
Állapotok 
Dazed - Bódult 
Nem használhatod a Nyomokat kockadobás eredményének megváltoztatására vagy feladványok 
megfejtéséhez. A köröd végén dobd el ezt a lapot. 
 
Focused - Fókuszált 
Eldobhatod ezt a lapot, hogy minden nagyítót pentagrammára változtass egy próba során. 
 
Restrained - Lebénult 
Nem mozoghatsz saját akaratodból. A köröd végén dobd el ezt a kártyát. 
 
Stunned - Kábult 
A körödben csak 1 akciót hajthatsz végre. A köröd végén dobd el ezt a kártyát. 
 
Wounded - Sebzett 
Csak 1 mozgás akciót választhatsz körönként. Ha újra eléri a sebesüléskártyáid száma az életerőd, 
meghalsz és számodra vége a játéknak. 
 

 
 
Insane - Őrült 
Nézd meg a kártya hátát, de ne mutasd meg másnak. Ha újra eléri a horrorkártyáid száma az 
épelméjűségedet, megbolondulsz és számodra vége a játéknak. 

Hátlapok 
 

Crisis of Conscience 
- 

Lelkiismereti válság 

Egyértelmű, hogy olyasmibe 
avatkoztok bele, amit nem 
értetek. Ezek a természet 

törvényei és kik vagytok ti, hogy 
beleszóljatok? 

Csak akkor nyered meg a 
játékot, ha a nyomozás 

sikertelenül zárul. 

For the Greater Good 
- 

A nagyobb jóért 

Túl régóta nézel szembe az 
abisszal és harcolsz 

szörnyekkel. Nincs helyed 
abban a jobb világban, aminek 

megörzéséért küzdesz. 
Legjobb, ha meg sem éred azt. 

Csak akkor nyered meg a 
játékot, ha a nyomozás sikerrel 

zárul és te meghalsz. 

Forbidden Words 
- 

Elfeledett szavak 

Félsz, hogy a szavak okozzák a 
vesztedet és úgy gondolod, 
inkább soha nem beszélsz 

többet. 

Nem tudsz beszélni. 

Misery Loves Company 
- 

Szenvedés kedveli a csapatot 

Kinevetnek a 
szerencsétlenségedért, jól 

tudod. De már nem nevetnek 
sokáig... 

Csak akkor nyered meg a 
játékot, ha a nyomozás sikeres 
és legalább egy másik nyomozó 

Sebzett vagy Őrült lesz. 



Narcissism 
- 

Nárcizmus 

Magától értetődő, hogy 
megérdemled az összes csodás 
dolgot, természetesen jobban, 
mint bárki más. És miért is ne? 
Keményen dolgoztál, hogy tiéd 

legyen minden! 

Csak akkor nyered meg a 
játékot, ha a játék végeztével 

legalább 6 tárgyad van. 

Obsessive 
- 

Gyötrelem 

Meg kell találnod. Nem tudod, 
mi az, de ha meglátod, tudni 

fogod és végre megbékélhetsz. 

Csak akkor nyered meg a 
játékot, ha a nyomozás sikeres 
és nincs keresésjelző a táblán. 

One of the Thousand 
- 

Egy az ezerből 

Áldozatot kell bemutass az 
Erdők Fekete Kecskéjének! 

Shub-Niggurath fhtang! 

Csak akkor nyered meg a 
játékot (azonnal), ha a köröd 
kezdetén van nálad egy Éles 

fegyver és egy mezőn állsz egy 
(és nem több) másik 

nyomozóval.  

Pyromania 
- 

Pirománia 

A tűz melegen tart és távol tartja 
a sötétséget. Csak akkor 
lehetsz biztonságban, ha 
sok-sok csodaszép tüzet 

gyújtasz. 

Csak akkor nyered meg a 
játékot (azonnal), ha a köröd 

kezdetén legalább 6 
helyiségben van tűz.  

Restless Anxiety 
- 

Állandó szorongás 

Hirtelen lesújt rád a tudat, hogy 
az életed eddig nem csak 

unalmas, de értelmetlen is volt. 
Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne 

tapasztaljunk meg annyit a 
világból, amennyit csak lehet. A 

változatosság az élet sója! 

Egy körben ugyanazt az akciót 
nem hajthatod végre többször. 

Selfish Motives 
- 

Önző motivációk 

Nem bízol a “barátaidban” és 
holtbiztos vagy benne, hogy 

nem áldozod fel magad értük. 

Ha Sebzett vagy, mikor ezt a 
lapot megkapod, húzz helyette 

másikat. 
 

Csak akkor nyered meg a 
játékot, ha a nyomozás sikeres 

és nem vagy sebzett. 

Spread the Truth 
- 

Terjeszd az igazságot 

Senki nem hisz neked, de te 
láttad. Az igazság itt van 

köztünk. 

Csak akkor nyered meg a 
játékot, ha a nyomozás sikeres 

és neked van legalább 2 
Bizonyíték egyedi tárgyad. 

Suspicious 
- 

Gyanús 

A barátaid rád pillantanak, 
bizalmatlanság ül a szemükben. Nincs hatás, minden változatlan. 

 
 


