártyák hátoldala, mint például a Varázslatok és az 
Állapotok.

^ A paklik sorrendje, valamint bizonyos kártyák a pakliban.

^ A Nyom készletben és a Kapu kupacban lévő Nyomok és a Kapuk 
eleje.

^ A játék dobozába visszatett Mítoszkártyák.

Az alábbiak nem rejtett információk:

^ A Szörnyjelzők hátoldala.

^ Az eldobott lapok.

^ A Nyomozólap hátoldalán található információk.

^ A Mérhetetlen Vén lap hátoldalán található információk.

^ Az eldobott Nyomjelzők kupacában, illetve a nyomozók
birtokában lévő Nyomjelzők hátoldalán található információk.

Noha a játékosok szabadon megtekinthetik ezeket információkat, a 
játék sokkal izgalmasabb úgy, ha csak olyankor nézik meg ezeket az
információkat, ha erre valamilyen hatás utasítja őket. Továbbá az
javasoljuk, hogy ne az aktív játékos olvassa fel a találkozáskártyákat,
és addig ne fedje fel a siker és a kudarc próbák kimenetelét, ameddig
a próba eredménye meg nem született.

TULAJDONSÁGOK FEJLESZTÉSE

^ Amikor egy nyomozó egyik tulajdonsága fejlődik, akkor kap egy 
olyan Fejlődésjelzőt a „+1” oldalával felfelé, amelyik az adott 
tulajdonságot ábrázolja.

Ha egy nyomozó olyan tulajdonsága fejlődik, amelyikből már van 
Fejlődésjelzője, akkor a jelzőt átfordítja a „+2” oldalára.

^ Egy nyomozó egyik tulajdonsága sem fejlődhet kettőnél többször.

Kapcsolódó Kifejezések: Tulajdonságok, Próbák

NYOMOZÓ
^ A „nyomozó” szó egy játékosra, az általa irányított karakterre, 

valamint az adott karakter Nyomozólapjára és Nyomozójelzőjére 
utal.

^ Az AKTÍV NYOMOZÓ arra a nyomozóra utal, aki jelenleg akciókat 
hajt végre, vagy találkozást rendez. A Mítoszfázis során a Főny-
omozó az aktív nyomozó.

^ Minden Nyomozólapon található egy akció képesség, amelyet a 
nyomozó az Akciófázis során végrehajthat, valamint egy passzív 
képesség, amelyik hatással van az ő és a többi nyomozó játékkal 
való viszonyára.

^ Minden Nyomozólapon megtalálható a nyomozó maximális 
Életereje, Épelméjűsége, valamint az öt tulajdonsága: Mítoszis-
meret ([), Befolyás (]), Észlelés (|), Fizikai erő (}) és 
Akaraterő ({).

^ Minden Nyomozólap hátoldalán fel van tüntetve a nyomozó 
induló helyszíne térképpel illusztrálva, valamint az induló felsz-
erelése, Állapotai és a hatások.

Emellett tartalmazza még a nyomozó legyőzött nyomozó találkozá-
sait, egy Súlyos Sérülés hatást és egy Elmezavar hatást.

Kapcsolódó Kifejezések: Legyőzött Nyomozó, Életerő és Épelméjűség, 
Főnyomozó, Tulajdonságok
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FŐNYOMOZÓ

^ A Főnyomozó-jelzővel rendelkező játékost nevezik 
„Főnyomozónak” a kártyák és a hatások. 

^ Amikor a játékosok az Akciófázis során akciókat hajtanak végre, 
vagy a Találkozásfázisban találkozásokat rendeznek, akkor mindig 
a Főnyomozó kezd, és a játék az óramutató járásával megegyező 
irányban halad tovább.

^ A Mítoszfázis során a Főnyomozó rendezi a Mítoszkártyát.

^ A Mítoszfázis végén a Főnyomozó átadhatja a Főnyomozó-jelzőt 
egy tetszőleges játékosnak.

^ Amikor a nyomozók csapatként határoznak, akkor a végső döntést 
a Főnyomozó hozza meg.

Kapcsolódó Kifejezés: Ellentmondások

HELYI AKCIÓ

Egyes akciók a felszereléseken és az állapotokon félkövér „Helyi 
Akció” címkével kerültek feltüntetésre.

^ Egy nyomozó végrehajthatja a saját felszerelésein és Állapotain 
található helyi akciókat.

^ Bármelyik nyomozó, aki azonos mezőn tartózkodik egy olyan 
nyomozóval, aki helyi akciót tartalmazó kártyával rendelkezik, 
végrehajthatja azt a helyi akciót.

^ Egy helyi akció körönként és nyomozónként legfeljebb egyszer ha-
jtható végre. Egy Akciófázis során több nyomozó is végrehajthatja 
ugyanazt a helyi akciót.

Kapcsolódó Kifejezés: Mező

HELYSZÍN TALÁLKOZÁSOK

^ A Találkozásfázis során egy nyomozó olyan módon hajthat végre 
találkozást a mezőjével, hogy húz egy Általános Találkozáskártyát, 
és rendezi a kártyának a saját mezőjére vonatkozó hatását.

^ A Találkozásfázis során egy nyomozó, aki az Arkham, Buenos 
Aires, vagy a San Francisco mezőn tartózkodik, olyan módon 
hajthat végre találkozást a mezőjével, hogy húz egy Amerika 
Találkozáskártyát, és rendezi a kártyának a saját mezőjére 
vonatkozó hatását.

^ A Találkozásfázis során egy nyomozó, aki az Isztambul, London, 
vagy a Róma mezőn tartózkodik, olyan módon hajthat végre 
találkozást a mezőjével, hogy húz egy Európa Találkozáskártyát, és 
rendezi a kártyának a saját mezőjére vonatkozó hatását.

^ A Találkozásfázis során egy nyomozó, aki az Sanghaj, Sydney, vagy 
a Tokió mezőn tartózkodik, olyan módon hajthat végre találkozást 
a mezőjével, hogy húz egy Ázsia/Ausztrália Találkozáskártyát, és 
rendezi a kártyának a saját mezőjére vonatkozó hatását.

^ A játéktábla minden egyes nem Expedíció mezőjénél, annak neve 
alatt található egy rövid leírás, amely jelzi a találkozáskártyák adott 
mezőre vonatkozó leggyakrabban előforduló hatását.

Kapcsolódó Kifejezés: Mező

SZÖRNY

^ Azokat a Szörnyeket, amelyek még nem jelentek meg, vagy nem 
lettek félrerakva, a Szörnytárolóban kell tartani.

^ Amikor egy hatás eredményeként megjelenik egy Szörny, akkor 
húzz egy Szörnyjelzőt a Szörnytárolóból, és helyezd a hatás által 
meghatározott mezőre.

^ Ha egy Szörnyjelző elején     szimbólum található, akkor a 
megjelenéskor rendezd a jelző hátoldalán az „Amikor ez a Szörny 
megjelenik” hatást.

^ A Találkozásfázis során, amennyiben egy nyomozó egy Szörnyet 
tartalmazó mezőn áll, akkor azzal a Szörnnyel végre kell hajtania 
egy harci Találkozást.

^ Amikor egy Szörny a szívósságával megegyező számú, vagy több 
Életerőt veszít, akkor legyőzötté válik.

^ Amikor egy Szörnyet legyőznek, vagy eldobják, akkor vissza kell 
tenni a Szörnytárolóba, és a tárolót meg kell rázni.

^ A „Szörny” szó Szörnyre és/vagy Legendás Szörnyre vonatkozik. A 
„Nem Legendás Szörny” Szörnyre igen, de Legendás Szörnyre nem 
vonatkozik.

Kapcsolódó Kifejezések: Harci Találkozások, Legendás Szörny, Félre-
tett Játékelemek

SZÖRNY ROHAM

^ Egy Szörny Roham alkalmával a Segédletkártyán feltüntetett számú
Szörny jelenik meg a hatás által megjelölt mezőn.

•  1-2 Játékos: 1 Szörny.

•  3-6 Játékos: 2 Szörny.

•  7-8 Játékos: 3 Szörny.

^ Ha egy Mítoszkártyán Szörny Roham szimbólum található, akkor 
minden egyes olyan Kaput tartalmazó mezőn hajts végre egy Szörny 
Rohamot, amelyen a Kapu megfelel az Ómen aktuális állásának. 
Amennyiben jelenleg nincs az Ómen aktuális állásának megfelelő 
Kapu a játéktáblán, akkor ehelyett nyiss meg 1 Kaput.

Kapcsolódó Kifejezések: Szörny, Mítosz

REJTÉLY
A játék megnyeréséhez a nyomozóknak meg kell oldaniuk egy bizonyos 
számú Rejtélyt. A Rejtélyek száma a Mérhetetlen Vén lapon található.

^ Minden egyes Rejtélykártya hátoldalának illusztrációja a hozzá 
tartozó Mérhetetlen Vént ábrázolja.

^ Az „aktív Rejtély” arra a játékban lévő képpel felfelé fordított Rejté-
lykártyára utal, amely még nem került megoldásra.

^ Amikor az aktív Rejtélyt megoldottátok, vagy kikerült a játékból, 
akkor dobjatok el minden rajta található jelzőt. Ezután húzzatok fel 
egy új Rejtélyt és helyezzétek az esetleg már korábban megoldott 
Rejtélyek tetejére.

^ Ha egy Rejtélyt vissza kell keverni a pakliba, vagy visszakerül a játék 
dobozába, akkor az a Rejtély nem számít megoldott Rejtélynek.

^ Ha a Mérhetetlen Vén felébred, akkor a többi Rejtély mellett a 
nyomozóknak még meg kell oldaniuk a Mérhetetlen Vén lap 
hátoldalán található Végső Rejtélyt is.

Kapcsolódó Kifejezések: Mérhetetlen Vén, Győzelem/Vereség
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MÍTOSZ
^ Ha a Mítosz pakli kiürül, akkor az eldobott lapokból nem kell új 

paklit képezni. Ehelyett, ha nem lehet Mítoszkártyát húzni, akkor a 
Mítoszfázis véget ér, és a nyomozók elvesztették a játékot.

^ Egy FOLYAMATOS jellemzővel rendelkező Mítoszkártya rendezése 
után, a kártyát helyezzétek a Mérhetetlen Vén lap mellé. A kártya 
mindaddig játékban marad, amíg eldobásra nem kerül.

^ Ha egy Mítoszkártya jobb alsó sarkában      szimbólum található, 
akkor ez arra emlékezteti a játékosokat, hogy a kártya @ hatással 
rendelkezik. Az a kártya nem váltja ki más @ hatások rendezését.

Kapcsolódó Kifejezések: Nyom, Kapu, Szörny Roham, Ómen, 
Cselekvés, Segédletkártya, Jellemzők, Győzelem/Vereség, Mítoszkártya 
Szimbólumok (a 16. oldalon)

LEGKÖZELEBBI
Amikor a „legközelebbi” mezőt, vagy jelzőt kell meghatározni,
akkor azt a mezőt, vagy jelzőt kell megtalálni, amelyikhez a
legkevesebb számú egymással kapcsolódó úton lehet elérni.

^ Ha kettő, vagy több mező egyformán közel van, akkor az aktív
nyomozó választ.

^ Ha az eredeti mező megfelel a feltételeknek, vagy tartalmazza a
meghatározott jelzőt, akkor az a mező, vagy jelző a legközelebbi.

Kapcsolódó Kifejezések: Út, Mező

ÓMEN
^ Az „aktuális Ómen” az a szimbólum, amely mezőn az Ómensáv

Ómenjelzője jelenleg áll.

^ Amikor az Ómen előre halad, akkor egyszerre egy mezőt léptetve
mozgasd az Ómenjelzőt az Ómensávon a megadott számú mezővel
az óramutató járásával megegyező irányban. Minden egyes lelépett
mező után mozgasd a Végzetet annyi mezővel, ahány olyan Kapu
található a játéktáblán, amelyik megfelel az aktuális Ómennek.

Kapcsolódó Kifejezés: Végzet

IDEGEN VILÁG TALÁLKOZÁSOK

A Találkozásfázis során egy olyan nyomozó, aki egy Kaput tartalmazó
mezőn áll, találkozást hajthat végre a Kapuval úgy, hogy felhúz és
rendez egy Idegen Világ Találkozást.

^ Az Idegen Világ Találkozások komplex találkozások, melyeknek
során egy nyomozónak akár több próbát is végre kell hajtania.

^ Amikor egy Idegen Világ Találkozás az mondja, hogy „ez a Kapu”,
akkor ez arra a Kapura vonatkozik, amellyel a nyomozó éppen
találkozást hajt végre.

^ Egy Idegen Világ Találkozás rendezésének ideje alatt úgy kell
tekinteni, hogy a nyomozó továbbra is a jelenlegi mezőjén
tartózkodik, és nem került le a játéktábláról.

Kapcsolódó Kifejezések: Komplex Találkozások, Kapu

ÚT
Minden egyes út két szomszédos mezőt köt össze, és a következő
típusok valamelyikébe tartozik: Vonat, Hajó, vagy Feltérképezetlen.
A játéktáblán megtalálható jelmagyarázat tartalmazza az összes úttí-
pust.

Kapcsolódó Kifejezések: Szomszédos, Mező, Utazás Akció

FELSZERELÉSEK
^ Egy nyomozó felszerelései közé a tartoznak a Nyomjelzők, a

menetjegy jelzők, az Eszközkártyák, az Ereklyekártyák és a
Varázslatkártyák.

^ Egy nyomozó felszerelései lehetővé tehetik számára, hogy a
kártyán feltüntetett egyedi akciókat hajtson végre.

^ Ha egy hatás nem említ korlátozást, akkor az adott esemény során
csak egyszer lehet használni. Például, ha egy Eszköz lehetővé teszi
a nyomozó számára, hogy 1 extra Életerőt visszanyerjen egy
Pihenés akció végrehajtásával, akkor azt a hatást Pihenés
akciónként csak egyszer használhatja.

Kapcsolódó Kifejezések: Játékelem Akció, Felszerelések és Állapotok
Szerzése, Csere Akció

KÉSZÜLŐDÉS AZ UTAZÁSRA AKCIÓ

Egy Város mezőn tartózkodó nyomozó akcióként kap egy menetj-
egyet.

^ Ha ez a mező bármelyik szomszédos mezőhöz egy Vasútvonallal
kapcsolódik, akkor egy Vonatjegyet vehet el.

^ Ha ez a mező bármelyik szomszédos mezőhöz egy Hajózási
Útvonallal kapcsolódik, akkor egy Hajójegyet vehet el.

^ Egy nyomozó nem birtokolhat kettőnél több menetjegyet.
Amennyiben olyan esetben választja ezt az akciót, ha már van két
menetjegye, akkor az új menetjegy elvétele előtt el kell dobnia egy
régit.

Kapcsolódó Kifejezés: Utazás Akció

VÉLETLENSZERŰ MEZŐ

Amikor „véletlenszerű mezőt” határoztok meg, akkor dobjatok el egy
jelzőt a Nyom készletből, és a jelző elején feltüntetett mezőt 
használjátok.

^ Ha már nem maradt Nyomjelző a Nyom készletben, és az eldo-
bott jelzők kupaca is üres, akkor a Főnyomozó választ egy mezőt.

CSELEKVÉS
Amikor cselekvés (@) hatásokat rendeztek, akkor sorrendben a
következő lépéseket kövessétek:

1.  Szörnyek: Rendezzétek a játéktáblán lévő minden olyan Szörny @

hatását, amelyiknek a jelzője elején megtalálható a     szimbólum.

2.  Mérhetetlen Vén: Rendezzétek a Mérhetetlen Vén @ hatását,
amennyiben rendelkezik olyannal.

3.  Mítoszkártyák: Rendezzétek minden egyes játékban lévő       
FOLYAMATOS Mítoszkártya @ hatását, amennyiben rendelkezik
olyannal.

4.  Felszerelések és Állapotok: A Főnyomozótól kezdve, az óramutató
járásával megegyező irányban haladva, minden egyes nyomozó
tetszőleges sorrendben végrehajtja az összes olyan felszerelése és
Állapota @ hatását, amelyik rendelkezik a szimbólummal.

^ A cselekvés hatásokat @ szimbólumok jelzik.

^ A @ hatásokkal rendelkező játékelemek jobb alsó sarkában egy     
szimbólum található a könnyebb felismerhetőség érdekében.

^ Ha egy Szörny olyankor jelenik meg, vagy egy nyomozó olyankor
kap egy játékelemet, amikor éppen a @ hatások rendezése folyik,
akkor azon a Szörnyön, illetve játékelemen ne rendezzétek a @
hatást.
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SEGÉDLETKÁRTYA
^ Ez előkészületek során a játékosok számának megfelelő

Segédletkártyát helyezzétek a játéktábla mellé.

^ A Segédletkártya megadja, hogy a Mítoszkártyák hatására hány
Nyom és Kapu, valamint Szörny Roham esetén hány Szörny
jelenjen meg.

Kapcsolódó Kifejezések: Nyom, Kapu, Szörny Roham, Mítosz

ÚJRADOBÁS
^ Amikor egy kockát újradobtok, akkor az újradobás eredményét

kell használnotok függetlenül attól, hogy az új eredmény rosz-
szabb-e.

^ Amennyiben több hatás is lehetővé teszi, hogy egy nyomozó
újradobjon egy kockát, akkor a hatásokat külön-külön kell ren-
dezni. Nincs korlátozás egy kocka, vagy egy próba újradobásának
számát illetően, ez kizárólag a nyomozón múlik.

^ A legtöbb újradobás hatás (beleértve a Nyomjelzők elköltését is)
kifejezetten próba teljesítésekor teszi lehetővé kocka újradobását.
Az ilyen hatások más esetben nem teszik lehetővé a kockák
újradobását, mint amilyen például az Áldás Állapotkártya @
hatása.

KUTATÁS TALÁLKOZÁSOK

^ A Találkozásfázis során, ha egy nyomozó egy Nyomjelzőt tartal-
mazó mezőn áll, akkor találkozást hajthat végre a jelzővel olyan 
módon, hogy felhúz és rendez egy Kutatás Találkozást.

^ Minden egyes Kutatás Találkozáskártya hátoldalának illusztrációja 
a hozzá tartozó Mérhetetlen Vént ábrázolja.

^ Amikor egy Kutatás Találkozásra az van írva, hogy „ez a Nyom”, 
akkor ez arra a Nyomra utal, amelyikkel a találkozás történik.

^ Ha a Nyomjelzőt, amelyikkel a találkozás történik, nem veszik fel, 
és nem kerül eldobásra, akkor ott marad a mezőn, és újabb 
találkozás hajtható végre vele.

^ Amikor egy Kutatás Találkozásra az van írva, hogy „további Ny-
om”, akkor ez a Nyom készletben lévő Nyomokra utal.

Kapcsolódó Kifejezések: Mérhetetlen Vén, Nyom

kÍNÁLAT

^ Az előkészületek során négy Eszközkártyát kell tenni a kínálatba, 
képpel felfelé fordítva.

^ A kínálatban lévő kártyákhoz a nyomozók az Eszközök Beszerzése 
akció révén juthatnak.

^ Minden alkalommal, amikor egy kártya elvételre, vagy eldobásra 
kerül a kínálatból, akkor az aktív nyomozó felhúzza az Eszköz 
pakli felső lapját, és képpel felfelé fordítva az üres helyre teszi.

^ Az Eszközök Beszerzése akció során az aktív nyomozó nem pótolja 
az Eszközkártyákat, amíg az akció teljesen be nem fejeződött.

Kapcsolódó Kifejezés: Eszközök Beszerzése Akció

PIHENÉS AKCIÓ

Egy nyomozó akcióként visszanyer egy Életerőt és egy 
Épelméjűséget.

^ Egy nyomozó, aki azonos mezőn tartózkodik egy Szörnnyel, nem 
hajthatja végre ezt az akciót.

JÁTÉKELEMEK VISSZATÉTELE

A JÁTÉK DOBOZÁBA

^ A játék dobozába visszatett játékelemek kikerültek a játékból, 
hacsak valamilyen hatásra kimondottan vissza nem kerülnek a 
dobozból.

KEREKÍTÉS
Ha egy hatásra egy szám „felét” kell kiszámolni, akkor a végered-
ményt felfelé kell kerekíteni.

SZÓBESZÉD
^ A Szóbeszédjelzők a Mítoszkártyák hatására kerülnek a játék-

táblára.

^ Ha a Találkozásfázis során egy nyomozó egy Szóbeszédjelzőt tar-
talmazó mezőn áll, akkor végrehajthat egy találkozást a jelzővel 
olyan módon, hogy rendezi a jelző lehelyezését kiváltó Mítosz-
kártya találkozás hatását.

^ Amikor egy SZÓBESZÉD Mítoszkártya rendezése került, akkor a 
kártyát, a rajta található jelzőket, és a kártyához tartozó
Szóbeszédjelzőt el kell dobni.

Kapcsolódó Kifejezések: Mítosz, Jellemzők

KERESÉS
^ Amikor egy nyomozó keres egy kártyát, akkor az aljától kezdve 

elkezdi átnézni a paklit egészen addig, amíg egy, a feltételeknek 
megfelelő kártyát nem talál.

^ Ha egy nyomozó a pakli átnézése során nem talál a feltételeknek 
megfelelő kártyát, akkor átnézi a paklihoz tartozó eldobott 
lapokat.

^ A pakli átnézése után a nyomozó a megkeveri a paklit.

Kapcsolódó Kifejezés: Felszerelések és Állapotok Szerzése

FÉLRETETT JÁTÉKELEMEK

^ Az előkészületek során előfordulhat, hogy bizonyos játékelemeket 
félre kell tenni. Ezeket a játékelemeket tartsátok a Mérhetetlen 
Vén lap mellett.

^ A félretett kártyákat szét kell válogatni a hátoldalaik szerint, majd 
meg kell keverni, és képpel lefelé fordítva a Mérhetetlen Vén lap 
mellé kell helyezni őket.

^ Amikor egy olyan játékelemet kell eldobni, amelyik az 
előkészületek során lett félretéve, akkor az nem kerül vissza a pak-
liba, illetve a készletbe, mint a többi ugyanolyan típusú játékelem. 
Ehelyett ezeket a játékelemeket ilyenkor ismét félre kell tenni.

^ A félretett játékelemek nem használhatók fel, kivéve az olyan 
eseteket, amikor egy hatás kimondottan rájuk hivatkozik. Például 
egy félretett Szörnyjelző nem jelenhet meg, hacsak egy hatás 
kimondottan nem hivatkozik arra a jelzőre.

Kapcsolódó Kifejezés: Rajtaütés, Mérhetetlen Vén
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TULAJDONSÁGOK
^ Minden egyes Nyomozólap tartalmazza a következő Tulajdonsá-

gokat:

•  Mítoszismeret ([) próbára gyakran van szükség Varázslatok 
használata, és Idegen Világ Találkozások rendezése esetén.

•  Befolyás (]) próbára gyakran van szükség az Eszközök Be-
szerzése, és a Város mezőkön az Általános Találkozások, 
valamint a Legyőzött Nyomozó Találkozások rendezése esetén.

•  Észlelés (|) próbára gyakran van szükség Kutatás Találkozá-
sok, és Expedíció Találkozások rendezése esetén.

•  Fizikai Erő (}) próbára gyakran van szükség Harci Találkozá-
sok, és Expedíció Találkozások rendezése esetén.

•  Akaraterő ({) próbára gyakran van szükség Harci Találkozások, 
és Idegen Világ Találkozások rendezése esetén.

^ Az egyes Tulajdonságok értékei azt mutatják, hogy alapesetben 
hány kockával dob a nyomozó, amikor az adott tulajdonság 
próbáját hajtja végre.

Kapcsolódó Kifejezések: Tulajdonságok Fejlesztése, Próbák

MEZŐ

^ Minden egyes mező a következő típusok egyikébe tartozik: Város, 
Vadon, vagy Tenger. A játéktáblán megtalálható jelmagyarázat 
tartalmazza az összes úttípust.

^ Minden egyes mező úttal kapcsolódik legalább egy szomszédos 
mezőhöz.

Kapcsolódó Kifejezések: Szomszédos, Út, Utazás Akció

KÜLÖNLEGES TALÁLKOZÁSOK

A Különleges Találkozások olyan egyedi találkozások, amelyek a 
Mérhetetlen Vénhez köthetők.

^ A Különleges Találkozáskártyák hátoldalának illusztrációi a 
Mérhetetlen Vént, valamint a hozzá tartozó Rejtélyt, vagy Végső 
Rejtélyt ábrázolják. A Különleges Találkozáskártyák nevei mege-
gyeznek a hozzájuk tartozó Rejtély, vagy Végső Rejtély neveivel.

^ A Különleges Találkozások rendezésére vonatkozó utasítások a 
Mérhetetlen Vén lapon, vagy a Rejtélykártyákon találhatók.

Kapcsolódó Kifejezések: Mérhetetlen Vén, Komplex Találkozások, 
Rejtély

VARÁZSLAT
^ A Varázslatkártyák kétoldalasak. Egy nyomozó nem nézheti meg a

Varázslatkártyák hátoldalát, hacsak egy hatás nem teszi ezt
lehetővé számára.

^ Egy nyomozó a kártyán leírt módon rendezheti egy Varázslatkártya
hatását. Egy Varázslatkártya hatását előidézheti valamilyen
különleges esemény, vagy lehet egy akció végrehajtásának a
követelménye.

^ Amikor egy nyomozó egy Varázslatkártya hatását rendezi, akkor a
kártya elején található hatásokat rendezi. Ez tartalmazhat egy
próbát, és/vagy a kártya megfordítását.

^ Egy nyomozó nem birtokolhatja egy adott Varázslatkártya több
példányát. Ha bármilyen oknál fogva egy adott Varázslatkártyából
egy második példányra is szert tesz, akkor az újonnan kapott
kártyát eldobja.

Kapcsolódó Kifejezések: Kétoldalas Kártyák, Felszerelések és Állapotok
Szerzése, Kártyák és Lapok Átfordítása, Jellemzők

KÖLTÉS
^ Amikor egy nyomozó elkölt egy jelzőt, vagy egy kártyát, például egy 

Nyomjelzőt, akkor cserében egy hatásért a játékelemet eldobja.

^ Egy nyomozó nem költhet el olyan jelzőt, vagy kártyát, amelyet 
nem birtokol.

^ Egy nyomozó dönthet úgy, hogy nem költ el egy birtokában lévő
jelzőt, vagy kártyát.

^ Egy nyomozó nem költhet el Életerőt és Épelméjűséget, ha ennek 
eredményeként legyőzötté válna (azaz nem költheti el az utolsó
Életerejét és Épelméjűségét).

PRÓBÁK
Amikor egy nyomozó egy próbát rendez, akkor a következő lépéseket
hajtja végre:

1.  A Kocka Készlet Meghatározása: A nyomozó meghatározza, hogy
hány kockával dob. Ez a szám a KOCKA KÉSZLET.

•  A próba tulajdonságának számával megegyező számú kockából
indul ki.

•  Hozzáadja, vagy levonja a próba módosítóját (a hatáson a tulaj-
donság szimbólum utáni szám).

•  Amennyiben rendelkezik Fejlődésszimbólummal az adott tulaj-
donságból, akkor hozzáadja a Fejlődésszimbólum módosítóját.

•  Felhasználhat egy olyan hatást, amelyik bónuszt biztosít
(például „Kapsz +3 {-t”). Ha több hatás is biztosít bónuszt,
akkor csak a legmagasabb bónuszú hatást használhatja.

•  Összeadja a figyelembe vett hatások eredményeként kapott
„további kockákat”. A további kockák halmozhatók, és össze-
adódnak a többi hatással.

2.  Kockák Dobása: A kocka készletével megegyező számú kockával
dob.

•  Amennyiben egy nyomozó kocka készlete kevesebb, mint 1,
akkor ehelyett 1 kockával dob.

•  Amennyiben egy nyomozó kocka készlete nagyobb, mint az
elérhető kockák száma, akkor annyi kockával dob, amennyivel
lehetséges, megszámolja a sikereket, majd addig dob újra és újra,
amíg kocka készletével megegyező számú kockával nem dobott.

3.  Az Eredmény Meghatározása: Minden egyes „5”-ös és „6”-os
dobás SIKER. A sikerek összesített száma a PRÓBA EREDMÉNYE.
Amennyiben legalább egy sikert dobott, akkor SIKERREL          
TELJESÍTETTE a próbát. Ha egy sikert sem dobott, akkor          
ELBUKTA a próbát.

4.  A Siker vagy Kudarc Hatás Rendezése: A sikerrel teljesített, vagy
elbukott próba következményeit a próbát kiváltó hatás határozza
meg.

^ Egyes hatások vagy csak siker hatás, vagy csak kudarc hatás
következményeit részletezik. Ha egy nyomozó sikerrel teljesít egy
olyan próbát, amelynek nincs siker hatása, akkor nem történik
semmi. Ugyanígy, ha egy nyomozó elbukik egy olyan próbát,
amelynek nincs kudarc hatása, akkor az nem jár negatív
következményekkel a nyomozóra nézve.

^ A találkozáskártyákon a szöveges részben a próbák a hozzájuk tar-
tozó tulajdonság szimbólumukkal vannak jelölve, zárójelek között.
A próba leírása tartalmazhat módosítót is.

^ Az olyan hatások leírása, amelyek egy próba eredményének
függvényei, mindig a „ha sikerrel teljesíted”, vagy a „ha elbukod”
szöveggel kezdődnek. Az ebben a mondatban található bármilyen
hatás csak akkor kerül kiváltásra, ha sikerrel teljesíteted, vagy pedig
ha elbuktad a próbát. Minden olyan hatás, ami ez után a rész után,
vagy új bekezdésben van, független az előző hatásoktól.

Kapcsolódó Kifejezés: Tulajdonságok

. 
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CSERE AKCIÓ

Egy nyomozó akcióként tetszőleges számú felszerelését elcserélheti egy 
vele azonos mezőn tartózkodó másik nyomozóval. A két nyomozó 
szabadon odaadhatja tetszőleges számú felszerelését a másiknak,      
amennyiben a cserével mindkét játékos egyetért.

^ Állapotkártyák, Életerőjelzők, Épelméjűség-jelzők és Fejlődésjelzők 
nem cserélhetők el.

^ A nyomozók nem cserélhetnek legyőzött nyomozókkal.

Kapcsolódó Kifejezés: Felszerelések

JELLEMZŐK

^ Az Ereklye-, Eszköz-,  Állapot-, Varázslat,- és Mítoszkártyák 
jellemzőkkel rendelkeznek.

^ A jellemzők a betűtípusukról ismerhetők fel: félkövér, dőlt és 
kisméretű nagybetűk (például a „FEGYVER”).

^ A jellemzők nem rendelkeznek konkrét hatásokkal.

^ A hatások hivatkozhatnak bizonyos jellemzővel rendelkező 
kártyákra. Például „Kapsz egy „ŐRÜLET” Állapotot.”

UTAZÁS AKCIÓ

Egy nyomozó akcióként átmozoghat a jelenlegi mezőjével szomszédos 
bármelyik mezőre. Ezután elkölthet tetszőleges számú menetjegyet, 
hogy egy Vonatjegy jelzőért egy Vasútvonalon, illetve egy Hajójegy 
jelzőért egy Hajózási Útvonalon mozogjon.

Kapcsolódó Kifejezések: Szomszédos, Út, Készülődés az Utazásra 
Akcióra, Mező

GYŐZELEM/VERESÉG

Egy játék azonnal véget ér, amikor egy hatás azt írja, hogy „A 
nyomozók megnyerték a játékot.”, vagy „A nyomozók elvesztették a 
játékot.”

^ Abban a ritka esetben, amikor ez a két hatás egy időben érvényesül, 
akkor a nyomozók nyerik a játékot.

^ A nyomozók a Rejtélyek megoldásával nyerik meg a játékot.

^ Ha minden játékos kiesik, akkor a nyomozók elvesztik a játékot.

^ Ha a Mítoszfázis során nem lehet Mítoszkártyát húzni, akkor a 
Mítoszfázis véget ér, és a nyomozók elvesztették a játékot.

^ Ha a Végzetjelző eléri a Végzetsáv „0” mezőjét, akkor a 
Mérhetetlen Vén felébred. A Mérhetetlen Vén lapot meg kell 
fordítani, és a hátoldalán megtekinthető, hogy a nyomozók miként 
veszíthetik el a játékot.

Kapcsolódó Kifejezések: Mérhetetlen Vén, Kiesés, Rejtély, Mítosz

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Ez a rész tisztázza azokat a szabályokat, amelyek fölött könnyű elsik-
lani, valamint leírást nyújt a komplex nyomozó képességekről.

K. Ha egy olyan hatást használok, amelyik a „nyomozókra” hat, akkor 
abba saját magamat is bele kell érteni?

V. Igen. Hacsak a hatás ki nem köti, hogy „más nyomozók”, akkor az 
minden nyomozóra hat, beleértve azt is, aki a hatást kiváltotta.

K. Használhatok olyan képességet, amelyik lehetővé teszi, hogy egy 
„további” kockával is dobjak, miután már dobtam a próbához?

V. Nem. Amikor próbát teljesítesz, akkor még a dobás előtt meg kell 
határoznod, hogy hány kockát fogsz használni.

K. Használhatok több fegyvert is egy harc során?

V. Igen, de csak a legmagasabb bónuszt használhatod a próbához. 
Használhatsz azonban bármilyen más hatást, amelyet a más fegyvereid 
biztosítanak. Például, ha van nálad egy Ostor Eszköz és egy 45-ös 
Automata Eszköz, akkor az ostor +1 bónusza helyett a 45-ös +3 
bónuszát használhatod a } próbádhoz, és ettől függetlenül az ostor 
másik hatását, egy kocka újradobását szintén használhatod.

K. Minden kockadobás próbának minősül? 

V. Nem. Egy olyan hatás, amelyik arra utasít, hogy egy bizonyos 
számú kockával dobj (például a @ hatás az Átok Állapoton), az nem 
minősül próbának. Ezek a dobások nem dobhatók újra, és a próbákat 
befolyásoló hatások sem módosítják őket.

K. Amikor egy nyomozót legyőznek, akkor a kiválasztott új nyomozó 
megkaphatja a Főnyomozó-jelzőt a Mítoszfázis végén?

V. Igen. Az új nyomozó kiválasztása, és a Főnyomozó-jelző átadása is a 
„Mítoszfázis végén” történik. A Főnyomozó határozza meg az egy 
időben történő hatások rendezésének a sorrendjét, tehát egy új 
nyomozó választása után a Főnyomozó-jelző átadható neki.

K. Végrehajthatok egy „találkozásként” hatást, ha Szörny tartózkodik a 
mezőmön?

V. Nem. Azokaz a hatásokat, amelyek azt mondják, hogy 
„találkozásként”, ugyanúgy kell kezelni, mint az összes többi, számod-
ra elérhető találkozás lehetőséget. Amennyiben Szörny tartózkodik a 
meződön, akkor először a Szörnnyel kell végrehajtanod a találkozást. 
Ha azonban a Szörnyet legyőzöd, és nem tartózkodik több Szörny a 
meződön, akkor a további találkozásodként rendezheted a szóban 
forgó hatást.

Ha egy hatás azt mondja, hogy „egy találkozás rendezése helyett” 
(például az Őrizetbe Vett Állapot), akkor ezt a hatást kell rendezni 
még abban az esetben is, ha a mező Szörnyet tartalmaz.

K. A „vagy” , „megteheted”, vagy „hacsak” hatások opcionálisak?

V. Igen. Az ilyen a szavakat használó hatások választási lehetőséget 
kínálnak. Ha egy hatás azt mondja, hogy „megteheted”, akkor eldön-
theted, hogy rendezed-e a hatást, vagy sem.

Ha egy hatás azt mondja, hogy „vagy”, akkor az kettő, vagy több 
lehetőség közül kínál választást.

Ha egy hatás azt mondja, hogy „hacsak”, akkor az a „hacsak” szó utáni 
hatást illetően kínál választási lehetőséget, hogy rendezed-e, vagy sem. 
Azonban ha úgy döntesz, hogy nem rendezed a „hacsak” szó utáni 
hatást, akkor „hacsak” szó előtti hatást kell rendezned.
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A NYOMOZÓK KÉPESSÉGEI

akachi onyele

^ Akachi akció képessége révén képes megosztani a 
többi nyomozóval minden olyan információt,
amelynek a tudomására jut. Ha egy, vagy kevesebb
kapu maradt a Kapu kupacban, akkor Akachi
összekeveri az eldobott jelzőket, és a Kapu kupac alá
helyezi őket, mielőtt használná a képességét.

Ha a Kapu kupacban és az eldobott Kapujelzők között összesen 
csak egy Kapu maradt, akkor Akachi akció képessége lehetővé teszi 
számára, hogy megnézze azt a Kaput.

^ Ha egy hatás megakadályozza Akachit a mozgásban, akkor nem
használhatja a passzív képességét.

Amikor Akachi ezt a képességet használja, akkor közvetlenül a 
kiválasztott mezőre mozog, és nem lép rá, illetve keresztül sem-
milyen másik mezőn.

chaRlie kane

^ Charlie nem használhatja a képességét Késlekedő
nyomozón.

Ez az akció képesség csak olyan nyomozón 
használható, aki még nem hajtott végre akciót.

^ Amikor Charlie a passzív képességét használja, akkor a megsz-
erzett Eszközöket szétoszthatja tetszőleges számú nyomozónak
(beleértve önmagát is), függetlenül attól, hogy azok melyik
mezőn állnak.

Ha egy másik nyomozó Charlie passzív képessége révén kap
egy SZOLGÁLTATÁS Eszközt, akkor az a nyomozó azonnal 
rendezi azt a kártyát.

diana sTanley

^ Ha Diana az akció képességét használja, hogy elmoz-
gasson egy Kultista Szörnyet, akkor semmilyen más 
Szörnyet nem dob el, és nem mozgat el.

^ Ha Diana egy Harci Találkozás { próbája során használja a 
passzív képességét, akkor nem veszít Épelméjűséget abban az 
esetben, ha legalább 1 sikert dob. Ha elbukja az { próbát, akkor 
elveszít 1 Épelméjűséget a Szörny iszonyatos borzalma láttán.

jacqUeline fine

^ Jacqueline arra használhatja az akció képességét, hogy 
odaadjon tetszőleges számú Nyomjelzőt egy másik 
nyomozónak, és lehetővé tegye, hogy az a nyomozó 
tetszőleges számú Nyomjelzőt odaadjon neki. A 
képesség által más felszerelések nem cserélhetők.

^ Ha Jacqueline a passzív képességét használja, akkor minden infor-
mációt megoszthat a többi nyomozóval arról az Állapotkártyáról.

Jacqueline nem használhatja a passzív képességét olyankor, amikor 
egy nyomozó egy ÁLTALÁNOS jellemzővel rendelkező Állapotot kap 
(például az Adósságot). Nem használhatja a passzív képességét, 
amikor ő maga kap egy Állapotot.

jim cUlveR

^ Jim és a vele azonos mezőn tartózkodó többi       
nyomozó, az Akciófázisban az esetleges Pihenés ak-
ció eredményeként visszanyert Épelméjűség mellett 
nyer vissza Épelméjűséget Jim akció képességének 
hatására.

leo andeRson

^ Leo bármelyik mezőn képes végrehajtani az akció 
képességét, még akkor is, ha Szörny tartózkodik a 
mezőjén. Amennyiben legalább egy sikert dob, akkor 
kiválaszt egyetlen TÁRS Eszközt a kínálatból, vagy az 
eldobott lapok közül, függetlenül az Eszköz értékétől, 
és megkapja azt a kártyát.

lily chen

^ Ha Lily az akció képességét használja, akkor vagy csak 
Életerőt, vagy csak Épelméjűséget kell költenie. Nem 
költheti mindkettőt. Nem költhet el Életerőt arra, 
hogy Életerőt nyerjen vissza, és nem költhet el 
Épelméjűséget arra, hogy Épelméjűséget nyerjen vissza.

^ Lily nem használhatja arra a passzív képességét, hogy kettőnél 
többször fejlessze egy tulajdonságát. Ha fejleszti egy tulajdonságát, 
és azon a tulajdonságán már van egy Fejlődésjelzője, akkor nem 
használhatja a passzív képességét.

lola hayes
^ Amikor Lola az akció képességét használja, akkor 

minden elköltött „+2” Fejlődésjelző két „+1” Fejlődés-
jelzőnek minősül. Minden elköltött jelzőt el kell dobni.

Dönthet úgy, hogy ezzel a képességével kétszer fejleszti ugyanazt a 
tulajdonságot, amennyiben befizeti a megfelelő számú Fejlődésjelzőt.

^ Lola képes használni a passzív képességét önmagán. Akárcsak min-
den más kocka hatás esetén, ezt is be kell jelenteni, még azelőtt, 
hogy a nyomozó dobna a próbához.

maRk haRRigan
^ Ha Mark akció képességének hatására egy Szörny el-

veszíti utolsó Életerejét is, akkor Mark legyőzte azt a 
Szörnyet. Ez azonban nem minősül Harci 
Találkozásnak.

^ Ha egy hatás választást kínál kettő vagy több kimenetel között, és Mark
úgy dönt, hogy a hatás eredményeként Késlekedővé válik, vagy pedig 
kap egy Őrizetbe Vett Állapotot, akkor Mark Késlekedővé válik, vagy 
pedig kap egy Őrizetbe Vett Állapotot. Markot nem befolyásolják 
olyan hatások, amelyeknél a kimenetel az, hogy „Késlekedővé válsz”, 
vagy „kapsz egy Őrizetbe Vett Állapotot”, és nincs választási lehetőség.
Markot még akkor sem befolyásolja olyan hatás, amelyik azt mondja, 
hogy „Késlekedővé válsz, hacsak”, vagy „kapsz egy Őrizetbe Vett Álla-
potot, hacsak”, ha úgy dönt, hogy nem hajtja végre a „hacsak” utáni 
hatást.

noRman WiTheRs

^ Norman bármilyen olyan esetben használhatja a 
passzív képességét, amikor Nyomot költhet. Például 
használhatja ezt a képességet egy próba során, hogy 
újradobjon egy kockát, vagy fizethet vele az akció 
képességéért.

silas maRsh
^ Silas nem költhet menetjegyet arra, hogy további me-

zőket mozogjon, amikor az akció képességét használ-
ja. A képessége által biztosított további akciója nem 
számít bele a szokásos körönkénti két akció korlátba.
Silas használhatja az akció képességét és az Utazás akciót 
ugyanabban a körben.

TRish scaRboRoUgh
^ Amikor egy Trish mezőjén tartózkodó nyomozó, 

beleértve önmagát is, egy próba során elköltene egy 
Nyomot, hogy egy kockát újradobjon, akkor Trish 
lehetővé teheti a nyomozó számára, hogy egy helyett
két kockát dobjon újra. Amennyiben annak a nyomozónak a kocka 
készletében csak egy kocka van, akkor Trish nem használhatja a 
passzív képességét.



14

OPCIONÁLIS SZABÁLYOK

Egyes játékosok talán szeretnék változtatni a játék nehézségét, vagy 
szeretnének pontszámokat a kapni, hogy több játék esetén össze 
tudják hasonlítani a teljesítményüket. Ez a rész opcionális szabályokat 
tartalmaz, melyekkel a játék nehézsége és időtartama szabályozható, 
illetve pontszám határozható meg.

A JÁTÉK NEHÉZSÉGÉNEK VÁLTOZTATÁSA

Egyes csoportok esetleg túl könnyűnek, mások talán túl nagy 
kihívásnak találják az Eldritch Horror játékot. Amennyiben minden 
játékos egyetért vele a játék elején, akkor a következő módon 
könnyebbé, vagy nehezebbé tehetik a játékot:

MÍTOSZ PAKLI
A játékosok a Mítosz pakli kialakításakor megváltoztathatják a játék 
nehézségét.
Könnyebbé tehetik a játékot azzal, hogy visszatesznek minden NEHÉZ
Mítoszkártyát (a vörös csápokkal) a játék dobozába mielőtt kialakítják a 
Mítosz paklit.
Hasonló módon a játékosok nehezebbé tehetik a játékot azzal, hogy 
visszatesznek minden KÖNNYŰ Mítoszkártyát (a kék pecséttel) a játék 
dobozába mielőtt kialakítják a Mítosz paklit.

Across the globe, headlines announce terrors 

that threaten to engulf humanity. Individuals 

everywhere take action against these horrors 

and assist those who have already been 

fighting the ancient one.

The World Fights Back

EvEnt

Each investigator may do one of  
the following:

• Recover 2 Health

• Recover 2 Sanity

• Discard 1 Monster from his space

The wind suddenly picks up, causing a 

shiver despite the clear, blue sky. Looking 

to the horizon, you see steely-gray clouds 
approaching.

The Storm

EvEnt

Each investigator discards Clues equal to the 
number of ruMor Mythos cards in play.

If there are no ruMor Mythos cards in play,  
draw and resolve 1 ruMor Mythos card from  

the game box.

Nehéz
Mítoszkártya jelzés

Könnyű
Mítoszkártya jelzés

INDULÓ SZÓBESZÉD

Ha a játékosok még nagyobb kihívásra vágynak, akkor dönthetnek úgy, 
hogy a játékot egy induló SZÓBESZÉD Mítoszkártyával kezdik meg. Az 
előkészületek végeztével húzzatok egy nem használt SZÓBESZÉD

Mítoszkártyát a játék dobozából, és hozzátok játékba. Rendezzetek 
minden „Amikor ez a kártya játékba kerül” hatást, és Szóbeszédjelző 
Lehelyezés szimbólumot (amennyiben van ilyen a kártyán). Nyomok 
Megjelenése szimbólum esetén ne tegyetek ki Nyomokat.

PONTOZÁS

Ha a nyomozók nyerik meg a játékot, akkor értékelhetik a teljesít-
ményüket, és lejegyezhetik a pontszámukat egy papírra, a legyőzött 
Mérhetetlen Vénnel és az esetleges opcionális szabályokkal együtt. 
Minél alacsonyabb a pontszám, annál jobb!

A pontszám nulláról indul, majd:

^ Adjatok hozzá egyet minden egyes Kapuért a játéktáblán.

^ Adjatok hozzá egyet minden három Szörnyért a játéktáblán (felfelé 
kerekítve).

^ Adjatok hozzá egyet minden egyes Átok és Sötét Paktum
Állapotért, amelyik a nyomozóknál található.

^ Adjatok hozzá hármat minden egyes SZÓBESZÉD Mítoszkártyáért, 
amelyik játékban van.

^ Vonjatok le egyet minden három Nyomjelzőért, amelyik a 
nyomozóknál található (felfelé kerekítve).

^ Vonjatok le egyet minden egyes Áldás Állapotért, amelyik a 
nyomozóknál található.

^ Vonjátok le a Végzet jelenlegi szintjét.

SZÓLÓ JÁTÉK

Az Eldritch Horror egyszemélyes játékához a szokásos szabályokat kell 
követni, amikor egyetlen nyomozót használsz. Az egyetlen nyomozós 
változat esetén tegyél vissza a játék dobozába minden CSAPATMUNKA

jellemzővel rendelkező játékelemet.

Ha a játékos dinamikusabb játékmenetre vágyik, akkor egy helyett két 
nyomozót is irányíthat. Ebben az esetben az előkészületek során két 
nyomozót válassz, és a két-játékos Segédletkártyát használd. Mindegyik 
nyomozót úgy kezeld, mintha az egy másik játékoshoz tartozna. 
Például az egyik nyomozó a Főnyomozó, és az Akciófázis, valamint a 
Találkozásfázis során külön fordulókat hajtanak végre.
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3. mÍTOSZFÁZIS
Rendezz egy Mítoszkártyát. A hatásokat az alábbi sorrendben rendezd.
Kizárólag azokat a lépéseket hajtsd végre, melyeknek szimbóluma
megtalálható a kártyán.

Az Ómen Léptetése: Az óramutató járásával megegyező
irányban egyet. Ezután mozgasd előre a Végzetet annyi
mezővel, ahány olyan Kapu található a játéktáblán, amelyik
megfelel az Ómen aktuális állásának.

Cselekvés Hatások Rendezése: Rendezd a @ hatásokat a
következő sorrendben:

•  A játéktáblán lévő Szörnyeken.

•  A Mérhetetlen Vén lapon.

•  A játékban lévő Mítoszkártyákon.

•  A nyomozók felszerelésein és Állapotain.

Kapuk Nyitása: Nyiss meg a Segédletkártya által meg-
határozott számú Kaput, és helyezz rá minden egyes újonnan
megnyílt Kapura egy-egy Szörnyet.

Szörny Roham: Hajts végre Szörny Rohamot minden egyes
olyan Kaput tartalmazó mezőn, amelyik megfelel az Ómen
aktuális állásának, vagy pedig nyiss meg egy kaput, amennyi-
ben nincs ilyen Kapu a játéktáblán.

Nyomok Lehelyezése: Helyezz le a Segédletkártya által
meghatározott számú Nyomot.

Szóbeszédjelző Lehelyezése: Helyezz le egy Szóbeszédjelzőt
a megadott mezőre.

Borzalomjelzők Lehelyezése: Helyezz le a Mítoszkártya által
meghatározott számú Borzalomjelzőt.

Hatás Rendezése: Ha a kártya rendelkezik ESEMÉNY

jellemzővel, akkor azonnal rendezd a hatást, majd dobd el a
kártyát. Amennyiben FOLYAMATOS jellemzővel rendelkezik,
akkor a Mérhetetlen Vén lapja mellé kerül.

SZABÁLY ÖSSZEFOGLALÓ

A játék minden egyes köre három fázisból áll. Az Akciófázis és a
Találkozásfázis során a Főnyomozó cselekszik elsőként, majd az óra
járásával megegyező irányban halad tovább a játék.

1. AKCIÓFÁZIS

Mindegyik nyomozó végrehajt legfeljebb két akciót. Minden egyes
nyomozó mindegyik akciót körönként csak egyszer hajthatja végre.

^ Utazás: Mozogj egy mezőt, majd költs el menetjegyeket, hogy
további mezőket mozogj.

^ Készülődés az Utazásra: Vegyél el egy menetjegyet (maximum két
jegyet birtokolhatsz). Kizárólag város mezőkön.

^ Eszközök Beszerzése: Hajts végre ] próbát, és vegyél el a
kínálatból Eszközöket a próba eredményével megegyező, vagy
alacsonyabb értékben. Kizárólag Szörnyet nem tartalmazó város
mezőkön.

^ Pihenés: Visszanyersz egy Életerőt és egy Épelméjűséget. Kizáró-
lag Szörnyet nem tartalmazó mezőkön.

^ Csere: Cserélj felszereléseket a veled azonos mezőn tartózkodó
másik nyomozóval.

^ Játékelem Akció: Használj olyan egyedi nyomozó, vagy felszerelés
képességeket, amelyeken „Akció”, vagy „Helyi Akció” címke van.

2. TalÁZÁSFÁZIS
Minden nyomozónak végre kell hajtania találkozást a mezőjén.
Amennyiben a mező egy, vagy több Szörnyet tartalmaz, akkor a mezőn
tartózkodó minden egyes Szörnnyel egyenként, tetszőleges sorrendben
végre kell hajtani egy találkozást.

Ha nincs Szörny a mezőn, akkor a következő találkozások közül lehet
választani:

^ Helyszín Találkozás: Vagy rendezel egy, a mező illusztrációjával
megegyező találkozáskártyát, vagy pedig egy általános találkozáskár-
tyát.

^ Jelző Találkozás: Rendezz egy olyan találkozáskártyát, amelyik a
mezőn található jelzőhöz tartozik.
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