
Brown Jenkin - 

DEADLY DREAM

Barna Jenkin - 

HALÁLOS ÁLOM

Követi a *  ikonokat. Kijátszhatsz 

második akcióként Idő elötti halált 

olyan Karakterre akin van   ikon.

Ő egy kicsi(t) 

ismerős.

Died From Sheer 

Fright
Halálra rémült További -10 pontot ér ha van rajta  ikon.

Nincs mitől félnünk csak 

a félelemtől … és az 

albínó pingvinektől.

Ephraim Waite - 

POSSESSIVE PAPA

Ephraim Waite - 

MEGSZÁLLÓ 

PAPUS

Követi az Idő elötti halálokat. Csak 

akkor játszhatsz ki rá Idő elötti halált 

ha van rajta   ikon.

Csak a jók halnak 

fiatalon.
Died In Bed Ágyban halt meg

Ha van *  ikon a Karakteren, akkor a 

húzólimited nő 1 kártyával.
Milyen álmok jönnek?

Disappeared In The 

Night

Eltűnt az 

éjszakában
További -10 pontot ér ha van rajta L  ikon.

Repíts a holdra … de ne 

egy fekete galleon 

fedélzetéhez láncolva.

Friends With The 

Feds

A szövetségiek 

barátja
Fell Prey to a Beast

Egy bestia 

áldozata lett
További -10 pontot ér ha van rajta   ikon.

Se muzsika, se szépség 

nem tud lecsillapítani 

egy vad gugot.

Nyarlathotep Nyarlathotep
Is Dead, But 

Dreaming
Holtában álmodik

The Call of Cthulhu Cthulhu hívása Is Resting in Peace Békében nyugszik

The Dreamlands Az Álomföldek Left No Trace
Nem hagyott 

nyomot

The King In Yellow A Sárga Király Lost Their Head Elvesztette a fejét
Ha van L  ikon a Karakteren, akkor a 

húzólimited nő 1 kártyával.

Herbert West-nek tervei 

vannak vele.

The Necronomicon A Necronomicon Lost Their Heart Elhagyta a szíve

Ha a Karakteren van Y, akkor az 

önértékelés pontját figyelmen kívül hagyva 

kijátszhatod rá.

Sajnálatos módon a 

Barna Jenkin talált rá.

The Silver Key Az ezüst kulcs
Never Returned 

From A Dive

Nem bukkant elő 

egy merülésből
További -10 pontot ér ha van rajta L ikon.

Nem szép dolog Hydra 

anyával szórakozni.

Yog Sothoth Yog Sothoth
Paid A Price For 

Their Art

Megfizetett a 

művészetéért
További -10 pontot ér ha van rajta   ikon.

Költő, drámaíró, festő, 

varázsló … a művészet 

egy veszélyes üzlet.

Read The Wrong 

Play

Nem a jó 

színdarabot 

olvasta el

További -10 pontot ér ha van rajta   ikon.

Az első felvonás elég 

nyenge, de a második 

gyilkol.

Brainstorm Agyvihar
Was Brought Down 

By Dogs

Kutyák marták 

szét
További -10 pontot ér ha van rajta      ikon.

Végig kutyául érezte 

magát.

Cat Cavalry Macskalovasság Was Burned Alive Élve elégették További -10 pontot ér ha van rajta      ikon.

Ez teljesen normális 

reakció, ha ráeszmélsz, 

hogy majmoktól 

Dreamer's Guile Álmodók fortélya
Was Consumed By 

Chaos

Felemésztette a 

Káosz

Minden játékosnak el kell dobnia az összes 

kártyáját.

Ne félj a változástól. 

Hacsak nem a kúszós-

üldözős fajta.

Dubious Old 

Books

Gyanús régi 

könyvek

Was Crushed By A 

Shoggoth

Összezúzta egy 

Shoggoth
További -10 pontot ér ha van rajta     ikon.

Csak egy folt, más 

semmi.

Even Death May 

Die

Még a Halál is 

meghalhat
Was Eaten By Frogs Békák falták fel További -10 pontot ér ha van rajta     ikon.

Nem könnyű 

szentségtelen 

varangyrémnek lenni.

Ghouls' Night Out Ghoulok éjszakája
Was Gutted By 

Gugs

Kibelezték a 

gugok

További -10 pontot ér ha van rajta *   vagy 

  ikon.

Ami jó a gugnak, az jó a 

… hát, igazából csak a 

gugnak.

Mass Hysteria Tömeghisztéria
Was Haunted In 

The Dark

Levadászták a 

sötétben
Dobj el minden kártyát a kezedből.

Amit Nyarlathotep 

akar, azt Nyarlathotep 

meg is kapja.

Non-Euclidean 

Geometry

Nem-Euklideszi 

geometria

Was Infested By 

Bugs

Megfertőzték a 

bogarak

Ha van   ikon a Karakteren, akkor mindíg 

húzhatsz 1 kártyát, amikor valaki   ikonos 

Módosítót játszik ki.

Nem kifizetődő jó 

gazdatestnek lenni.

Only A Dream Csak egy álom
Was Part of the 

Feast

A lakoma része 

volt

Ha a Karakteren van   , akkor az 

önértékelés pontját figyelmen kívül hagyva 

kijátszhatod rá.

Az vagy, amit 

megesznek.

Out For Blood Elugrottak vérért
Was Taken To 

Yuggoth
Yuggoth-ra vitték További -10 pontot ér ha van rajta  ikon.

A szívedet San Francisco-

ban hagytad … a tested 

többi részével együtt.

Tekeli-li! Tekeli-li!
Was Trapped In 

The Ice

Jég fogságába 

került
További -10 pontot ér ha van rajta L  ikon.

Úgy néz ki a 

pályafutásod 

jégcsúcsán vagy.

The Dream Quest Az álom küldetés Wasted Away Elsorvadt További -10 pontot ér ha van rajta   ikon.
Te vagy "A dolog a 

Halál küszöbén".

The Festival A fesztivál
Will Never Stop 

Screaming

Örökké sikítani 

fog
További -10 pontot ér ha van rajta     ikon.

Három szó: Innsmouth 

lány öltöző.

The Other Gods Más Istenek

The Stars Are 

Wrong

A csillagok 

tévednek

The Thing on the 

Doorstep
A dolog az ajtóban

The Voorish Sign A Voorish jel

Yithian Hijinks Yith tréfa

Történetek

A családnak      kell rendelkeznie. Ingyen játszhatod ki az 

Esemény kártyákat. További -20 pontot ér a játék végén.

A családnak **  kell rendelkeznie. A húzólimited 1 

kártyával nőtt minden élő Karaktered után akin van *  

ikon. További -10 pontot ér a játék végén.

A családnak   kell rendelkeznie. A húzólimited 1 

kártyával nőtt. Húzz egy kártyát mindig, mikor Eseményt 

játszol ki. További -10 pontot ér a játék végén.

A családnak      kell rendelkeznie. További  -10 pontot ér 

a játék végén minden Karakter után (élő vagy holt) akin 

van   ikon.

A családnak **  kell rendelkeznie. Amikor *  ikonos 

Módosítót játszanak ki a Karakteredre, azonnal ingyen 

kijátszhatsz egy Módosítót vagy Eseményt.

A családnak      kell rendelkeznie. Az élő Karaktereid 

beleszámítanak a család értékébe a játék végén.

A családnak      kell rendelkeznie. Dobd el az összes 

kártyád minden körben, mielőtt új kártyákat húznál. 

További -25 pontot ér a játék végén.

A családnak LL kell rendelkeznie. További  -10 pontot ér 

a játék végén minden Karakter után (élő vagy holt) akin 

van L ikon.

Válassz 2 élő Karaktert és cseréld fel a felső 

Módosítójukat.

Dobj el minden Módosítót egy élő Karakterről.

Dobd el 1 élő Karaktered továbbá 1 másik játékos 

Karakterét is. Te választod ki melyeket.

Válassz egy eldobott Idő elötti halált és játszd ki ingyen 

akármelyik negatív önértékelésű élő Karakterre.

Tedd félre a kártyáid és húzz 5 kártyát. Játsz ki ezekből 

annyit, ahány *  ikonnal rendelkező Karaktered van. A 

többit dobd el.

Tedd félre a kezed, és húzz 3 kártyát. Fel kell használnod 

mindhármat a családodra, ha tudod. Amelyiket nem, azt 

dobd el.

Idő elötti halálok

Dobj el 1 vagy több általad választott kártyát a kezedből. 

Minden más játékosnak ennyi kártyát kell eldobnia 

véletlenszerűen.

Helyezz vissza bárkitől egy Történetet az asztal közepére. 

Ha megfelelsz a követelményeinek, akkor magadhoz 

veheted ingyen.

Mozgass át egy Idő elötti halált egy halott Karakterről egy 

negatív Önértékeléssel rendelkező élő Karakterre.

Érvényteleníthetsz vele egy éppen kijátszott Esemény 

kártyát.

Tedd félre a kártyáid és vedd magadhoz egy másik 

játékoséit. Játsz ki 1 kártyát belőlük, majd add vissza a 

többit.

Dobj el egy Idő elötti halál kártyát egy halott Karakterről; 

vagy … Használd ezt a kártyát arra hogy kivédj egy Idő 

elötti halál kártyát, mikor kijátszák.

Ingyen kijátszhatsz egy Módosítót egy halott Karakterre. 

Helyezd a Módosítót közvetlenül az Idő elötti halál kártya 

alá.

Minden játékosnak választania kell egyet az élő Karakterei 

közül akit eltávolít a játékból.

Cseréld ki 1 élő Karaktered egy másik játékos élő 

karakterével. A Módosítók a Karaktereken maradnak.

Események

Válassz egy élő Karaktert akin van   ikon. Ingyen játsz ki rá 

2 kártyát (Módosítókat, vagy egy Módosítót és egy Idő 

elötti halált).

Érvényteleníthetsz 1 kártyát amikor kijátszák azt. Utána 

dobj el 1 általad választott kártyát minden Karaktered után 

akin van   ikon.

Távolíts el 1 általad választott Módosítót egy élő 

Karakterről. Ha van *  ikonnal rendelkező Karaktered, 

ingyen megkaphatsz egy Történetet.

Said “Hastur” 

Thrice

Vendégek

Háromszor 

kimondta, hogy 

"Hastur"

További -10 pontot ér ha van rajta   ikon.

Nyilvánvalóan úgy 

gondolod egy 

"misztikus kötet" csak 

D&D szabálykönyv 

Fell Into Space Az űrbe zuhant

Ha van   ikon a Karakteren, akkor 

véletlenszerűen húzhatsz és megtarthatsz 1 

kártyát az összes többi játékostól.

Micsoda űrült pazarlás.

Bárki játszhat ki Módosítókat erre a Karakterre, mintha élő volna. 

Helyezd az új Módosítókat közvetlenül e kártya alá.

… hacsak a ghoulok be nem esnek ebédre.

Eldobhatod erről a Karakterről a legfelső Módosítót. Ha a Karakteren 

van *  , akkor a pontjától függetlenül kijátszhatod rá.



Kártyanév angolul Kártyanév magyarul Hatás magyarul Szöveg magyarul Kártyanév angolul Kártyanév magyarul Hatás magyarul Szöveg magyarul

Admired Alien 

Architecture

Idegen építészetben 

gyönyörködött
Perused Pickman’s 

Portfolio

Átlapozta a Pickman 

Portfoliót

Approached Azathoth
Közel merészkedett 

Azathoth-hoz

Húzz és mutass meg 2 kártyát. Ha 

bármelyiken van   vagy *  ikon, akkor 

vedd ki ezt a Karaktert a játékból és dobd 

el minden kártyád.

Ismerd meg az ősgórét. Researched a Ritual
Megismert egy 

szertartást

Ha a Karakteren van   : Húzz fel egy 

eldobott Eseményt és használd fel ingyen.

Eszméletlenül jó a 

hangulat.

Bargained for Books Könyvekre alkudott Húzz, vagy dobj el 2 kártyát.

Mennyit kér azért a 

Necronomiconért az 

ablakban?

Saddled A Shantak
Megnyergelt egy 

shantakot

Ez a Karakter mostantól Hívatlan 

vendégnek számít és követi a *  ikonokat.

Jobb ha ennek az ajándék 

shantaknak megnézed a 

fogát.

Caroused With A Cultist
Egy kultistával 

tivornyázott

Húzz 1 kártyát a tőled balra ülő játékos 

kezéből és tartsd meg.

Az a fickó úgy vedel akár 

egy hal. De komolyan.

Saw The Mountain 

Monument

Látta a hegyi 

emlékművet

Nézd át a dobópaklit. Válassz és mutass 

meg 1 kártyát, amit megtarthatsz.
A hegy arca rejti a titkot.

Caught Sight Of Kadath
Megpillantotta Kadath 

városát
Saw The Sticky Star-

Spawn

Megpillantotta a 

puhatestű csillag-

ivadékot

Dobj el minden kártyát a kezedből. Ebben 

a fordulóban a köröd végén nem húzhatsz.
Féld a húsos karmait.

Celebrated In Celephais Celephais-ban ünnepelt
Minden játékostól véletlenszerűen húzz és 

tarts meg 1 kártyát.

Buli van az álmodban és 

mindenki meg van hívva!
Searched A Sepulcher Átkutatott egy sírt

Húzz 2 kártyát és mutasd meg őket. Ha 

van rajtuk   vagy   ikon, akkor dobd el 

őket a többi kártyáddal együtt. Ha nincs, 

akkor tartsd meg mindet.

Minden út a temetőn át 

vezet.

Cherished Their 

Childhood

Gyermekkorát 

dédelgette

Húzz 5 kártyát, aztán dobj el annyit, hogy 

csak a húzólimited maradjon.
Na ne gyerekeskedj. Stole From The Stacks Lopott a raktárból

Ha a Karakteren van   : Válassz 1 eldobott 

Eseményt és tartsd meg.
Tartóztassa le, Derleth.

Climbed Cursed Cliffs
Elátkozott szirteket 

mászott meg

Kijátszhatsz ingyen egy Módosítót amin 

van    ikon.

Óvatossan … éji 

huhogányok fészkelnek a 

Ngranek-en.

Touched The 

Trapezohedron

Hozzáértél a 

Trapezoéderhez

Az összes többi játékos húzhat és 

megtarthat egy kártyát tőled.
Ooo, fénylik!

Collected Corpses Hullákat gyűjtött
Dobj el 1 általad választott kártyát a 

kezedből.

Keményen dolgozol, így 

jutsz egyre fejebb.

Tried To Dodge The 

Dholes

Ki próbált térni a dhole-

ok elől

Corresponded With A 

Colleague

Cseverészett egy 

kollégával

Adj egy másik játékosnak 2 általad 

válaszott kártyát a kezedből, majd húzz és 

tarts meg 2 kártyát az ő kezéből.

Említsd meg a Mi-Go-t! Triumphed in Tenure Hivatali állást kapott A húzólimited 1 kártyával nőtt.
Ez egy patkányverseny … a 

falakban.

Crawled Through 

Catacombs

Katakombákon kúszott 

át
Visited Vermont Vermont-ba látogatott

Cuddled With Cats Macskákat ölelgetett
Nézd át a dobópaklit. Válassz és mutass 

meg 1 Eseményt, amit megtarthatsz.

Csak tartsd távol a cicákat 

a zoogoktól.

Wailed In The Witch-

House

A boszorkányházban 

jajveszékelt

A tőled jobbra ülő játékosnak ki kell 

játszania egy Módosítót egy élő 

Karakteredre, ha van neki.

Higyj nekünk, ő egy rossz 

banya.

Cut Down On Classwork
Visszavágtak a 

feladataiból
A húzólimited 1 kártyával nőtt

Se tanárok, se könyvek, se 

a padlást elárasztó keléses 

borzalmak.

Was Analyzed By Alienists
Megvizsgálta egy 

elmeorvos
Húzz, vagy dobj el 1 kártyát ingyen.

Úgy látszik a puhatestű ősi 

isten csak egy metafóra az 

apádra.

Delved Too Deep Túl mélyre ásott Was Delirious For Days Napokra bekattant
Csak olyan Karakterre játszható ki akin van 

   ikon.

Ami nem öl meg, az a 

szanatóriumba küld.

Dined With Degenerates Korcsokkal vacsorázott
Dobj el 2 kártyát. Ha a Karakternek van   

ikonja : Dobj el 1 extra kártyát.

A Dunwich-i vacsorák 

mindig felkavaróak.

Was Drugged In Dylath-

Leen

Begyógyszerezték 

Dylath-Leen-ben

A tőled balra ülő játékos véletlenszerűen 

húzhat és eldobhat tőled 2 kártyát.
Próbáld meg kialudni.

Discovered A Diary Talált egy naplót Was Followed By Fungi Követték a Gombák

Ha a Karakteren van   : A tőled balra ülő 

játékos húzhat és megtarthat 1 kártyát a 

kezedből.

Nem, te maradsz … Mi-Go.

Dreamed Of Delights Csodásat álmodott
Húzz 5 kártyát, aztán dobj el annyit, hogy 

csak a húzólimited maradjon.

Egy jótanács: Ne ölelgesd a 

gugot.

Was Grabbed By 

'Gaunts
Huhogányok ragadták el

Amikor valaki Módosítót játszik ki *  

ikonnal, neked el kell dobnod 1 általad 

választott kártyád.

Oh, azok a pajkos éji-

huhogányok.

Dreamt of Days Gone By
Az elmúló napokról 

álmodott

Minden új Módosító erre a Karakterre 

kijátszva ez alá a kártya alá kerül, kivéve, 

ha van rajta *  ikon.

Őrizd e véres napokat. Was Hunted By Hounds Megkergették a kutyák

Ha a Karakteren van   : Ingyen 

kijátszhatsz egy Idő elötti halált erre a 

Karakterre.

Rin-tin-tin vagy Rin-

Tindalos?

Entertained An Heiress
Elszórakoztatott egy 

örököst
A húzólimited 1 kártyával nőtt.

Marsh kisasszony imádja a 

halpástétomot.
Was Last Seen On Leng Leng-en látták utoljára

A tőled balra ülő játékos ingyen kijátszhat 

egy Eseményt, ha van neki.
Újabb fensíkot értél el.

Feasted On Flesh Nyers húst lakmározott Nem húzhatsz kártyát a köröd végén.
Ami a zárda alatt leledzik 

arra nehéz felkészülni.
Was Limited By Logic Bekorlátozta a logika

Nem játszható ki a családodra olyan 

Módosító amin van *  ikon.

Ne légy már annyira 

földhözragadt, te idióta.

Felt Rather Fishy Halsápadt lett A húzólimited 1 kártyával csökkent.
Innsmouth: Ez nem csak 

külsőség, ez életstílus.

Was Marooned On The 

Moon
A holdon rekedt

A tőled balra ülő játékos ingyen kijátszhat 

egy Módosítót amin van *  ikon.

Próbáld meg értékelni a 

helyzet súlyát.

Fled Frantically
Kétségbeesetten 

menekült
Dobd el az ez alatti Módosítót.

Fuss mintha az életed 

múlna rajta … mert így is 

van.

Was Minced By Mi-Go Ledarálta egy Mi-Go
A húzólimited 1 kártyával csökkent, de 

senki sem vehet el kártyát a kezedből.
Ha csak egy agy volnál …

Forgot About The Fungi
Elfeledkezett a 

Gombákról
Húzz, vagy dobj el 1 kártyát a kezedből.

A legnagyobb borzalmak 

gyarkan irgalmas módon 

bénítják a memóriát.

Was Muddled By Moon-

Wine
Összezavarta a hold-bor

A tőled balra ülő játékos véletlenszerűen 

húzhat és kijátszhat 1 kártyát a kezedből.

Csak egy holdkóros 

fogadna el italt egy Zoog-

tól!

Fought Something 

Formless

Valami alaktalannal 

harcolt

Húzz 2 kártyát és mutasd meg őket. Ha 

valamelyiken van   vagy   ikon, akkor 

dobd el őket a többi kártyáddal együtt. Ha 

nincs, akkor tartsd meg mindet.

Legalább TE jó formában 

vagy.
Was Mystified By Math

Megtévesztette a 

matematika

Ha ennek a Karakternek az Önértékelése 

páros szám, dobd el a kártyáid. Ha 

páratlan, húzz 3 kártyát.

Mert a matek nehéz.

Found A Curious Colour Talált egy furcsa színt A húzólimited 1 kártyával csökkent. Úgy hívjuk "bűzöld".
Was Nettled By 

Nightmares

Rémálmok 

nyugtalanították
Nem játszhatsz ki Eseményeket.

Ne aggódj az álmaid miatt 

… a valóság sokkal 

rosszabb.

Found A New Faith Új vallást alapított

A húzólimited egy kártyával csökkent, de 

megkaphatsz bármennyi Esemény kártyát 

amit a többi játékos kijátszik.

Vígasztalódj a kultuszban.
Was Obsessed By 

Obituaries

Gyászjelentések 

megszállotja lett

Dobj el 1 általad választott kártyát minden 

alkalommal, mikor Idő elötti halált 

játszanak ki.

És a gug kegyelméből, itt 

vagy te.

Gambled With Ghasts Lidércekkel lutrizott
Was Possessed From The 

Past
Megszállták a múltból

A tőled balra ülő játékos húzhat és 

megtarthat 2 kártyát a kezedből.

A múlt mindig utólér … és 

átveszi az irányítást.

Ganged Up With Ghouls Ghoulokkal bandázott
Nem játszható ki a családodra olyan 

Módosító amin van    ikon.
Ne maradj vacsorára. Was Pursued By Polyps Polipok üldözték

Gibbered With Ghouls Ghoul-okkal gagyogott
A húzólimited 1 kártyával csökkent, de 

akár a dobó pakli tetejéről is húzhatsz.
GHOOOOOOOUL! Was Rattled By Rats Patkányok paráztatták

Glimpsed A God Megpillantott egy istent
Was Replaced By A 

Relative
Kicseréltek egy rokonra

Távolíts el minden más Módosítót erről a 

Karakterről.

Észveszejtő hogy az 

unokatesóid mennyire 

hasonlítanak rád.

Got A Room At Gilmans
Kivett egy szobát 

Gilmanéknál

Ingyen kijátszhatsz egy Módosítót amin 

van    ikon.

Nem számolunk felárat az 

ágy alatti szörnyért.
Was Spotted At A 

Speakeasy
Lebukott egy zugivóban

Minden játékos ingyen kijátszhat egy Y  

vagy   Módosítót erre a Karakterre.

Remélhetőleg ez NEM lesz 

egy varázslatos este.

Had a Merging of Minds Nagy elmék találkoztak
Csak olyan Módosító játszhatók ki erre a 

Karakterre, amin van *  ikon.
Felébredsz-e valaha? Was Stalked By Shadows Árnyak követték

Had Hideous 

Hallucinations

Förtelmes hallucinációi 

voltak
Dobd el az ez alatti Módosítót.

Ez mind csak az elmédben 

létezik … de attól még 

megölhet.

Was Stuck In A Sanitarium Szanatóriumba zárták
A húzólimited 1 kártyával nőtt, de nem 

játszhatsz ki Eseményeket.
Nem félsz áldozatot hozni.

Had Too Many Tentacles Túl sok csápja lett
A húzólimited egy kártyával csökkent. 

Mindig rendelkezel a   és   ikonokkal.
Csáposan csábos! Was Suddenly Squamous

Váratlanul 

megpikkelyesedett

Ha a Karakteren van   : Kijátszhatsz 

ingyen egy Idő elötti halált.

Csak halpénz méretű 

probléma.

Heard Horrifying Howls
Rémisztő vonyításokat 

hallott

Ingyen kijátszhatsz egy Módosítót amin 

van    ikon.

Valószínüleg csak a szél. A 

förtelmes, ártalmas szél.

Was Tormented By 

Tickling
Csikizéssel kínozták

Ha a Karakteren van * : A tőled balra ülő 

játékos véletlenszerűen húzhat és 

megtarthat 1 kártyát.

Mókás? Attól függ mi az 

ami csikiz.

Inherited An Idol
Megörökölt egy 

bálványt

Ingyen kijátszhatsz egy Módosítót amin 

van     ikon.
Ez kultikusan klasszikus.

Was Tortured By Toad-

Things
Varangy-izék kínozták

A tőled balra ülő játékos megnézheti a 

kártyáidat és egyet megtarthat belőlük.

Próbálj meg nem 

kuruttyolni.

Inventoried Extremities Végtagokat leltárazott
A tőled jobbra ülő játékos véletlenszerűen 

eldobhat 1 kártyát a kezedből.

Gyerünk … nyújts 

magadnak segítő kezet.
Was Vexed By Texts Irományokkal vegzálták

A tőled jobbra ülő játékos ingyen 

kijátszhat egy Módosítót amin van   

ikon.

Ez egy SZAKÁCSKÖNYV?

Investigated Innsmouth
Innsmouth-ban 

nyomozott

A tőled balra ülő játékos ingyen kijátszhat 

egy Módosítót.

Eltorzult a világképed. Szó 

szerint.
Washed Out As A Writer Kiégett mint iró

Ha ezen a Karakteren van * vagy   ikon, 

akkor ingyen kijátszhatsz rá egy Idő elötti 

halált.

Életedben nem 

méltányoltak.

Learned Loathsome Lore
Megismert egy 

iszonytató történetet

A tőled balra ülő játékos ingyen kijátszhat 

egy Eseményt.

A kevés tudás veszélyes 

dolog.
Went Digging Around 

Dunwich

Dunwich körül 

szaglászott

Kijátszhatsz egy Módosítót ingyen, amin 

van   ikon.

Yog-Sothoth üvöltésétől a 

dombok életre kelnek.

Lived Without Wonder Érdektelenül élt Ha van Történeted, akkor elveszíted azt.

Ideje szembenézni a 

valósággal és nem figyelni 

a shoggoth-ra.

Went Mad At The 

Mountains
Megőrült a hegyekben

Dobj el minden kártyát a kezedből. Ebben 

a fordulóban a köröd végén nem húzhatsz.

Én a hátborzongató 

pingvineket hibáztatom.

Loved A Librarian
Beleszeretett egy 

könyvtárosba
A húzólimited 1 kártyával nőtt.

Sajnos a szerelem könyvét 

már kikölcsönözték.
Went Rafting By The Reef

Vadvizi evezésre ment a 

zátonyhoz

A tőled jobbra ülő játékos húzhat és 

eldobhat 2 kártyát a kezedből.

Csak te, a hold, és egy 

hordányi borzalom…

Married A Marsh
Beházasodott a Marsh 

családba
A húzólimited 1 kártyával csökkent.

Rokonaid vannak 

Innsmouth-ban.
Worried About 

Whippoorwills

Nyugtalankodott a Síró 

Lappantyúk miatt
Nem játszhatsz ki Idő elötti halálokat.

A haldoklók lelkeire 

leselkedő 

Pszükhopomposzok. 

Komolyan.

Matriculated At 

Miskatonic

Beiratkozott a 

Miskatonic Egyetemre
A húzólimited 1 kártyával nőtt.

Bízz bennünk … kerüld el a 

menzát.

Gyere a cheddar miatt, maradj a Mi-Go-ért.

Szóval azt hiszed, hogy láthatatlan repülő polipok üldöznek. Ebben mi 

az őrültség?

Ne aggódj … ezek csak a kannibál elődeid tudatalatti emlékei amik 

megőrjítenek.

A tőled balra ülő játékos húzhat és eldobhat 1 kártyát a kezedből. Ha a 

Karakteren van   : Ebben a körben nem húzhatsz.

Módosítók

Vannak titkok melyekről az embernek nem szabadna tudomást 

szereznie … ezért volt egy kis lakat a naplón, barom.

Húzz 2 kártyát, majd mutasd és dobd el őket. Ha bármelyiken van      

vagy *  ikon, akkor minden más játékos véletlenszerűen húzhat 1 

kártyát a kezedből.

Dobd el a kártyáidat. Aztán húzz 2 kártyát, majd mutasd és dobd el 

őket. Ha bármelyiken van   vagy *  ikon, akkor távolítsd el ezt a 

karaktert a játékból.

Az pasasnak jó szeme van a ghoulokhoz.

Húzz 2 kártyát, majd mutasd és dobd el őket. Ha bármelyiken van   

vagy *  ikon, akkor dobd el a kártyáid és ebben a körben nem 

húzhatsz.

KIADÓ: 52 hálószobás álom palota, óceáni kilátással, olyan arányokkal 

és dimenziókkal, mely förtelmes módon elüt a számunkra ismertektől.

Húzz 2 kártyát, majd mutasd és tartsd meg őket. Ha bármelyiken van * 

vagy   ikon, akkor elvehetsz egy Történetet a követelményétől 

függetlenül.

Van valami fenyegető ezekben a masszív, penészes labirintusokban.

Ha szakadékba nézel, a szakadék is visszanéz beléd … és egy hordányi 

ghoul megragad és ellopják a telefonod.


