
JEGES ELŐJELEK | OMENS OF ICE 
Elder Sign kiegészítő 

 
A fordításról 

A fordítást Csibu készítette (www.csibu.space és www.huzopakli.blog.hu). A fordítás lektorálatlan, és nem teljes egészében szóról 
szóra történt. Az elsődleges cél a kiegészítő gyors megértése volt, így az esetleges pontatlanságokért elnézést kérek. Az alapjáték 

ismerete és annak magyar fordítása ismeretében történt e magyarítás, mellyel remélem sok Lovecraft rajongónak örömet okozok!  
 

ÁTTEKINTÉS 
A Miskatonic Egyetem kutatócsoportja Alaszka szívében felfedezett valami ördögit. Ha az expedíciót sikerrel 
akarják teljesíteni, sietniük kell: a fagy egyre nagyobb. Az Elder Sign digitális változatának „The Trail of 
Ithaqua” kiegészítőjét dolgozza fel ez a társasjáték kiegészítő, új mítoszpaklival és új felfedezéskártyákkal, 
melyek nehéz választások elé állítják nyomozóitokat, miközben a természetfeletti erők hóval és jéggel 
borítanák be egész világunkat… 
 
Tartozékok: 60 alaszkai kalandkártya; 4 különleges kalandkártya, 3 Mérhetetlen Vén, 8 nyomozó, 1 áttekintő, 
30 alaszkai mítoszkártya, 5-5 közönséges, egyedi, társ-, és varázslatkártya, 1 expedíciós tábor bejárat, 28 
vihar-, 2 felszerelés,- és 1 nap jelölő, 12 szörny- és 8 nyomozó jelző, valamint 1 követés kártya. 
 
A kiegészítő használata 
Egy új játékmenettel találkozunk: az Alaszka móddal. Ehhez új paklik és új mechanizmusok állnak 
rendelkezésünkre. A jobb alsó sarokban egy csáp jelzi, hogy az adott kártya ehhez a kiegészítőhöz tartozik. 
 

ELŐKÉSZÜLETEK 
A normál előkészületek mellett az alábbi módosításokra kell figyelni: 

1) Új általános tartozékok: Keverjük össze az új és a régi kártyákat és jelölőket: nyomozók, közönséges 
tárgyak, varázslatok, egyedi tárgyak, társak, szörnyek. 

2) Új felfedezéspakli: Csak e kiegészítő kalandkártyáit használjuk és válogassuk őket külön I-es és II-es 
számaik alapján. A 4 különleges kalandkártyát tegyük félre, majd keverjük meg külön-külön az I-es és 
a II-es pakliba tartozó kalandkártyákat is.  

3) Új mítoszpakli: csak e kiegészítő mítoszkártyáit használjuk, a szokásos módon. 
4) Vihar: Fordítsuk képpel lefelé a vihar jelzőket és keverjük össze őket. 
5) Bejárat: Csak e kiegészítő bejáratát használjuk – expedíciós tábor. 
6) Követés kártya: Válasszunk nyári, vagy téli oldala között (előbbi könnyebb, utóbbi nehezebb). A +10-

es felszerelésjelzőt tegyük a felszereléssáv 5-ös mezőjére. A nap jelölőt pedig tegyük az első naphoz. 
7) Mérhetetlen Vén: Válasszunk egy Mérhetetlen Vént e kiegészítő 3 véne közül. Rhan-Tegoth a 

legkönnyebb és Ithaqua a legnehezebb. 
8) Módosítások: Az alapjáték 4. lépése helyett az alábbiakat hajtsuk végre: tegyük félre a II-es 

kalandpaklit. Az I-es kalandpaklit keverjük meg az asztal alatt és tegyünk egy sorba képpel felfelé 
fordítva 3 kártyát. Alá szintén tegyünk 3 kártyát, de ezeket képpel lefelé fordítva. A megmaradt paklit 
tegyük képpel lefelé fordítva a játéktér szélére.  A Megérkezés (Arrival) különleges kártyát tegyük az 
asztal közepére kitett 6 kártya mellé, képpel felfelé fordítva. Keverjük meg az Idegen világ paklit, és 
tegyük a játéktér szélére képpel lefelé. Ha egy képpel felfelé lévő kártya zárol egy kockát, azonnal 
helyezzük a kártyára a zárolt kockát. 

 
ALASZKA SZABÁLYOK 

Amennyiben e kiegészítővel játszotok, ezeket a szabályokat is figyelembe kell vennetek. 
 
EXPEDÍCIÓS TÁBOR 
Ez az új bejárat, ha egy nyomozó mozgás fázisa után itt van, kihagyja a köre 2. fázisát, a végrehajtást 
(Resolution), de az óra ketyeg tovább. Ha egy hatás miatt a bejáratra (Entrance) kell menned, akkor e kártyára 
tedd a nyomozód. Az a nyomozó, aki az óra fázisát itt kezdi meg, trófeákat költhet el különböző hatások 
megszerzéséért. A nyomozó ezt követően mozoghat kalandkártyára, idegen világba, vagy maradhat a 
bejáraton is. Amikor egy nyomozó megold egy idegen világ-, vagy egy kalandkártyát, az ott lévő összes 
nyomozó egyből a bejáratra kerül.  

http://www.csibu.space/
http://www.huzopakli.blog.hu/


 
Követés kártya 
A felszerelést és az eltelt napokat lehet itt nyomon követni. A felszerelést a kártya felső részén találjuk – ezek 
nélkül szinte lehetetlen túlélni Alaszkában. Ha új felszerelést szereztek, akkor mozgassátok előre a felszerelés 
jelzőt, ha veszítetek, mozgassátok visszafelé. A pontos érték meghatározásához a jelzőt a megfelelő szám 
oldalával használjátok, így jelezhetitek egy 10-es jelzővel az 1-es ikonon, hogy jelenleg 11 felszerelésetek van. 
A napok múlását a követés kártya alsó részén találjátok. Amikor éjfélt üt az óra, még mielőtt végrehajtanátok 
bármi más éjféli hatást, mozgassátok előre a nap jelzőt és adjatok annyi vihart a kalandokhoz, amennyit az új 
lefedett ikon mutat. Ha nyáron eléri a nap jelző az utolsó mezőt, 2 végzetjelzőt kap a vénetek, a nap jelző 
pedig eggyel visszább mozog, a 7. nap (Day 7) ikonra. Ha télen éri el, azonnal vereséget szenvedtek. 
 
KALANDKÁRTYÁK 
Ha új kalandkártyát kell játékba hoznotok, azt mindig képpel lefelé tegyétek. A kártyák hátlapján is vannak 
információk, ezek ilyenkor láthatóvá válnak. Ezek is általános kalandkártyák, de a nevük alaszkai kalandkártya, 
egyes hatások pedig kimondottan rájuk hivatkoznak. Egy lényeges információ az itt látható színes ikon: a zöld 
a könnyű, a sárga a normál, a piros pedig a nehéz helyszíneket jelöli – csak akkor kell őket megoldani, amikor 
a kártya majd képpel felfelé fordul. Némely kártyán lehet belépési (Entry) szöveg: amint egy nyomozó ide 
mozog és képpel felfelé kellene fordítani a kártyát, ez a hatás azonnal létrejön. Az éjféli hatást (Midnight 
Effect) mindaddig végre kell hajtani minden éjfélkor, amíg nem került a kártya átfordításra. Szörnyek 
megjelenhetnek képpel le- és felfelé fordított kártyákon is. Ha a kártya felfordításakor nincs külön szörny-
feladat, ahová illeszthető lenne, akkor a kártya legalsó, új feladata lesz e szörnyet legyőzni. 
Különleges kalandkártyák 
Ezeket nem keverjük bele a kaland pakliba, hanem félretesszük. Ezek kizárólag sikeres teljesítéssel 
távolíthatóak el. Jelölőket sem lehet rájuk helyezni (pl. szörnyek, vihar). Szerepük, hogy az expedíció 
előrehaladását jelezzék. 
 
AZ ALASZKA EXPEDÍCIÓ SZAKASZAI 
A kalandnak két szakasza van (Stage I és Stage II). Az első szakasz kevesebb veszélyt, viszont jóval több 
használható tárgyat és készletet rejt. A második jóval veszélyesebb, de itt találhatóak azok az Ősi Jelek és 
Idegen világok, melyekkel lepecsételhetjük Alaszka Mérhetetlen Vénjét. Az első szakaszban az első szakasz 
paklijából, a másodikban a második szakasz paklijából húzzuk a kalandkártyákat (a váltás akkor következik be, 
amikor teljesítjük az „Into the Wild” különleges kalandkártyát). A váltásnál a játékban lévő első szakaszhoz 
tartozó kalandkártyák illetve trófeák játékban maradnak, csupán annyi változás történik, hogy új 
kalandkártyát a kettes szakasz paklijából húzunk. 
 
Az alaszkai mítoszkártyák 
Ebben a kiegészítőben egy teljesen új mítosz pakli van, melyek nehéz döntések elé állítják majd a 
nyomozókat. A választásnál közösen kell döntést hozni (ha nem sikerül, az a játék dönt, akinek legutóbb volt 
a köre). Olyan opciót nem lehet választani, aminek a hatását nem lehet maximálisan végrehajtani.  
 
Belépés 
Néhány kártyának van belépési (entry) hatása. Amikor valaki ilyen kalandkártyára mozog, a kártya 
megfordítása előtt végre kell hajtani a belépési hatást. A kártya megfordításakor létrejövő belépési hatásokat 
is végre kell hajtani. Ha emiatt a játékos elbukja a kalandot, de nyomozója a helyszínen marad, a belépési 
hatást mindaddig nem kell újra végrehajtania a későbbi köreiben, amíg azon a helyszínen tartózkodik. Ettől 
függetlenül, ha másik nyomozó is a helyszínre látogat, akkor a belépési hatás rá érvényes lesz. 
 
Választható büntetés és jutalom 
Amikor kalandkártya teljesítéséért olyan jutalmat kapsz, amiben / jelet látsz, csak az egyik opciót 
választhatod. Ugyanez igaz büntetésre is, / jel esetén választanod kell, de olyan büntetést nem választhatsz, 
amit nem tudsz teljesíteni (például ha nincs közönséges tárgyad, nem választhatod azt a büntetést, hogy el 
kell dobnod egy közönséges tárgyat). 
Néhány választható jutalom / büntetés használja a Gates of Arkham kiegészítő tulajdonság (skill), átok (curse) 
és áldás (blessing) kártyáit. Csak akkor választhatjátok ezeket, ha a Gates of Arkham kiegészítővel is játszotok. 
 
  



VIHAR JELÖLŐK 
Néhány hatás következtében vihar jelölőt kell a kalandjaitokra helyezni. Ezek természetellenes időjárások. 
Amikor vihar jelölőt kell elhelyezned kalandkártyán, a vihar kupacból vegyél el egyet és anélkül tedd rá, hogy 
megnéznéd a hátoldalát. Ti döntitek el, melyik kártyára teszitek, viszont egy kalandkártyán soha nem lehet 
négynél több vihar jelölő. Különleges kalandkártyára, valamint idegen világ kártyára egy vihar jelölő sem 
tehető. Olyan kalandkártyára, melyen van nyomozó szintén nem tehető vihar mindaddig, amíg minden más 
kalandkártyán nincs már 4-4 vihar. Ha nincs több vihar jelölő a kupacban, és új jelölőt kellene felrakni, akkor 
nem történik semmi, a vihar jelölők száma korlátozott, így nem történik meg a hatás. 
 
Egy nyomozó végrehajtás (Resolution) fázisának kezdetén, ha van vihar a kalandkártyáján, fel kell mindegyik 
jelölőt fordítania és tetszőleges sorrendben végre kell őket hajtania. Az üres hátlapú viharoknak nincs 
hatásuk. Ezt követően ezeket a vihar jelölőket képpel lefelé ismét vissza kell keverni a vihar jelölők kupacába. 
 
Éjfél 
Mindig, amikor éjfélt üt az óra, annyi végzet (doom) jelölőt kell a végzetsávra tennetek, amennyi olyan 
kalandkártya van, melyen 4-4 viharjelző található.  
Néhány szörnyön hold ikon jelzi, hogy éjfélkor tevékenykedni fog. Ilyenkor fordítástok meg a szörnyet, hogy 
lássátok, mit kell végrehajtani.  
Ha egy Mérhetetlen Vén végzetsávján vihar jelző található, amikor azt lefeditek, 3 vihar jelölőt kell a 
kalandkártyákra rátennetek. 

ÉJFÉL IDŐZÍTÉS 
1) A nap jelzőt továbbcsúsztatjuk a követés sávon és annak megfelelően feltesszük az új vihar jelölőket. 
2) Minden olyan kalandkártya után, melyen van 4 vihar, 1-1 végzetet adunk a végzetsávhoz. 
3) Minden „Éjfélkor” (At Midnight) hatást végrehajtunk az alábbi sorrendben: 
 a) Mérhetetlen Vén 
 b) szörnyek (közöttük sorrendről a nyomozók döntenek) 
 c) kaland- és idegen világ kártyák (közöttük sorrendről a nyomozók döntenek) 
 d) egyéb kártyák (közöttük sorrendről a nyomozók döntenek) 
4) Végrehajtódik az aktuális mítoszkártya következő körre vonatkozó utasítás („The next time…”) 
5) Új mítoszkártyát húzunk és végrehajtjuk. 
6) Frissítjük a naponta egyszer (Once per day) képességeket. 
 
Új Vének: 
- Ran-Tegoth (átlagos nehézség): Jégbezárt elefántcsont trónján szunnyad. 3 millió éven át etették áldozatok vérével és 
húsával, de éhsége csillapíthatatlan még mindig. 
- Rlim-Shaikorth (nehéz): Legendákat mesélnek egy jéghegyben élő hatalmas fehér féregről, aki jégsugaraival minden 
közeledőt képes elpusztítani. 
- Ithaqua (lehetetlen): A förtelmes fenevad az északi örök hómezőkön mindenkit levadászik, aki területére téved. 
 
Büntetés és jutalom ikonok 
+szív: 1 életerő helyreállítása bármely nyomozón. 
+agy: 1 épelméjűség helyreállítása bármely nyomozón. 
\óra: a kör végén ne mozgassátok az órát. 
\vén: távolítsatok el egy végzet jelzőt a végzetsávról. 
óra: mozgasd eggyel előre az órát. 
vihar: tégy fel 3 vihar jelölőt a kalandkártyákra. 
\szörny: tégy vissza egy szörnyet. 
\fegyver: dobj el egy közönséges tárgyat. 
\kés: dobj el egy egyedi tárgyat. 
\könyv: dobj el egy varázslatot. 
\ember: dobj el egy társat. 
\tudás: dobj el egy képességet. 
\ősi jel: távolítsatok el egy ősi jelet a végzetsávról. Ha nincs rajta, adjatok hozzá 1 végzet jelzőt. 
doboz: kapsz egy felszerelést. 
\doboz: veszítesz egy felszerelést. Ha nincs több felszerelés, veszítesz egy életerőt. 
 
Játékmódok megjegyzés: Az alaszkai kalandkártyák, mítoszkártyák, követés- és bejáratkártyák csak ezzel a kiegészítővel 
együtt játszhatóak. Viszont e kiegészítő minden más tartozéka játszható az alapjátékkal, vagy más kiegészítőkkel. 


