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FÉNY DERÜL EGY ÖSSZEESKÜVÉSRE 

A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE 

AAAAAAAAAAAAAAAAA SZABÁLYKÖNYV HASZNNÁLÁLATTTAAA

Ez a szabálykönyv kizárólag azzal a céllal készült, hogy meg- 
tanítsa a játékosoknak, hogy miként kell játszani az Eldritch 
Horror játékot. Ebből az okból kifolyólag ez a szabálykönyv r
nem tér ki számos kivételre, és kártya interakcióra. Eme 
szabálykönyv mellett a játék tartalmaz egy útmutatót is.

Az útmutatóban olyan szabálykérdések és különleges kivételek 
is találhatók, amelyekre ez a szabálykönyv nem ad választ. Az 
útmutatóban helyet kaptak opcionális szabályok, melyekkel a 
játék nehézségét, a pontozást lehet szabályozni, valamint 
található benne egy-játékos változat is.

JÁTÉKOSOK ÉS NYOMOZÓK

Az Eldritch Horror játékban minden játékos egy nyomozót 
irányít. Ebben a szabálykönyvben a „nyomozó” mind a 
nyomozót irányító játékosra, mind pedig a játékos karakte-
rére utal.

Harrigan befáslizott kezét végigfuttatta a hotelszoba falán lógó 
térképen. Dokumentumok és papírcetlik voltak feltűzve a világ 
minden pontjára, a hozzájuk tartozó helyszínekhez, amelyeket 
keresztbe-kasul színes zsinórok bonyolult hálózata kötött össze 
egymással. Végigkövetett egy vörös zsinórt egy arkhami elmeháboro-
dott tanúvallomásától egy ceruzával odaskiccelt ábráig, amelyet az 
Amazonasnál talált. Onnan egy kék vonalon haladva eljutott egy 
naplóból kitépett lapig, amely azé a csillagászé volt, akit Sydneyben 
gyilkoltak meg.

Ám a kép valahogy nem állt össze. Valami nem hagyta nyugodni. 
De vajon mi? A vasútállomáson az újságos kézfején volt egy 
tetoválás. Talán az zavarta. Harrigan meg volt győződve róla, hogy 
látott már valahol olyan szimbólumot. De lehet, hogy semmi köze 
az egészhez. Lehet, hogy csak paranoiás. Mégis, lehet, hogy az volna 
a legjobb, ha készítene egy rajzot a tetoválásról, és megmutatná 
Dianának. Ő biztosan tudni fogja.

Hirtelen egy, az utcáról beszűrődő hangra lett figyelmes. Nem, 
valójában csak egy hang kezdete volt. Valami olyan, amelyből hang 
lehetett volna, talán egy sikoly, ami azonban félbeszakadt. Elsétált a 
térképtől, és meggyőződött róla, hogy az ajtó be van zárva.

Az elmúlt kilenc órában, amióta a városban tartózkodott, a 
vasútállomástól először egyenesen a múzeumba ment, majd onnan 
a hotelba. Ki találhatott rá ilyen gyorsan?

Talán a múzeumvezető? Az öregember annyira izgatott volt, 
lelkesen mutogatta az apró vésett figurákat a cserépdarabokon. 
Fájdalmasan sokáig kellett hallgatnia őt egy primitív hitről, mely 
szerint egyszer eljön az idő, amikor egy ősi gonosz mágikus átjárón 
keresztül átlép e világra. Vajon az a furcsa kis könyvmoly követte 
Harrigant?

Valami nehéz dolog zuhant a kinti folyosó padlójára, majd 
misztikus erők kezdték el vadul rázni az ajtót a keretében. 
Harrigan felsóhajtott. Pakolásra nem maradt idő. Csak a legfonto-
sabb dolgokat viheti, és kész. Felkapta a pisztolyát, ellenőrizte a 
tárat, és nyugtázta, hogy van lövedék a csőben, majd kibiztosította 
a fegyvert.

Az ajtó lakkozott fája kezdett széttöredezni, és az egyik zsanérja szó 
szerint darabokra hullott. Harrigan tudta, hogy nem hagyhat hátra 
nyomokat. Gyakorlott mozdulattal felpattintotta az öngyújtóját, és 
körbevezette a lángot a térkép alsó szélén. A tűz fürgén kúszott 
végig a zsinórok mentén, felemésztve az iratokat. Ha ez a szoba-
lány, gondolta Harrigan, akkor aztán magyarázkodhatok.

Az ajtó gigászi reccsenéssel robbant be a szobába, és a dolog átlépett 
a küszöbön.

Nem a szobalány volt.

Már a teremtmény látványától is jeges félelem kúszott fel Harrigan 
gerincén, azonban nem tétlenkedhetett; nem mintha lett volna 
bármennyi esélye is eljutni Londonba a hét végéig. Harrigan 
becsukta a szemét és rohanni kezdett a nyitott ablak felé. A szoba 
megtelt fegyverropogás zajával, lángokkal és őrülettel.

Az Eldritch Horror egy kooperatív nyomozós horror játék, melynek 
H. P. Lovecraft regényei adtak ihletést. Minden egyes játékban egy 
elképzelhetetlenül nagy erejű, még az idő kezdete előttről származó 
lény, egy Mérhetetlen Vén ébredezik. A játékosok nyomozók szere- 
pét játsszák, akik megpróbálják megoldani a rejtélyeket, és megvé- 
delmezni az emberiséget az iszonyatos borzalmaktól, és megkísér-
lik végleg elűzni a Mérhetetlen Vént erről a világról. Ha a nyomo- 
zók kudarcot vallanak, akkor a Mérhetetlen Vén felébred, és az 
emberiség elbukik.
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JÁTÉKELEMEK

8 Amerika

51 Mítoszktártya 16 Rejtélykártya

8 Ázsia/Ausztrália

24 Idegen Világ 18 Expedíció  
(6 féle hátlap, 

mindegyikből 3)

12 Általános

12 Különleges 
(2 féle hátlap,

mindegyikből 6)

32 Kutatás
(4 féle hátlap, 

mindegyikből 8)

3 3 2 2 3
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Lore ObservationInfluence Strength Will

Action

“No, not quiet at all. Dead folks get downright 

rambunctious when I play my horn.”

The Musician

Jim Culver

4 Mérhetetlen Vén Lap
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Mythos Deck

Stage I:

Stage II:

Stage III:
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spreading madness and death. Its seeds 
descend from the stars, threatening to crack 

the world in half.
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REFERENCE GUIDE

8 Európa

12 Nyomozólap, a Hozzájuk Tartozó 
Jelzőkkel és Műanyag Talpakkal

1 Útmutató

122 Találkozáskártya

(4 féle hátlap,
mindegyikből 4)

(21 sárga, 18 zöld, 
és 12 kék)

14 Ereklyek rtya

Condition

D EAL  — C OMMON

Local Action: T
I y r r

: S
y

F r

Debt
Spell

RITUAL

Action: T [ I y

y
B

B

Blessing of Isis

36 Állapotkártya 20 Varázslatkártya

40 Eszközkártya

Icon Reference

2
Spawn Clues

Number of Players

Monster Surge

Spawn Gates

1 1

1

4 Segédletkártya

1 Végzetjelző

43 Szörnyjelző

1 Ómenjelző

36 Nyomjelző 20 Borzalomjelző

30 Fejlődésjelző 

(tulajdonságonként 6)

20 Menetjegy 
Jelző

(8 vonat, 12 hajó)

4 Dobókocka

78 Életerő-, és
Épelméjűség-jelző

 
 

30 “1 Életerő” 
12 “3 Életerő” 
24 “1 Épelméjűség” 
12 “3 Épelméjűség”

34 normál, 9 legendás

9 Kapujelző

1 Aktív 
Expedíció Jelző

4 Szóbeszédjelző

1 Rejtélyjelző

1 Főnyomozó-jelző

1 Végzetjelzőőggggg j

j j

( l jdd á ké 6)

j j
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JelzőJ

h

4 Szóbeszédjelző

1 Rejtélyjelző

1 Ómenjelző

p

30 “1 Élete

méjűség-jelző

ő”0 “1 Él

j g

9 Kapujelzőp j

0 Borzalomjelzj

edíció JelzőExpe

36 Nyomjelzőy j
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Az alábbiakban felsorolt jelzőket a következő módon 
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Rakjatok egy borzalomjelzőt
az Ómen sáv zöld mezőlyére.
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A Mérhetetlen Vén 
Előkészületi Hatása
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Cthulhu
Rejtélykártyák

Cthulhu Kutatás
Találkozáskák rtyák

Cthulhu Különlnleges 
Találkozáskártrtyáyákk

Minden egyes Mérhetetlen Vénnek két egyedid  kártyapaklijaa
van: a Rejtély pakli és a Kutatás pakli. Egyes Mérhetetlen 
Vének rendelkeznek még egy Különleges Találkozás
paklival is, amelyre az előkészületi hatásuk utal. Mindegyikik
kártya megkülönböztethető a hátoldalára nyomtatott hozzázá
tartozó Mérhetetlen Vén illusztrációjáról.

A játék megkezdése előtt hajtsátok végre sorban a következő 
lépéseket. Az 5. oldalon látható előkészületi ábra példákat 
mutat ezekre a lépésekre.

Hajtogassátok ki a játéktáblát, és helyezzétek a játékterület 
közepére úgy, hogy minden játékos könnyedén elérhesse.

A kilenc Kapujelző összekeverésével képezzetek egy Kapu 
kupacot, és képpel lefelé (az általános oldalával felfelé) 
helyezzétek le úgy, hogy minden játékos elérhesse.

Alakítsatok ki egy Nyom készletet olyan módon, hogy a 
képpel lefelé (az általános oldalával felfelé) fordított 
Nyomjelzőket összekeveritek, és a kupacot úgy helyezitek el, 
hogy minden játékos elérhesse.

Képezzetek általános készletet az Életerő, az Épelméjűség, a 
Fejlődés, a Menetjegy, a Borzalom, a Rejtély, és a 
Szóbeszédjelzőkből úgy, hogy minden játékos elérhesse.

A játékosok megállapodnak arról, hogy melyik játékos kapja 
meg a Főnyomozó-jelzőt. Ha nem tudják eldönteni, akkor egy 
általuk választott módon (például kockadobással), véletlensze-
rűen határozzák meg, hogy kié legyen a jelző. A Főnyomozótól 
kezdve, az óramutató járásával megegyező irányban minden 
játékos választ magának egy nyomozót. Elveszi a Nyomozólap-
ját, majd a hozzá tartozó Nyomozójelzőt a Nyomozólap 
hátoldalán feltüntetett mezőre helyezi játéktáblán.

Minden nyomozó megkapja a Nyomozólapja hátoldalán 
megadott induló felszerelését (lásd feljebb az ábrát). A nyomozó 
megkapja az összes felsorolt Eszközt és Varázslatot, a megfelelő 
kártyákat a játék dobozából kivéve. Ezután elveszi a 
Nyomozólapján feltüntetett maximális Életerővel és Épelmé-
jűséggel megegyező számú Életerő jelzőt és Épelméjűség jelzőt 
(lásd az „Életerő és Épelméjűség” részt a 14. oldalon). Az elvett 
jelzőket a Nyomozólapjára teszi.

A játékosok egy csapatként választanak egy Mérhetetlen Vén 
Lapot. Mindegyik Mérhetetlen Vén más-más kihívást jelent. Az 
első játékhoz az „Azathoth”-ot ajánljuk, mert az a legkevésbé 
összetett Mérhetetlen Vén. A választott lapot helyezzétek képpel 
felfelé (az az oldal legyen felül, amelyi-
ken a Végzetérték látható a bal felső 
sarokban) a játéktábla mellé, és rendez-
zétek a lap esetleges előkészületi 
hatásait.

Vegyetek el minden nem legendás Szörnyjelzőt, és tegyétek őket 
egy átlátszatlan tárolóba, például egy tálba, vagy a játék dobo-
zának tetejébe (ez nem látható az előkészületi ábrán). Ezután 
rázzátok meg a tárolót, így összekeverve a Szörnyjelzőket.

A legendás Szörnyjelzőket ne tegyétek a Szörnytárolóba.
A legendás Szörnyjelzők vörös színnel vannak jelölve, és a bal alsó 
sarkuk le van csípve (lásd a „Legendás Szörnyek” részt a 15. 
oldalon).

Vegyétek ki az összes olyan Kutatás Találkozáskártyát, 
Különleges Találkozáskártyát és Rejtélykártyát, amelyek nem a 
választott Mérhetetlen Vénhez tartoznak, és tegyétek őket vissza 
a dobozba (lásd alább az ábrát). Azokra a kártyákra nem lesz 
szükség ebben a játékban.

Ezután válogassátok külön az alább felsorolt kártyákat és 
helyezzétek őket a játéktábla mellé.

Keverjétek összes Expedíció Találkozáskártyákat, függetlenül a 
hátoldaluktól, és képezzetek belőlük egyetlen paklit.
Keverjétek össze a Varázslatkártyákat és az Állapotkártyákat, és 
alakítsatok ki belőlük két paklit. A két paklit úgy helyezzétek 
le képpel felfelé, hogy a felső lapjaik neve és illusztrációja 
látszódjon.
A Mítoszkártyákat tegyétek félre, majd a 8. lépésben lesz 
szükség rájuk. Ezután a hátoldaluk alapján válogassatok szét 
minden más kártyát, majd külön-külön keverjétek meg őket.
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Lore ObservationInfluence Strength Will

Action: space along a Ship path,

then perform additional action.

you are on a Sea space, investigators

on your space roll additional die
resolving tests.

“Leave your fears on the docks, lads. I’ll not carry that 

The Sailor

Silas Marsh

2 2 2 4 3

66

Lore ObservationInfluence Strength Will

Action: Spend any number of Health or

Sanity, then recover an equal number of

Health or Sanity.

When you improve a skill, you may

immediately improve that skill again.

“I have been preparing to confront this evil for 

my entire life. My focus must be absolute.”

The Martial Artist

Lily Chen

T RINKE T

Once per round, you may reroll 
1 die when resolving a test.

Lucky Rabbit’s 
Foot1

I TEM

Gain +1  during  
Combat Encounters.

Protective  
Amulet1

I TEM

You may reroll 1 die when 
resolving a  test during a 

Combat Encounter.
Reduce the damage of 

Monsters you encounter by 1 
to a minimum of 1.

Fishing Net2

3

Improve

SAN F R ANC I SCO

Gain Incantation Spells

AR K H AM

Gain Ritual Spells

BU ENOS AI R ES

Spawn Clue Tokens

L O N DO N

Improve

I ST ANBU L

Improve

R O ME

T HE H EART OF
AFRICA

T HE  P YRAMID S

T HE H IMA L AYAS

T UNGU SKA

B Legend A

B Reserve A

B Doom Track A

paths

train city

uncharted wilderness

ship sea

spaces

B
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m
e n T r a c k A

SERVICE

When performing an Acquire 
Assets action, you may 

gain a Debt Condition to 
immediately add 2 successes to 

your test result.

Bank Loan0

Improve

SH AN GH AI

Improve

SYD NEY

Defeat Monsters

T OK YO

ANTARCTICA

T HE AMAZON

1 4
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ALLY

Gain +1 .
You may reroll 1 die when 

resolving a  test. 

Arcane Scholar2

Icon Reference

2
Spawn Clues

Number of Players

Monster Surge

Spawn Gates

1 1

1

I TEM  — W EAPON , MAGI CAL

Gain +1  and +2  during  
Combat Encounters.

Spirit Dagger2

SERVICE

When you gain this card, 
immediately choose a space. 
Each Monster on the chosen 

space loses 4 Health.

Agency Quarantine4

I TEM  — W EAPON

Gain +2  during  
Combat Encounters.

.38 Revolver1

44444

161661717718188999

paths spaces

Improrr ve

SAN F R ANC I SCO

6

5

When an investigator closes a Gate that corresponds to the current 
Omen, he may spend 1 Clue to place 1 Eldritch token on this card. 
At the end of the Mythos Phase, if there are Eldritch tokens on this 

card equal to half ~ , solve this Mystery.

all and heralding an imminent doom.

Omen of Devastation

8
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1
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Condition

D EAL  — C OMMON

Local Action: Test .  
If you pass, discard this card.

: Some men have come  
to collect on your debt.  

Flip this card.

Debt
Spell

RITUAL

Action: Test –1. If you 
pass, choose an investigator on 
your space that does not have 
a Blessed Condition to gain a 

Blessed Condition.

Blessing of Isis
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Cultists

Setup

Mythos Deck

Stage I:

Stage II:

Stage III:

Place 1 Eldritch token on the 
green space of the Omen track.

After resolving the  test, 
lose 1 Health and defeat 

this Monster.

Azathoth

When the Omen advances to the green 
space of the Omen track, advance Doom by 
1 for each Eldritch token on that space. 

When 3 Mysteries have been solved, 
investigators win the game.

spreading madness and death. Its seeds 
descend from the stars, threatening to crack 

the world in half.

Azathoth
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Az előkészületek befejezéséhez rendezzétek a következő hatásokat:

 Az Eszköz pakli felső négy lapját helyezzétek képpel felfelé a 
négy kínálati helyre (amely a játéktábla bal alsó sarkában 
található).

Tegyetek ki a Segédletkártya által jelzett számú Kaput.

Egy Kapu kirakásához vegyétek el a Kapu kupac legfelső 
Kapujelzőjét, és képpel felfelé helyezzétek a Kapujelzőn 
megadott mezőre. Ezután véletlenszerűen húzzatok egy 
Szörnyjelzőt a Szörnytárolóból, és helyezzétek ugyanarra a 
mezőre.

Az Aktív Expedíció jelzőt helyezzétek az Expedíció 
Találkozás pakli felső kártyájának hátoldalán látható 
illusztráció által jelzett mezőre.

Tegyetek ki a Segédletkártya által jelzett számú Nyomot. 
Egy Nyom kirakásához vegyétek el véletlenszerűen egy 
Nyomjelzőt a Nyom készletből, és képpel lefelé helyezzétek 
a Nyomjelzőn feltüntetett mezőre. 

Végül húzzatok egy Rejtélykártyát, és helyezzétek a Mérhe-
tetlen Vén lapja mellé. Ezután rendezzétek a kártya esetleges 
„Amikor ez a kártya játékba kerül” hatásait.

A Mítosz pakli összeállításához kövessétek a Mérhetetlen Vén 
lapjának alsó részén található utasításokat. Lásd „A Mítosz 
Pakli Összeállítása” ábrát a 6. oldalon.

Helyezzétek a játékosok számának megfelelő 
Segédletkártyát a Mítosz pakli mellé. A 
játékosok a Mítosz hatásainak rendezésekor 
használhatják a Segédletkártyát. A többi 
Segédletkártya visszakerül a dobozba.

A Végzetjelzőt helyezzétek a Végzetsávnak a 
Mérhetetlen Vén lap bal felső sarkában 
látható Végzetérték által jelzett mezőjére. Az 
Azathoth lap például azt mutatja, hogy a 
Végzetjelző a Végzetsáv „15”-ös mezőjéről 
indul.

Az Ómenjelzőt helyezzétek az Ómensáv zöld 
(üstökös) mezőjére.
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Mítosz Pakli

I. Szakasz:

II. Szakasz:

III. Szakasz:

g pp

A Mítosz Pakli Összeállítás 
a Mérhetetlen Vén Lapon

I. Szakasz
1 Zöld, 2 Sárga, 1 Kék

II. Szakasz
2 Zöld, 3 Sárga, 1 Kék

III. Szakasz 2 
Zöld, 4 Sárga

Zöld  
Pakli

Sárga 
Pakli

Kék  
Pakli

You hear it again and again on the 

news. Every day the world takes another 

step toward utter annihilation. You ask 

yourself, how much would you sacrifice 

to prevent that disaster? Even if you could 

only grant humanity one more day of 

existence, could you honestly say that the 
price was too high?

Desperate Times

E VENT

Doom advances by 2 unless the Lead  
Investigator gains a Dark Pact Condition.

hh

An article on the back page of the newspaper

catches your attention. An unexplained 

attack on a remote outpost left no survivors.

You’ve read about two other similar attacks 

happening in the same region. You can see 

that the forgotten corners of the globe are 

growing more dangerous.

Ancient Guardians

E VENT

Spawn 2 Monsters on the Active  
Expedition space.

Lightning cracks across the sky. You have 

a sinking dread that all the good you’ve 

accomplished is about to be undone.

A Dark Power

E VENT

Each Monster recovers all Health.

encounters each Monster on his space  
in the order of his choice.

hhh

Piece by piece, you are falling apart. It’s 

getting harder to successfully negotiate simple

human interactions. Your wounds won’t stop 

bleeding, and your hands won’t stop shaking. 

From Bad to Worse

E VENT

Each investigator loses 1 Health for each  I NJURY

Condition he has, loses 1 Sanity for each MADN

ESS Condition he has, and discards 1 Clue for 
each D EAL Condition he has.

II ’

An article on the back page of the newspaper 

catches your attention. An unexplained

attack on a remote outpost left no survivors.

You’ve read about two other similar attacks

happening in the same region. You can see 

that the forgotten corners of the globe are

growing more dangerous.

Ancient Guardians

E VENT

Spawn 2 Monsters on the Active  
Expedition space.

pass through this checkpoint, and simply

asking makes you more suspicious in 
their eyes.

Patrolling the Border

ONG OING

When this card enters play, the Lead Investigator 
chooses 1 investigator to become Delayed. 

@: Each investigator on a City space tests | .  
If he fails, he becomes Delayed and gains  

a Detained Condition. 

W

@

According to the police report, several 

individuals entered the warehouse in the 

middle of the night ey performed some sort 

of ritual which culminated in their death. 

What you know that the police don’t is that, 

afterward, something inhuman left that 
warehouse.

Calling the Elder Things

E VENT

Spawn 1 Monster on each space  
that contains a  Cultist Monster.

l

the desk. “We’ve spoken to the police and

the customs agents, and all of the necessary 

payments have been made. If you’ll just sign 

this, indicating that you understand your 

obligations, you can be on your way.” His 

assistant places a pen in your hand.

Legitimate Banking

E VENT

If the Lead Investigator already had a Debt 
Condition, he resolves the reckoning effect on 

that card, treating all die rolls as 1’s.

According to the police report, several 

individuals entered the warehouse in the 

middle of the night ey performed some sort

of ritual which culminated in their death.

What you know that the police don’t is that, 

afterward, something inhuman left that
warehouse.

Calling the Elder Things

E VENT

Spawn 1 Monster on each space  
that contains a  Cultist Monster.

l

You cannot believe that this gibbering lunatic 

was once the smiling, lucid lawyer you spoke 

to this morning. “Collapsed,” his trembling 

collided, and the door collapsed!” He abruptly 

pulls himself off the floor and looks out the

small window of his cell. “But so too will they

p
will open elsewhere.”

Dimensional Instability

E VENT

Discard each Gate that corresponds  
to the current Omen and advance Doom  

by 1 for each Gate discarded.

Your contact in the capital is hesitant to speak 

work for a number of different governments, 

but answer to some other authority.

Lost Knowledge

ONG OING  — R UM OR

When this card enters play, spawn the Tick Tock 
Men Epic Monster on space 21. When it is 

defeated, solve this RUM OR .

When there are no Eldritch tokens on this card,  
discard all Clues on the game board, then each 

investigator discards all Clues.

@: Discard 1 Eldritch token  
from this card.

3

W

k

cover cities that have never seen such 

weather before in their history

The Wind-Walker

ONG OING  — R UM OR

When this card enters play, spawn the Wind-
Walker Epic Monster on space 4. When it is 

defeated, solve this RUM OR .

When there are no Eldritch tokens on this card,  
each investigator becomes Delayed and loses  

6 Health, then solve this RUM OR .

@: Discard 1 Eldritch token 
from this card.

4

Some dark magic has taken hold in you. 

Friends have started ignoring you as if you 

weren’t even in the room. It’s getting worse, 

and you fear that soon you will be invisible to 

every other person on Earth!

Faded From Society

ONG OING  — R UM OR

As an encounter, an investigator on space 16 may at-
tempt to research similar occurrences from the 
past (| ). If he passes, he learns about a Russian 
folktale where children go missing; he may 
spend 

Clues equal to half ~  to solve this RUM OR .

@: Search the Asset deck, discard pile, and reserve  
for all Assets with value equal to or greater than the 

token from this card. If there are no Eldritch  
tokens on this card, solve this RUM OR .

4Space 16

You’ve never seen the Aurora Borealis flashing 

with such intensity. Even south of the arctic 

circle, the air feels alive with alien energies 

that cannot be dispelled.

Mysterious Lights

ONG OING  — R UM OR

Gates cannot be closed.

As an encounter, an investigator on space 13 
may fly a plane over the arctic ice to scout for 
the source of these unusually intense northern 
lights (| ). If he passes, he catches sight of an 

unoccupied mi-go outpost and attempts to turn 
off their bizarre devices; he may spend Clues 

equal to half ~  to solve this RUM OR .

Space 13

h

A dozen unpleasant-looking strangers have 

settled into Panama with a large collection 

of 
something unique about this place and 

time that allows them to rip apart the
fabric of reality.

Stars Aligned

ONG OING  — R UM OR

As an encounter, an investigator on space 7 may 
attempt to find these strangers based on his 

observations of the stars (| ). If he passes, he 
convinces la policía to remove these strangers;  
he may spend Clues equal to half ~  to solve  

this RUM OR .

@: Advance the Omen by 1.

Space 7

@
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Az Eldritch Horror egy kooperatív játék. Minden játékos 
ugyanabba a csapatba tartozik, és együtt nyerik meg, vagy 
veszítik el a játékot. A nyomozók végső célja, hogy a 
Rejtélyek megoldásával elűzzék a Mérhetetlen Vént erről a 
világról (lásd a 16. oldalt).

Emellett a nyomozóknak számos, a világra leselkedő 
fenyegetést és krízist is meg kell oldaniuk. Ezek Kapuk 
(amelyeken át Szörnyek érkeznek, és amelyek képesek 
felébreszteni a Mérhetetlen Vént), és SZÓBESZÉD típusú 
Mítoszkártyák (amelyek ártanak a nyomozóknak, és képesek 
idő előtt véget vetni a játéknak) formájában jelennek meg.

Részletes információkért lásd a „A Győzelem” részt a 11. 
oldalon.

Az Eldritch Horror játékot körökre osztva játsszák. Minden kör 
három fázisból áll, amelyeket a következő sorrendben kell 
rendezni:

Akciófázis: A nyomozók akciókat hajtanak végre, mozognak 
a játéktáblán, és előkészületeket tesznek a feladatok 
megoldásához.

Találkozásfázis: A nyomozók Szörnyekkel harcolnak, vagy 
pedig az aktuális mezőjük találkozáskártyáinak hatásait 
rendezik.

Mítoszfázis: A Főnyomozó rendez egy Mítoszkártyát. Ezek a 
kártyák gyakran léptetik a Végzetjelzőt, Kapukat nyitnak 
meg, vagy más megoldandó akadályokat gördítenek a 
nyomozók elé.

A Mítoszfázis végén a Főnyomozó átadhatja a Főnyomozó-jelzőt 
egy általa választott játékosnak. A nyomozók ezután az Akciófá-
zissal egy új kört kezdenek. A játékosok ezt mindaddig folytatják, 
amíg meg nem nyerik, vagy el nem veszítik a játékot.

Az útmutató hátoldalán található egy összefoglaló ezekről a 
fázisokról.

Az előkészítés 8. lépése során a játékosok összeállítják a 
Mítosz paklit. Ez a pakli minden játékban másképpen, a 
Mérhetetlen Vén lapján megadott utasítások alapján épül 
fel. A pakli összeállításához hajtsátok végre a következő 
lépéseket:

Válogassátok szét a Mítoszkártyákat három pakliba, a 
kártyák alapszíne szerint (zöld, sárga és kék). A paklikat 
külön-külön keverjétek meg, és képpel lefelé fordítva 
helyezzétek le őket.

A Mítosz pakli I. szakaszát úgy állítsátok össze, hogy a 
(Mérhetetlen Vén lap alsó részén) megadott színű és számú 

lapot véletlenszerűen vegyétek el, és az elvett lapokat kev-
erjétek össze. A kártyákat ekkor még ne nézzétek meg.

Ezután alakítsátok ki a Mítosz pakli II. szakaszát (az I. 
szakaszhoz hasonló módon), majd helyezzétek az I. szakasz 
paklija .

Végül állítsátok össze a Mítosz pakli III. szakaszát, és 
helyezzétek a II. szakasz paklija , így kialakítva a 
végleges Mítosz paklit. Miután elkészült, 

. Helyezzétek a paklit a Mérhetetlen Vén 
lap mellé. A megmaradt Mítoszkártyákat tegyétek vissza a 
dobozba anélkül, hogy megnéznétek őket.
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I. FÁZIS: AKCIÓFÁZIS

�� Utazás

�� Pihenés

�� Csere

�� Készülődés az Utazásra

�� Eszköz Beszerzése

�� Játékelem Akciók

UTAZÁS AKCIÓ

PIHENÉS AKCIÓ

Életerő Jelzők Épelméjűség Jelzők

CSERE AKCIÓ

K������������UTAZÁSRA AKCIÓ

Hajójegy      Vonatjegy

MELYEK A MMM	�������� MMMMELE YEK K KKKKK AZA  UTAK?

Gain Incantation SSppeelllllsssss

Példák mezőkön tartózkodó nyomozókra

A különféle típusú mezők és utak a játéktábla Jelmagyará-
zat („Legend”) részében kerültek feltüntetésre.

A jelzőket gyakran kell a játéktábla �	����	�helyezni. 
A mezőkbe beletartoznak a névvvelel rendelkező helyszínek 
(például „Arkham”) csakúgy, mint a sorszámozott
helyszínek.

Minden egyes mező vonalakkal csatlakozik legalább egy 
másik szomszédos mezőhöz, és ezeket a vonalakat
UTAKNAK nevezzük.

Minden egyes útnak van egy típusa (színe), amely egy 
menetjegy típushoz kapcsolódik (lásd az „Utazás Akció” 
részt).

000
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Hajójegy      

Ebben a fázisban minden nyomozó végrehajt legfeljebb két 
akciót. Rendszerint akciók végrehajtásával mozognak a 
nyomozók a játéktáblán, és szereznek hasznos kártyákat, illetve 
jelzőket (például Eszközkártyákat és menetjegyeket).

Ezt a fázist a Főnyomozó kezdi. Végrehajt két tetszőleges 
akciót, majd a tőle balra ülő nyomozó hajt végre két akciót, és 
így tovább mindaddig, amíg minden egyes nyomozó végre 
nem hajtotta az akcióit.

Az Akciófázis során a nyomozók a következő akciókat 
hajthatják végre. A felsorolt akciók szabályainak magyarázata a 
következő oldalakon kerülnek részletezésre.

Fontos: Minden nyomozó minden fajta akcióból körönként 
csak egyet hajthat végre. Például egy nyomozó nem hajthat 
végre két Pihenés akciót.

A nyomozó egy tetszőleges szomszédos mezőre mozgatja a 
Nyomozójelzőjét (lásd jobbra a „Melyek a Mezők és Melyek 
az Utak?” részt). 

A mozgás végeztével a nyomozó elkölthet tetszőleges számú 
menetjegyet, hogy jegyenként további egy mezőt mozogjon. A 
nyomozók kizárólag Vonatjegyeket költhetnek el ahhoz, hogy 
Vasútvonalak mentén, és Hajójegyeket ahhoz, hogy Hajózási 
Útvonalakon mozogjanak (lásd jobbra a „Melyek a Mezők és 
Melyek az Utak?” részt). Egy Utazás akció példa végett lásd az 
„Akciófázis Példa” ábrát a 8. oldalon.

A nyomozók visszanyernek 1 Életerőt és 1 Épelméjűséget (lásd 
az „Életerő és 1 Épelméjűség” részt a 14. oldalon).

Egy nyomozó nem hajthatja végre ezt az akciót, ha a mezőjén 
Szörny tartózkodik.

A nyomozó elcserélheti a nála lévő felszereléseket (Eszközöket, 
Ereklyéket, Nyomokat, Varázslatokat és menetjegyeket) egy vele 
azonos mezőn tartózkodó másik nyomozóval.
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ESZKÖZ BESZERZÉSE AKCIÓ

]

Egy Eszközkártya

SERVICE

When you gain this card, 
immediately choose a space. 
Each Monster on the chosen 

space loses 4 Health.

Agency Quarantine4444444444444444

WWWWWhWhhhWW
iiimimimimmmmmmmmmem
EEEEaEaEacEacachach ch 

sp

raraaannnntnttitinininnneeraraaaannnntntttitiinnne

ICCCECEEE

ainin n tn tn tttthihishis his cis cs cccchihh arardardard, rd, d, d, d, ,
hoososeosese e e aaaaa spacspaspap spac spac spac spacee. e. e. . 
on the  thehee chosehhchosechosechoseennn n 
4 Healthth.

Érték

Hatás

Név

Jellemző

JÁTÉKELEM AKCIÓK

Egy akció egy Nyomozólapon

ActionAA : Spend any of or

Sanity,yy then recover an of
or Sanity.yy
yyyyouououou iiimppimppppimppimpimprrrrrooooovvvvvveeeeeee aaaaaa yyyyyyououououououououou ymayymayymaymaymaymaymmayy

The Martial ArAA tist

Lily Chen

AKCIÓFÁZIS PÉLDA

1.

2.

4. 

Improve |

SAN FR ANCI SCO

Gain Incantation Spells

ARKHAMAA

6

888

2 1 3 3 3 3

48

Lore ObservationInfluence Strength Will

Action: Move 1 space along a Ship path,

then perform 1 additional action.

If you are on a Sea space, investigators

on your space roll 1 additional die when

resolving tests.

“Leave your fears on the docks, lads. I’ll not carry that 

The Sailor

Silas Marsh

5

4444444444444444444444

2
3

4

1111111

3X

1

Ha a nyomozó egy áros mezőn tartózkodik, akkor kísér-
letet tehet rá, hogy megszerez egy Eszközkártyát a kínálatból. 
Kockadobások segítségével befolyáspróbát (5) tesz, és elvesz 
egy olyan tetszőleges Eszközkártyát a kínálatból, amelynek az 

 egyenlő, vagy kisebb, mint a kockadobásokból eredő 
sikereinek a száma (lásd a „Próbák” részt a 12. oldalon).

Amennyiben nem tesz szert kártyára, akkor a nyomozó 
eldobhat egy tetszőleges kártyát a kínálatból.

Az Eszköz Beszerzése akció után úgy pótoljátok a kínálatból 
eldobott, illetve megszerzett kártyákat, hogy újakat húztok az 
Eszköz pakliból.

Egy nyomozó nem hajthatja végre ezt az akciót, ha a mezőjén 
Szörny tartózkodik.

A nyomozó végrehajthat egy olyan akciót, amelyik valamely 
játékelemén található (például egy kártyán, vagy a Nyomozólap-
ján). Ezek az akciók félkövér „Akció” címkével kerültek feltün-
tetésre.

Jóllehet egy nyomozó nem hajthat végre egyetlen játékelemről 
egy játékelem akciót körönként egynél többször, azonban 
különböző játékelemekről végrehajthat játékelem akciókat.

Példa: Lily Chen használja a Nyomozólapjára nyomtatott akciót. 
Ezután a második akciójaként végrehajthat egy olyan akciót, 
amelyik az egyik Eszközkártyáján található.

Egy nyomozó végrehajthat néhány olyan akciót is, amelyik egy 
másik, az ő mezőjén tartózkodó nyomozó játékelemén található. 
Ezek az akciók félkövér „Helyi Akció” címkével kerültek 
feltüntetésre.

Silas Marsh San Franciscoban van az Akciófázis elején. 
Mivel nála van a Főnyomozó-jelző, Silas teljesíti elsőként a 
két akcióját.

S

Az Utazás akciója során úgy dönt, hogy a Vonatjegyét 
elköltve további egy mezőt halad a Vasútvonal mentén, és 
Arkhamba utazik.

Silas úgy határoz, hogy második akciójaként egy Pihenés 
akciót hajt végre, hogy visszanyerjen 1 Életerőt és 1 
Épelméjűséget. Mivel már Épelméjűség jelzőinek szám
megegyezik az a maximális Épelméjűségével, ezért csak 1 
Életerőt nyer vissza. Elvesz 1 Életerőt a jelző készletből, és 
a Nyomozólapjára helyezi.

Silas teljesítette a két akcióját. Most a tőle balra ülő nyomo
zó hajt végre két akciót.
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II. FÁZIS: TALÁLKOZÁSFÁZIS

. 

HARCI TALÁLKOZÁSOK

.

HELYSZÍN TALÁLKOZÁSOK

Amerika  
Találkozáskártya

Európa
Találkozáskártya

Ázsia/Ausztrália 
Találkozáskártya

Általános 
Találkozáskártya

J	����TALÁLKOZÁSOK

�

�

Kutatás TalálkozáskártyaNyomjelző

��

Idegen Világ
Találkozáskártya

Kapujelző

ARKHAM

��

Expedíció
Találkozáskártya

Aktív Expedíció
Jelző

��

A dozen unpleasant-looking strangers have 

settled into Panama with a large collection 

something unique about this place and 

time that allows them to rip apart the 
fabric of reality.
Stars Aligned

ONG OING  — R UM OR

As an encounter, an investigator on space 7 may 
attempt to find these strangers based on his 

observations of the stars (| ). If he passes, he 
convinces la policía to remove these strangers;  
he may spend Clues equal to half  to solve  

this 

RUM OR .

he may spend Clues equal to half  to solve  
this 

@: Advance the Omen by 1.

l t l oking strangers hat vek s have
Space 7

SS

��

Legyőzött Nyomozó
Jelző

way.” Lola nods at the equipment strewn 
across the hotel room. Gain all of her 
possessions. As convincing as she is, you 
know she’s in pain. You try to persuade
her to visit a hospital (] ). If you pass, 
she sighs a breath of relief and tells you of 
all the horrors she’s encountered; retreat 
Doom by 1. If you fail, the day after 
Lola leaves the city, she succumbs to her 
wounds. Whether you pass or not, discard 
her Investigator token.

into a derelict theater. Gain all of her 
possessions. She’s on the stage wringing
her blood-soaked hands and reciting, 
“Will these hands ne’er be clean?” You 
try to direct her performance, hoping to
better reveal her character (] ). If you 
pass, she tells you of the Tattered King, 
indicating a goat she’s killed; retreat 
Doom by 1. If you fail, Lola’s dialogue
degenerates into gibberish. Whether you 
pass or not, discard her Investigator token.

Around the world, Lola has per
formed dramatic roles 

for sold-out houses. 

However, after being cast in the 

controversial play, 
, Lola needed to 

“take some time” to recover from her “exhaustion.” Now 

that she has checked herself out of the asylum, she’s ready for 

her big comeback. But this time she’ll play a different 
role in 

She’s 

started by traveling to Tokyo to track down the only other 

surviving cast member of her previous theatrical endeavo r
.

Lola Haye
s 1 .18 Der

ringer Asset

Improve 1
 skill of

your choi
ce

Tokyo, JP

Nyomozólap
Hátoldal

Improve 1

ROME

Ebben a fázisban minden nyomozó végrehajt egy találkozást. A 
találkozások gyakran egy találkozáskártyán olvasható rövid 
történetbe vannak belefoglalva, amelyeknek lehetnek pozitív és/
vagy negatív hatásaik.

Ezt a fázist a Főnyomozó kezdi meg. Rendez egy találkozást, 
majd a tőle balra ülő nyomozó rendez egy találkozást, és így 
tovább, amíg minden nyomozó sorra nem került egyszer.

A Találkozásfázis során, ha egy nyomozó egy olyan mezőn 
tartózkodik, amelyen egy vagy több Szörny található, akkor 
egyenként, tetszőleges sorrendben végre kell hajtania egyetlen 
Harci Találkozást minden egyes Szörnnyel azon a mezőn. 
Amennyiben nincs Szörny egy nyomozó mezőjén, akkor ehelyett 
tetszése szerint, az alábbiakban leírt módon egy helyszíni, vagy 
egy jelző találkozást teljesít.

Ha egy nyomozó egy olyan mezőn tartózkodik, amelyen egy vagy 
több Szörny található, akkor egyenként, tetszőleges sorrendben 
végre kell hajtania egyetlen Harci Találkozást minden egyes 
Szörnnyel azon a mezőn. A Harci Találkozások részletes leírása a
 14. oldalon található.

Miután egy nyomozó rendezte az összes Harci Találkozást, és nem 
maradt Szörny a mezőjén, akkor végrehajthat még egy találkozást.

A nyomozó egy olyan találkozáskártyát húz, amelyik összeillik a 
mezője illusztrációjával, vagy pedig az Általános Találkozás pakliból 
húz. Rendezi azt a hatást, amelyik megfelel a jelenlegi mezőjének, 
majd eldobja a kártyát.

Ha egy nyomozónak lehetősége van arra, hogy több féle 
találkozáskártyát húzzon, akkor ő maga dönti el, hogy melyik 
pakliból húz.

Példa: Az egyik nyomozó Arkhamban tartózkodik. Eldöntheti, hogy az 
Általános Találkozás pakliból, vagy pedig az Amerika Találkozás 
pakliból húz. Ha úgy határoz, hogy az Általános Találkozás pakliból 
húz, akkor a kártya „Város” részét rendezi.

A Róma találkozások 
gyakran fejlesztik a nyomozó 

Akaraterejét (1)

A játéktábla minden egyes névvel 
rendelkező helyszíne alatt fel vannak 
sorolva azok a hatások, amelyek a 
hozzá tartozó találkozáskártyákon a 
leggyakrabban megtalálhatók.

Egyes jelzők rákerülnek a játéktábla mezőire, és további találkozá-
si lehetőségeket biztosítanak a velük azonos mezőn tartózkodó 
nyomozók számára.

A Nyomjelzők lehetővé teszik a nyomozók számára, hogy 
Kutatás Találkozáskártyákat húzzanak, és rendezzék azokat.

A Kapujelzők lehetővé teszik a nyomozók számára, hogy Idegen 
Világ Találkozáskártyákat húzzanak, és rendezzék azokat.

Az Aktív Expedíció jelzők lehetővé teszik a nyomozók számára, 
hogy Expedíció Találkozáskártyákat húzzanak, és rendezzék 
azokat.

A Szóbeszédjelzők lehetővé teszik a nyomozók számára, hogy 
rendezzék azokat a találkozásokat, amelyek az adott mezőre 
hivatkozó  Mítoszkártyán szerepelnek.

A Legyőzött Nyomozó jelzők lehetővé teszik a nyomozók 
számára, hogy rendezzék a legyőzött nyomozó lapjának hát
oldalán lévő találkozást (lásd a „Legyőzött Nyomozók” részt a 
14. oldalon)
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III. FÁZIS: MÍTOSZFÁZIS

Az Ómen
Léptetése

Cselekvés
Hatások

Rendezése

Kapuk
Nyitása

Szörny
Roham

Nyomok
Lehelyezése

Szóbeszédjelző
Lehelyezése

Borzalomjelzők
Lehelyezése

Hatások
Rendezése

EE VENT

Each Monster recovers all Health.

encounters each counters each MMonster on his space onster on his space 
in the order of his choice.

KAPUK NYITÁSA

Egy Kapu és egy Szörny jelent meg Arkhamban
GGGGGGGaaaaaaiiiiiiinnnnnn IIIIIIInnnnncccccaaaaannnnttttttaaaaattttttiiiiiiiooooonnnnnnn SSSSSSSSSpppppppppeeeeelllllllllllllllsssss

AR K H AM

ARKHAMM

MIK AZOK A KAPUK?

MI A VÉGZETSÁVV 
ÉS AZ ÓMENSÁVV?

Az Ómen
Előremozgatása

222222222222222222222222222222222222222222222222222 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

A Végzet VisszamozgatásaVé Vi

A Végzet ElőremozgatásaVégzet Előremoz

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

A VÉGZETSÁVVV  mutatja azt az időt, amennyi még hátravan,V

mielőtt a Mérhetetlen Vén felébred (lásd a 16. oldalon). 
Amikor a Végzet el re  akkor a Végzetjelzőt a 
Végzetsáv „0” mezője felé mozgassátok. Amikor a Végzet
visszafeléé  akkor a Végzetjelzőt a Végzetsáv „0”
mezőjétől távolodva mozgassátok.
Az ÓMENSÁVÓÓ feladata, hogy előre mozgassa a Végzetet. 
Amikor az Ómenjelző előre halad, akkkoor a nyomozók annyi
mezővel mozgatják előre a Végzetet, ahány olyan Kapu 
található a játéktáblán, amelyik megfelel az Ómenjelző 
aktuális állásának.

A kapuk képviselik a szakadásokat valóság szövetén. Ezek 
az átjárók idegen világokba, más dimenziókba, sőt, más 
idősíkokba is vezethetnek. Ezek a veszélyes anomáliák 
halálos erőket szabadítanak a világunkra, például 
Szörnyeket és időnként akár Mérhetetlen Véneket is.

A Kapuk a leggyakoribb okai a Végzet előrehaladásának 
(lásd „Az Ómen Léptetése” lépést a Mítoszfázisban

Ennek a fázisnak a során a Főnyomozó felhúzza a Mítosz pakli 
felső kártyáját. Hét különböző lehetséges hatás lehet egy 
Mítoszkártyán, és a Főnyomozó a feltüntetésük sorrendjében
(a tetejétől kezdve, balról jobbra haladva) rendezi őket. Az 
elemek sorrendje és hatásaik a következő listában olvashatók:

Az óramutató járásával megegyező irányban egy 
mezővel léptesd az Ómenjelzőt a Ómensávon. 
Ezután mozgasd a Végzetet annyi mezővel, 
ahány olyan Kapu található a játéktáblán, ame- 
lyik megfelel az Ómenjelző aktuális állásának 
(lásd a „Mi a Végzetsáv és az Ómensáv?”).

Rendezz minden olyan játékban lévő hatást, 
amelyik 4 szimbólummal van jelölve. Ezek a 
hatások a jobb alsó sarokban egy vörös színű 
cselekvés szimbólummal vannak jelölve a 
könnyebb felismerhetőség érdekében.
Ezeket a hatásokat a következő sorrenden kell 
rendezni: Szörnyek, Mérhetetlen Vén lap, 
FOLYAMATOS Mítoszkártyák, és végül 

Nyiss meg a Segédletkártya által meghatározott 
számú Kaput (lásd jobbra a „Kapuk Nyitása” 
részt).

Az Ómenjelző aktuális állásának megfelelő 
minden egyes kapuban megjelenik a Segédlet-
kártya által meghatározott számú Szörny (lásd a 
„Szörnyek Megjelenése” részt a 11. oldalon). 
Amennyiben jelenleg nincs ilyen kapu a játéktá-
blán, akkor ehelyett nyiss meg egy kaput.

Helyezz le a Segédletkártya által meghatározott 
számú Nyomot (lásd a „Nyomok Lehelyezése” 
részt a 11. oldalon).

Helyezz le egy Szóbeszédjelzőt a megadott 
mezőre (lásd a „Szóbeszédek” részt a 16. 
oldalon).

Helyezd rá a Mítoszkártyára a jelzett számú 
Borzalomjelzőt.

Ha a kártya a szöveges hatása felett fel van tün- 
tetve az ESEMÉNY jellemző, akkor azonnal ren- 
dezd a hatást, majd dobd el a kártyát. Amennyi-
ben FOLYAMATOS jellemzővel rendelkezik, ak- 
kor a Mérhetetlen Vén lapja mellé kerül. Ez a 
kártya mindaddig játékban marad, amíg va- 
lamilyen játékhatásra el nem kell dobni.

A nyomozók kizárólag azokat a hatásokat rendezik, amelyek 
az aktuális Mítoszkártyán láthatók. Ha például egy Mítosz-
kártyának nincs nyom lehelyezési szimbóluma, akkor a nyo- 
mozók nem hajtják végre a nyomok lehelyezése lépést.

Amikor egy hatás megnyit egy Kaput, akkor vedd el a Kapu 
kupac legfelső Kapujelzőjét, és képpel felfelé helyezd le a 
Kapujelző által megjelölt mezőre.

Amikor egy Kapu megnyílik, akkor ugyanazon a mezőn egy 
Szörny is megjelenik (lásd a „Szörnyek Megjelenése” részt a 
11. oldalon).
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SZÖRNYEK MEGJELENÉSE

MI AZ A SZÖRNYTÁROLÓ?

NYOMOK LEHELYEZÉSE

Gain Incantation Spells

AR K H AM

MMIK AZOK A NYOMOK?

Megjelenés 
Szimbólum egy 

Szörnyön

A G���	�	�

Az Azathoth Rejtélykártya 
Hátoldala 

When an investigator closes a Gate that corresponds to the current 
Omen, he may spend 1 Clue to place 1 Eldritch token on this card. 
At the end of the Mythos Phase, if there are Eldritch tokens on this 

card equal to half ~ , solve this Mystery.

all and heralding an imminent doom.

Omen of Devastation
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Szükségünk lesz a megoldókulcsra ahhoz, hogy feltörjük, 

Lépjen kapcsolatba az ügynökünkkel a Páholyban. 

�������	
����������������
-Scarborough

Amikor valamilyen hatásra egy Szörny jelenik meg, akkor 
véletlenszerűen húzz egy Szörnyjelzőt a Szörnytárolóból, és 
helyezd le arra a mezőre, amelyet a hatás megjelöl.

Ha a Szörny rendelkezik megjelenés szimbólummal, 
akkor nézd meg a Szörnyjelző hátoldalát, és a meg-
jelenés után azonnal rendezd az ott található hatást 
(például „Amikor ez a Szörny megjelenik, akkor 
mozgasd Afrika Szívébe.”)

Amikor egy hatásra egy Nyomot kell lehelyezni, akkor 
véletlenszerűen vegyél el egy Nyomjelzőt a Nyom készletből, és 
képpel lefelé helyezd le a Nyomjelző által megjelölt mezőre.

A nyomozók azonnal megnyerik a játékot, ha megoldanak 
három Mérhetetlen Vén Rejtélyt. Ha a Mérhetetlen Vén 
felébred, akkor a játék megnyeréséhez a nyomozóknak még 
meg kell oldaniuk a Végső Rejtélyt is (lásd a 16. oldalt).

Az Azathoth Rejtélykártya 
Eleje

A nyomozók elveszítik a játékot, ha a következők bármelyik
bekövetkezik:

Az előkészületek során a játékosok keresnek egy átlátszatlan 
tárolót, például a játék dobozának a tetejét, amely a játék 
folyamán Szörnytárolóként szolgál. Amikor megjelenik egy 
Szörny, akkor az egyik játékos anélkül, hogy megnézné, 
véletlenszerűen húz egy Szörnyjelzőt a Szörnytárolóból. 
Amikor egy Szörnyet legyőztök, vagy eldobtok, akkor az 
visszakerül a Szörnytárolóba. Ezután rázzátok meg a tárolót, 
így keverve össze a Szörnyjelzőket.

Ez a Nyom Arkham városára kerül

A Nyomjelzők a Mérhetetlen Vénnel kapcsolatos titkokat 
és ismereteket jelképezik. A nyomozók Kutatás Találkozások 
rendezésével gyűjthetnek ilyen jelzőket (lásd a 9. oldalt).

A nyomozók Nyomokat használnak fel Rejtélyek 
megoldására (lásd a 16. oldalt), Szóbeszédek megoldására 
(lásd a 16. oldalt), és próbák alkalmával kockák újradobására 
(lásd a 12. oldalt).

Ha a Végzetjelző eléri a „0” mezőt a Végzetsávon, akkor a 
Mérhetetlen Vén felébred. A Mérhetetlen Vén lap hátold-
alán fel van tüntetve, hogy a nyomozók milyen esetekben 
veszítik el a játékot (lásd „A Mérhetetlen Vén Felébred” 
részt a 16. oldalon).

Minden nyomozó kiesik a játékból.

Egy kártya hatására a nyomozók elveszítik a játékot. Ez 
leginkább egyes SZÓBESZÉD Mítoszkártyákon fordulhat elő.

A nyomozóknak Mítoszkártyát kellene húzniuk, azonban a 
Mítosz pakli kiürült.
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TOVÁBBI SZABÁLYOK

PRÓBÁK

Ez a rész tartalmazza az összes olyan szabályt, amelyek szüksé-
gesek a játékhoz.

[

[

F	�������	����

KOMPLEX TALÁLKOZÁSOK

1

He spots you and unleashes a torrent of arcane 
energy that tears at your mind. Lose 3 Sanity 

unless you spend 1 Clue.

You learn what he’s been reading and realize 
that he has opened a portal between worlds; 
close this Gate. Afterward, you examine the 
book that he was reading ([ ). If you pass, 

gain 1 Clue or 1 Spell. If you fail, you’ve never 
encountered such horrors before; lose 2 Sanity.

You are stunned to see a familiar 
face reading through tomes 

of dark sorcery. You try to catch a 
glimpse of what he’s reading without alerting 

him to your presence (| –1).

Great Hall  
of Celaeno

1
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Kezdeti Hatás

Siker Hatás

Kudarc Hatás

Hatások egy Komplex Találkozáskártyán

Mítoszismeret
Fejlődésjelző

Mí i

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIK AZOK A T����������������??

A tulajdonságok egy Nyomozólapon

11 3 3 3 3

Lore Observrr atioonnInflII uence Strengnn th Will

Minden nyomozó öt különböző tulajdononsággal rendel- 
kezik, melyek a Nyomozólapjaik alsó részén találhatók. 
A tulajdonságok alatt látható számok jelentik azoknak a 
kockáknak a számát, amellyel a nyomozók dobnak,
amikor próbát hajtanak végre (lásd balra a „Próbák” 
részt).

Számos hatás kényszeríti a nyomozókat arra, hogy PRÓBÁT 

hajtsanak végre. Egy próba végrehajtásához a nyomozó kockákat 
dob, hogy meghatározza, a próba sikerrel járt-e, vagy sem. A 
próbák sikeres teljesítése gyakran valamilyen előnyhöz juttatja a 
nyomozót, míg a sikertelen próbáknak rendszerint negatív hatá-
saik vannak.
Egy próba végrehajtásához a nyomozó a kívánt tulajdonságá- 
nak az értékével megegyező számú kockával dob, beleszá- 
mítva minden hatást, amely növeli az adott tulajdonságát, vagy 
csökkenti azt. A nyomozók legalább 1 kockával mindenképpen 
dobnak a próbáik során.
Ha a dobás eredménye tartalmaz legalább egy  (egy „5”-
öst, vagy egy „6”-ost), akkor SIKERREL TELJESÍTETTE a próbát. Ame-
ny-nyiben egyetlen sikert sem dobott, akkor ELBUKTA a próbát. A 
kidobott sikerek számát nevezzük a PRÓBA EREDMÉNYÉNEK.
Amikor egy nyomozó sikerrel teljesít, vagy elbukik egy próbát, 
akkor az eredeti hatás utasításai közül a kidobott eredménynek 
megfelelő instrukciókat kell követnie.
Példa: Lily Chen rendelkezik egy  „Misztikus Könyv” Eszközkár-
tyával, amelyen ez olvasható: „Amikor Pihenés akciót hajtasz végre, 
akkor végrehajthatsz egy 2 próbát. Ha sikerrel jársz, akkor kapsz 1 
Varázslatot.” A pihenése alkalmával a Mítoszismeret (2) tulaj-
donságát használva, Lily végrehajtja ezt a próbát. Két kockával dob, 
és az eredmény „1”, illetve „3”. Mivel nem dobott sem „5”-öst, sem 
„6”-ost, elbukja a próbát, így nem kap Varázslatot.
Egy nyomozó minden egyes próba alkalmával legfeljebb egy olyan 
kártyahatást használhat, amelyik tulajdonság bónuszhoz juttatja 
(például egy Eszközt, amelyen az olvasható, hogy „Kapsz 1 2-
et”). Amennyiben több olyan kártyahatás is érvényesül, amelyik 
bónuszt biztosít, akkor a legmagasabb bónuszt biztosító kártyát 
használja.

Számos kártyán, egy rövid színesítő szöveg után, a próbák záró- 
jelek közé tett tulajdonság szimbólumokkal kerülnek feltüntetés-
re. Amikor egy nyomozó egy olyan hatást rendez, amelynek a 
szöveges része tulajdonság szimbólumot tartalmaz, akkor arra a 
tulajdonságára azonnal végre kell hajtania egy próbát. A próba 
leírása sokszor módosítót is meghatároz (például „-1”), amelynek 
eredményeként a nyomozó több, vagy kevesebb kockával dobja a 
próbát.
Megjegyzendő, hogy a játékmenetet érintő kifejezések nagy 
kezdőbetűvel vannak feltüntetve a kártyákon, hogy könnyebben 
meg lehessen őket különböztetni a színesítő szövegtől.

Egy próba során, a kockák dobása után azonnal, egy nyomozó 
elkölthet egy Nyomjelzőt arra, hogy egy kockát újradobjon. Ezt 
többször is megteheti mindaddig, amíg minden alkalommal 
elkölt egy Nyomjelzőt. Minden egyes újradobás után megvizsgál-
ja a sikert, illetve a kudarcot.

Ezek a jelzők jelképezik egy nyomozó fejlődését 
bizonyos tulajdonságukat illetően. Amikor egy 
hatás lehetővé teszi egy nyomozó számára, hogy 
fejlessze egy tulajdonságát, akkor kap egy meg-
felelő szimbólummal rendelkező Fejlődésjelzőt, amelyet a Nyo- 
mozólapja alá helyez a „+1” oldalával felfelé. Ha azt a tulajdon- 
ságot egy második alkalommal is fejleszti, akkor a jelzőt át kell 
fordítani a „+2” oldalára. Egy nyomozó tulajdonsága megegyezik 
a lapjára nyomtatott érték, és a hozzá tartozó Fejlődésjelző 
értékének összegével.

Az Expedíció Találkozások, az Idegen Világ Találkozások, és a 
Különleges Találkozások jelentős előnyökkel járnak ugyan, ám 
veszélyes kalandok, amelyeket komplex találkozásoknak neve- 
zünk. Minden ilyen kártyán három hatás van feltüntetve. Ahhoz, 
hogy ezeket a találkozásokat egy nyomozó rendezze, elsőként a 
kezdeti hatást kell rendeznie (a kártya felső szövegdoboza). A 
hatás kimenetelének függvényében azonnal rendezi a másik két 
hatás egyikét. Amennyiben sikerrel teljesítette a kezdeti hatást, 
akkor a kártya siker hatását rendezi. Ha elbukta a próbát, akkor 
pedig a kártya kudarc hatását rendezi. Miután rendezte a 
megfelelő szövegdoboz teljes hatását (amely esetleg további 
próbák végrehajtását is igényelheti), eldobja a kártyát.

Ha egy Idegen Világ Találkozáskártya arra utasít egy nyomozót, 
hogy „zárja be ezt a Kaput”, akkor eldobja a Kapujelzőt a 
mezőjéről.
Miután egy nyomozó rendezett egy Expedíció Találkozást, akkor 
az Aktív Expedíció Jelzőt arra a mezőre helyezi át, amelyik az 
Expedíció Találkozás pakli újonnan felfedett kártyájának 
megfelel.

I

PRÓBÁK A K��
�����

KOCKÁK Ú�������
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FELSZERELÉSEK ÉS 
ÁLLAPOTOK SZERZÉSE

  

VARÁZSLATOK ÉS ÁLLAPOTOK 

Condition

D EAL  — C OMMON

Local Action: Test ] .  
If you pass, discard this card.

: Some men have come  
to collect on your debt.  

Flip this card.

Debt
Spell

RITUAL

Action: Test [ –1. If you 
pass, choose an investigator on 
your space that does not have 
a Blessed Condition to gain a 

Blessed Condition.

Blessing of Isis

Állapotkártya
Eleje

Varázslatkártya
Eleje

K���	�	���NYOMOZÓK 

Egy Késlekedő Nyomozó Jelzője

IDEGEN VILÁG 
TALÁLKOZÁS PÉLDA

  
 

1. 

2.
 

3. 

4.
 

5. 

1 3 3
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1

He spots you and unleashes a torrent of arcane 
energy that tears at your mind. Lose 3 Sanity 

unless you spend 1 Clue.

You learn what he’s been reading and realize 
that he has opened a portal between worlds; 
close this Gate. Afterward, you examine the 
book that he was reading ([ ). If you pass, 

gain 1 Clue or 1 Spell. If you fail, you’ve never 
encountered such horrors before; lose 2 Sanity.

You are stunned to see a familiar 
face reading through tomes 

of dark sorcery. You try to catch a 
glimpse of what he’s reading without alerting 

him to your presence (| –1).

Great Hall  
of Celaeno
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Gain Incantation Spells
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1

A Találkozásfázis során Silas Marsh egy olyan mezőn 
áll, amelyik Kapujelzőt tartalmaz.
Úgy határoz, hogy végrehajtja a találkozást a Kapuval, 
és húz egy kártyát az Idegen Világ Találkozás pakliból. 
Rendezi a kezdeti hatást, ahol egy „(3-1)” próbával 
találja magát szemben. Ez azt jelenti, hogy a próbához 
az Észlelés tulajdonságára van szüksége.
Veszi a nyomozója Észlelés tulajdonságát (3), és 
beleszámítja a próba módosítóját (-1).
Semmi olyan képességgel és tárggyal nem rendelkezik, 
amely tovább módosítaná ezt az értéket, ezért 2 
kockával dob.
Nem dob sem „5”-öst, sem „6”-ost, így elbukja a 
próbát. Rendezi a kudarc hatást, melynek 
eredményeképpen elveszít 3 Épelméjűséget, hacsak 
nem költ el 1 Nyomot. Ezután eldobja az Idegen 
Világ Találkozáskártyát.

A nyomozók gyakran tesznek szert Eszközökre, Ereklyékre, 
Varázslatokra és Állapotokra. Amikor egy nyomozó szert tesz egy 
kártyára, vagy egy jelzőre, akkor azt képpel felfelé a Nyomozólap-
ja mellé helyezi.

A Varázslatkártyák és az Állapotkártyák különlegesek abban a 
tekintetben, hogy az ilyen lapok hátoldalán rejtett információk 
találhatók. Amikor egy játékos Varázslatkártyához, vagy egy 
Állapotkártyához jut, akkor kizárólag a kártya elejét nézheti 
meg.

A kártya leírja, hogy amikor egy nyomozó megfordítja, akkor 
pontosan mikor kell azonnal rendeznie a kártya hátoldalát.

A nyomozók különféle hatások eredményeként Késlekedővé 
válhatnak. Egy Késlekedő Nyomozó nem hajthat végre akciókat.
Amikor egy nyomozó Késlekedik, akkor a Nyomozójelzőjét az 
oldalára fekteti, jelezve ezzel a Késlekedés tényét. Az Akciófázis-
ban akciók végrehajtása helyett felállítja a Nyomozójelzőjét, és 
ettől fogva már nem Késlekedik.

Egy Késlekedő Nyomozó JelzőjeE K l k dő N J l ő

133
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Minden nyomozó a maximális Életerő és Épelméjűség értékével
megegyező számú Életerőjelzővel és Épelméjűség-jelzővel kezdi 
meg a játékot.

Maximális Életerő

Maximális Épelméjűség
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Egy Legyőzött Nyomozó JelzőjeE L ő ött N ó J l őj
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possessions. He has grown pale, and his 
breath has become a loud wheeze. He 
tells you, “I’m a Marsh. It’s in my blood. 
Not long now, I’ll join my family, down 
in the deep.” You ask a doctor to watch 
him overnight (] ). If you pass, the 
sailor shares all he’s learned before dying 
peacefully in his sleep; retreat Doom by 1. 
If you fail, Silas surrenders his humanity 
and disappears into the sea. Whether you 
pass or not, discard his investigator token.

Silas had hidden his belongings in the 
prearranged cache, but the man himself 
is nowhere to be found. Gain all of his 
possessions. You search local hospitals 

(|
incapacitated, and you arrange a private 
nurse to watch over him; retreat Doom 
by 1. If you fail, Silas dies alone and 
unrecognized. Whether you pass or not, 
discard his Investigator token.

Even as a child in Innsmouth, Silas had a special 

connection to the sea. He’s an able and well-reasoned man 

on land, but on the ocean he possesses a singular strength 

and wit. It
reputation in every port 

’s earned him a sterling 

across the globe, particularly in Sydney, where Silas set 

ashore last night. But this morning, the smell of the briny 

past, something in Innsmouth, that he knows will some day 

catch up to him.

1 Fishing
 Net Asse

t
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Silas Mar
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Súlyos Sérült Találkozás

Elmezavar  Találkozás
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Iszonyat

Szívósság

Sebzés

Akaraterő 
Próba  

A Szörnyjelző Hátoldala
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Amikor egy hatás eredményeként egy nyomozó Életerőt, vagy 
Épelméjűséget VESZÍT, akkor Életerőjelzőket és Épelméjűség- 
jelzőket dob el a Nyomozólapjáról. Ha egy nyomozó Életerőt, 
vagy Épelméjűséget NYER VISSZA, akkor Életerőjelzőket és 
Épelméjűség-jelzőket kap a jelző készletből. Egy nyomozónak 
sohasem lehet magasabb az Életereje, illetve az Épelméjűsége, 
mint amennyi a maximuma.

Amikor egy nyomozó Életereje, vagy Épelméjűsége nullára 
csökken, akkor azonnal LEGYŐZÖTTÉ VÁLIK, és végre kell hajtania 
a következő lépéseket.

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

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.

A Felszerelés Összegyűjtése: A nyomozó eldobja az összes 
Állapotkártyáját, Életerejét, Épelméjűségét,
Fejlődésjelzőjét,  a felszerelését (Eszközöket, Ereklyéket, 
Varázslatokat, Nyomokat és menetjegyeket)
Ny apot és a felszerelést félreteszi; 
ezekre akkor lesz majd szükség, ha egy nyomozó találkozik 
ezzel a legyőzött nyomozóval.

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

A fenti lépések rendezése után a nyomozók a
aktuális fázis .

Ha egy nyomozó legyőzetett, akkor a nyomozót irányító játékos 
a Mítoszfázis végén új nyomozót választ. Új nyomozó válasz-
tásához a játékos egy tetszőleges nem használt nyomozót 
választ az előkészületek 3-4. lépését követve a 4. oldalon.

A nyomozók találkozást hajthatnak végre egy legyőzött nyomozó 
jelzőjével annak érdekében, hogy megszerezzék a felszerelését, és 
hogy kísérletet tegyenek a Végzet visszaléptetésére. 

Ha a Találkozásfázis során egy nyomozó egy legyőzött nyomozó 
jelzőjével azonos mezőn tartózkodik, akkor végrehajthatja a legyő- 
zött nyomozó lapjának hátoldalán található két találkozás egyikét. 
Ha a Nyomozójelzőre egy Életerőjelző került, akkor a „Súlyos 
sérült” találkozást, ha pedig a Nyomozójelzőn egy Épelméjűség-
jelző van, akkor az „Elmezavar ” találkozást hajtja végre.

A találkozás végrehajtása után távolítsd el a játékból a legyőzött 
Nyomozójelzőt és a Nyomozólapot. Az a nyomozó többé nem 
használható a játék hátralévő részében.

Egyes játékhatások azt eredményezhetik, hogy a nyomozók E
. Amikor egy nyomozó , akkor legyőzötté

válik, azonban a bal oldalon található „Legyőzött Nyomozók” 
részből csak az 1. és a 4. lépéseket kell végrehajtani. A játékos 
ezután eldob minden Állapotot, felszerelést, Életerőt, 
Épelméjűséget és Fejlődésjelzőt, majd eltávolítja a játékból a 
Nyomozólapját és a Nyomozójelzőjét. A Mítoszfázis végén új 
nyomozót választ, a bal oldalon található leírásnak megfelelő 
módon.

Amikor a nyomozó egy Szörnnyel találkozik, akkor a Szörny
jelzőt átfordítja képpel lefelé, és elolvassa a jelző hátoldalán talál
ható információkat. Ezután végrehajt két próbát, először egy 
AKARATERŐ PRÓBÁT, majd egy FIZIKAI ERŐ PRÓBÁT, és ezzel 
meghatározza a Harci Találkozás kimenetelét.

Fizikai Erő 
Próba

Hatás



Lily végrehajt egy 0 próbát. A 0 tulajdonsága 4. 
Beleszámítja a Szörny módosítóját (-1), és hozzáadja a 
„38-as Revolvere” bónuszát (+2), tehát 5 kockával dob.

1 sikert dob, és kivonja a Szörny 1-es iszonyat (     ) 
értékéből. Mivel a Szörny sebzésével megegyező számú 
sikert dobott, ezért Lily nem veszít Életerőt.

Mivel 1 sikert dobott, a Szörny 1 Életerőt veszít. 
Ráhelyez 1 Életerőjelzőt a Szörnyre. A Szörny szívóssága 
2, ezért egyelőre nem sikerült legyőzni, de Lily találkozá-
sa véget ér.
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A nyomozó végrehajtja a Szörnyjelző hátoldalán feltüntetett 
Akaraterő (1) próbát.

Ha a Szörny ISZONYAT értéke magasabb, mint a kidobott sikerek 
(„5”-ösök és „6”-osok) száma, akkor a nyomozó a különbséggel 
megegyező számú Épelméjűséget veszít (lásd alább a „Harci 
Példa” részt).

A nyomozó végrehajtja a Szörnyjelző hátoldalán feltüntetett 
Fizikai Erő (0) próbát.

Ha a Szörny SEBZÉS értéke magasabb, mint a kidobott sikerek 
(„5”-ösök és „6”-osok) száma, akkor a nyomozó a különbséggel 
megegyező számú Életerőt veszít (lásd alább a „Harci Példa” 
részt).

A Szörny a sikerek számával megegyező számú Életerőt veszít. 
Ennek jelzésére helyezzetek Életerőjelzőket a Szörnyjelzőre. 
Amikor egy Szörny a SZÍVÓSSÁG értékével megegyező, vagy 
magasabb számú Életerőt veszít, akkor a Szörny legyőzetett, és a 
jelzőjét vissza kell tenni a Szörnytárolóba.

Ha a nyomozó nem győzi le a Szörnyet, akkor az a mezőjén 
marad a rajta lévő Életerőjelzőkkel együtt.

A Találkozásfázis során Lily Chen azonos mezőn 
tartózkodik egy Szörnnyel, ezért harci találkozást kell 
végrehajtania.

Lily átfordítja a Szörnyjelzőt. A jelzőnek nincsenek olyan 
hatásai, amelyeket figyelembe kellene venni a harc során.

Lily végrehajt egy 1 próbát. A 1 tulajdonsága 3. A 
Szörnynek nincs módosítója, tehát 3 kockával dob.

1 sikert dob, és kivonja a Szörny 2-es iszonyat (     ) 
értékéből. 1 Épelméjűséget veszít (azaz a különbséggel 
megegyező számút).

     )))

      )

Egyes Szörnyek olyannyira erősek és zabolát-
lanok, hogy bizonyos hatásokra immunisak. 
A Legendás Szörnyeket a hatások szempont-
jából normál Szörnyekként kell kezelni, azzal 
a kivétellel, hogy nem mozognak, nem dobhatók
el és nem kerülnek vissza a Szörnytárolóba.

Egy Legendás Szörny kizárólag úgy győzhető le, hogy elveszít a 
szívósságával megegyező számú Életerőt, és ekkor visszakerül a 
játék dobozába.

A Legendás Szörnyek olyan különleges hatások eredményeként 
jelennek meg, amelyek kimondottan a szörnyek nevére 
hivatkoznak, és sohasem kerülnek vissza a Szörnytárolóba.

Egyes hatások azt eredményezik, hogy a nyomozók olyan 
Szörnyekkel találkoznak, amelyek nincsenek a játéktáblán. 
Amikor egy hatás az mondja, hogy „Egy Szörny üt rajtad”, akkor 
a nyomozó véletlenszerűen húz egy Szörnyet a Szörnytárolóból, 
és azonnal végrehajt vele egy harci találkozást. A harc rendezése 
után visszateszi a Szörnyet a Szörnytárolóba (akkor is, ha nem 
győzte le), és folytatja a rajtaütést kiváltó hatás rendezését.
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SZÓBESZÉDEK

REJTÉLYEK

When this card enters play, place the Mystery token on Tunguska.
As an encounter, an investigator on Tunguska may attempt to  

search for signs of the impact in the dead forest ( ). If he passes,  
he discovers the strange green meteorite; he may spend 2 Clues to 

place 1 Eldritch token on this card.
At the end of the Mythos Phase, if there are Eldritch tokens on this 

card equal to half , solve this Mystery.

A strange green comet has fallen from the sky.  
Even after the impact, the meteorite continues to  

slowly burrow itself deeper into the earth. 

Seed of the Daemon Sultan

When an investigator closes a Gate that corresponds to the current 
Omen, he may spend 1 Clue to place 1 Eldritch token on this card. 
At the end of the Mythos Phase, if there are Eldritch tokens on this 

card equal to half , solve this Mystery.

all and heralding an imminent doom.

Omen of Devastation

Egy Teljesített 
Rejtélykártya
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EEEEEE

Szóbeszédjelző

HA FELÉBRED A 
MÉRHETETLEN VÉN

— 2
1} –2

—
Cultists

@: Move this Monster 1 
space toward the Shub-

Niggurath Epic Monster.

Black Goat of the Woods  
With a Thousand Young 

Each time Doom would advance, 
spawn 1 Monster on the space containing 

if there are 6 or more Monsters on that 
space (including the Shub-Niggurath Epic 
Monster), investigators lose the game.

@: Each investigator on the space 
containing the Shub-Niggurath Epic 
Monster immediately encounters it.

FINAL  M YSTERY

manifested! She is an enormous cloud from 
which dozens of tentacles extend and retract. 

Wherever she goes, she leaves behind large hoof 
prints. To behold her true, terrifying form is to 

come face to face with true, primal horror.

When the Shub-Niggurath Epic Monster  
is defeated, the Final Mystery is solved  

and investigators win the game.

Battle in the WoodsShub-Niggurath 
Awakens! 

Spawn the Shub-Niggurath 
Epic Monster on a random 

Ghoul, Goat Spawn, and 
Dark Young Monsters on 

the map to that space.

Végső
Rejtély

Hatások
Kultista
Információ
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A Mérhetetlen Vén Lap Hátoldala

Felébred  
Hatás

KIESETT JÁTÉKOSOK

V�����REJTÉLY

HOGY HATÁROZHATÓ MEG EGY 
V��	
�	���	���M	��?

Néhány SZÓBESZÉD Mítoszkártya hatás és a Rejtélyek jelzők 
lehelyezésére utasítanak „véletlenszerű mezőkön”. Minden al-
kalommal, , amikor egy hatás véletlenszerű mezőre utal, akkor
húh znzni i kekellll e egyggy N Nyomjelzőt a Nyom készletből, és a jelző 
háháháhh tototoldldlddalalalalánánáná  tt tallaláláálhható szám m álá tal jelölt mező lesz a kérdéses mező. 
A A Nyomjelzőt ezután el kell dobni.

ÉS MOST?
Az Aktív 

Rejtélykártya
Most, hogy elolvastátok ezt a szabálykönyvet, készen álltok rá, 
hogy elkezdjétek az első játékotokat! Amennyiben a játék köz- 
ben kérdések merülnének fel, akkor lapozzátok fel az útmu-
tatót. Néhány példa a leggyakrabban használatos szabályokra:

Amikor egy szám felét kell kiszámolni, akkor mindig felfelé 
kerekítsetek.

Minden vitás ügyben a Főnyomozó dönt.

Azok az felszerelések, amelyek „egy nyomozóra” hivatkoznak, 
abba a birtokos játékos is beleértendő, hacsak nem úgy szól a 
meghatározás, hogy „egy másik nyomozó”.

A SZÓBESZÉD Mítoszkártyák gyakran helyez- 
nek S jelzőket a játéktáblára. Egy 
olyan nyomozó, aki egy S jelzőt 
tartalmazó mezőn áll, a Találkozásfázisban 
végrehajthat egy találkozást a jelzővel. Ehhez 
a Mítoszkártya hatását kell rendeznie ahe-
lyett, hogy egy találkozáskártyát húzna.

Amikor egy Mítoszkártya „megoldódott”, akkor a kártyát el 
kell dobni a rajta lévő jelzőkkel együtt, majd a hozzá tartozó 
Szóbeszédjelzőt is el kell dobni a játéktábláról.

Ahhoz, hogy a játékot megnyerjék, a nyomozóknak meg kell 
oldaniuk három Rejtélyt. Minden egyes Mérhetetlen Vénnek 
saját Rejtélykártyái vannak, egyedi feladatokkal, amelyeket a 
nyomozóknak meg kell oldaniuk.

Az előkészületek során húzzatok egy Rejtélykártyát, és képpel 
felfelé helyezzétek a Mérhetetlen Vén lapjára. Minden egyes 
kártyán megtalálható a leírás, hogy az adott Rejtélyt miként 
kell megoldani. Amint a Rejtély megoldódott, azonnal 
húzzatok egy új Rejtélykártyát a pakliból, és képpel felfelé 
helyezzétek a megoldott Rejtélykártya tetejére.

Amint három Rejtély megoldódott, a nyomozók megnyerték a 
játékot. Amennyiben felébred a Mérhetetlen Vén, akkor a 
nyomozóknak, a három Rejtélykártya mellett meg kell 
oldaniuk a Végső Rejtélyt is (lásd jobbra a „Végső Rejtély” 
részt).

Amikor a Végzetjelző eléri a Végzetsáv „0” mezőjét, akkor a 
Mérhetetlen Vén FELÉBRED. Fordítsátok meg a Mérhetetlen 
Vén lapot, és azonnal hajtsátok végre a lap bal felső sarkában 
található „Felébred” hatásokat (ha van olyan). Ez a lap a játék 
hátralévő részében képpel lefelé fordítva marad, és a hátoldalán 
lévő hatások felváltják a lap elején lévőket (beleértve a Kultista 
információkat is). A Mérhetetlen Vén lap hátoldalán megtalál-
ható még az is, hogy a nyomozók milyen esetben veszítik el a 
játékot.

Miután a Mérhetetlen Vén már felébredt, és egy nyomozót 
legyőznek v , akkor a nyomozót irányító játékos 

. A kiesett játékosok nem választhatnak új nyomozót, 
amelyet irányíthatna , és többé nem vehet  részt a játékban.

Ha az összes játékos kiesik, akkor a nyomozók elveszítik a 
játékot.

Ha a Mérhetetlen Vén felébred, akkor attól fogva sokkal ne-
hezebbé válik a győzelem megszerzése a nyomozók számára. 
Minden egyes Mérhetetlen Vén lap tartalmaz egy VÉGSŐ 

REJTÉLYT, amelyet a nyomozóknak meg kell oldaniuk annak 
érdekében, hogy megnyerjék a játékot, és amelyik rendszerint 
szemtől-szembe konfrontáció a Mérhetetlen Vénnel.
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