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A lakat és a lánc hangos csörömpöléssel a padlóra zuhant, és a 
színház ajtaja kitárult. Dexter visszacsúsztatta a sperhaknit a 
titkos zsebébe, és óvatosan belépett. A nagy mágus az elmúlt 
órában azt nézte, hogy a közönség száznál is több jólöltözött tagja 
megérkezik a híres Sárga Király darab helyi premierjére. Átléptek 
ezen a küszöbön, aztán nyomuk veszett. Helyettük az üléseken 
most életnagyságú bábok foglaltak helyet. Azután minden báb feje 
egyszerre Dexter irányába fordult. „Profi illúzió”, dünnyögte 
őszinte csodálattal.

A maszkos alak a színpadról átlépett az oldalfolyosóra. A 
teremtményt szövevényes tetoválások borították. Maszkja enyhén 
mozgott, ami arra utalt, hogy az arca - vagy bármi is volt a maszk 
alatt - valami visszataszító módon hullámzott. A dolog megindult 
felé, feldöntögetve és szétzúzva az elébe kerülő bábokat. Dexter 
elmosolyodott és higgadtan pörgetni kezdett egy apró követ, amelyet 
eddig a tenyerében tartott. Eközben azokat a varázsszavakat

mormolta, amelyeket a Csendes-óceán egyik 
névtelen szigetén tanult. A lény egy

vipera fürgeségével csapott le, és 
karmos kezeit a mágus nyaka köré 
fonta. Ám nem volt ott más, csak 
füst. A Nagy Dexter Drake eltűnt.

JÁTÉKELEMEK
A Signs of Carcosa kiegészítő a következő játékelemeket 
tartalmazza: 

4 Nyomozólap
1 Mérhetetlen Vén Lap
84 Találkozáskártya

4 Általános
4 Amerika
4 Európa
4 Ázsia/Ausztrália
6 Expedíció
6 Idegen Világ
24 Kutatás
32 Különleges
    (3 féle hátlap)

8 Rejtélykártya

24 Mítoszkártya
4 Kezdéskártya
4 Ereklyekártya
16 Eszközkártya
28 Állapotkártya
12 Varázslatkártya
16 Egyedi Eszközkártya
4 Nyomozójelző

Műanyag Talpakkal
8 Szörnyjelző

(6 normál, 2 legendás)
20 Állapotromlás Jelző

A KIGÉSZÍTŐ ÁTTEKINTÉSE

A Signs of Carcosa kiegészítőben a nyomozók a világ városain 
végigsöprő őrület kiváltó okait kutatják. A lakott területek 
közepén élő emberek lassan megőrülve egy idegen város fantom 
tornyait és egy nem evilági tó vízióját látják. Ez a kiegészítő
tartalmaz egy új Mérhetetlen Vént, új nyomozókat, Szörnyeket 
és az Eldritch Horror alapjátékkal együtt használható
találkozásokat. Tartalmaz továbbá olyan teljesen új 
mechanizmusokat is, mint az Egyedi Eszközök és az 
Állapotromlás jelzők.

A KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATA

Amikor a Signs of Carcosa kiegészítővel játszotok, akkor a
kiegészítő valamennyi játékelemét adjátok hozzá az Eldritch 
Horror megfelelő paklijához, illetve készletéhez, kivéve az
alábbiakban felsoroltakat.

^ Az előkészületek megkezdése előtt véletlenszerűen húzzatok 
egy Kezdéskártyát. Ezek a kártyák megváltoztatják a játék 
előkészületeit, ezáltal egyedivé téve minden egyes játékot.

^ Valamennyi Állapotromlás jelző az általános készletbe 
kerül. Az ezekre a játékelemekre vonatkozó szabályok 
végett lásd az 2. oldalt.

^ Keverjétek meg az Egyedi Eszközöket és képezzetek belőlük 
egy Egyedi Eszköz paklit. Helyezzétek ezt a paklit képpel 
felfelé fordítva az Eszköz pakli mellé.

A kiegészítő egyes játékelemeihez szükségesek más, most 
bevezetett játékelemek is. Ezért amikor ezzel a kiegészítővel 
játszotok, akkor a kiegészítő valamennyi komponensét 
tegyétek bele a játékba.

A KIEGÉSZÍTŐ SZIMBÓLUMA

A kiegészítő minden egyes kártyája a 
Signs of Carcosa kiegészítő szimbólum-
mal van megjelölve, annak érdekében,
hogy meg lehessen különböztetni más 
Eldritch Horror kiadványoktól.
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KEZDÉS KÁRTYÁK

Amikor a játékosok ezzel a 
kiegészítővel játszanak, akkor az
előkészületek megkezdése előtt húznak 
egy véletlenszerű Kezdéskártyát. Ezek 
a kártyák megváltoztatják a játék 
előkészületeit, ezáltal egyedivé téve 
minden egyes játékot.

A kártya felhúzása után, annak hatását 
azonnal rendezni kell, hacsak a kártya 
szövege nem határoz meg ettől eltérő
időzítést, mint például „az
előkészületek után”. Kezdéskártya

ÁLLAPOTROMLÁS JELZŐK

Ez a kiegészítő bevezet egy olyan új
mechanikát, amelyek a Fejlődésjelzőkkel
és a nyomozók tulajdonságaival vannak
kapcsolatban. Az Állapotromlás jelzők egy
nyomozó tulajdonságainak végleges
leromlását jelenítik meg.

^  Amikor egy nyomozó egy tulajdonsága leromlik, akkor kap
egy, a „-1„-es oldalával felfelé fordított Állapotromlás jelzőt
arra a tulajdonságára.

• Ha egy nyomozónak van már egy Állapotromlás jelzője
arra a tulajdonságára, akkor a jelzőt átfordítja a „-2„-es
oldalára. Minden „-2”-es Állapotromlás jelző két „-1”-es
Állapotromlás jelzőnek minősül.

^  A Fejlődésjelzők és az Állapotromlás jelzők semlegesítik
egymást. Amennyiben egy nyomozónak van egy
Fejlődésjelzője és egy Állapotromlás jelzője is ugyanarra a
tulajdonságára, akkor mindkét jelzőt eldobja.

^  Egy nyomozó tulajdonsága nem romolhat le olyan
mértékben, hogy annak új értéke 1 alá csökkenjen.

• Egy nyomozó nem dönthet úgy, hogy lerontja egy
tulajdonságát, ha azzal annak a tulajdonság a módosított
értéke 1 alá csökkenne.

^  Egy nyomozó egyetlen tulajdonsága sem romolhat le
kettőnél nagyobb értékkel.

• Egy nyomozó nem dönthet úgy, hogy lerontja egy
tulajdonságát, ha az a tulajdonság már kettővel leromlott.

EGYEDI ESZKÖZÖK

A kiegészítő egyes találkozásai különféle
Egyedi Eszközökhöz juttatják a nyomozókat.
Akárcsak a Varázslatok és az Állapotok, az
Egyedi Eszközök is kétoldalas kártyák. A
nyomozók nem nézhetik meg az Egyedi
Eszközök hátoldalát, hacsak egy hatás ezt
lehetővé nem teszi számukra.

^  Az Egyedi Eszközök felszerelések, ezért
a Csere akció alkalmával elcserélhetők.
Nincs korlátja annak, hogy egy nyomozó
hány Egyedi Eszközt tarthat a birtokában.

^  Az „Eszköz” szó egyaránt utal az Eszközökre és az
Egyedi Eszközökre. A „Nem Egyedi Eszköz” csak az
Eszközökre utal, ám az Egyedi Eszközökre nem.

^  Amikor egy Egyedi Eszközt eldobnak, akkor a rajta
található valamennyi jelzőt szintén el kell dobni.

Állapotromlás Jelzők

Egyedi
Eszközkártya

Unique Asset

Ally — ChArACter

When you gain this card from 
the deck, gain 1 random tome 

Asset from the deck.
@: Roll 1 die. On a 4–6,  
gain 1 Clue and recover  

1 Sanity.

Albert Wilmarth
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TOVÁBBI SZABÁLYOK

Ez a rész a Harci Találkozásokkal és a Rejtélyekkel kapcsolatos
további szabályokat ismerteti.

HARCI TALÁLKOZÁSOK
A Találkozásfázis során a nyomozónak elsőként a mezőjén
tartózkodó valamennyi nem Legendás Szörnnyel kell
végrehajtania a találkozásokat, mielőtt az összes Legendás
Szörnnyel végrehajtaná a találkozásokat.

FIZIKAI ELLENÁLLÁS

Ebben a kiegészítőben egyes Szörnyek és Legendás Szörnyek
Fizikai Ellenállás képességgel rendelkeznek. Amikor egy
nyomozó Harci Találkozást rendez egy Fizikai Ellenállás
képességgel rendelkező Szörnnyel, akkor a kocka készletéhez
kizárólag a MÁGIKUS felszereléseit és Varázslatainak bónuszait
használhatja.

Azok a hatások, amelyek a játékos számára kockák
újradobását, illetve a dobások eredményeinek manipulálását
lehetővé teszik, a szokásos módon használhatók.

REJTÉLY
Ez a kiegészítő bevezet egy új játékmechanikát: “haladjatok
előre az aktív Rejtélyben”. A Rejtélyek bonyolultságának
köszönhetően ez számos különféle hatást eredményezhet.
Amikor a nyomozók azt az utasítást kapják, hogy
haladjanak előre az aktív Rejtélyben, akkor az aktív
nyomozó a következő hatások valamelyikét érvényesíti:

^  Ha az aktív Rejtély azt igényli, hogy egy vagy több jelző
kerüljön a kártyájára, akkor helyezz egy jelzőt a kártyára.

• A Nyomkészletből húzott Nyomok, a Kapu kupacból
húzott Kapuk, illetve a Szörnytárolóból húzott Szörnyek
is kerülhetnek ilyen módon az aktív Rejtélyre.

^  Ha az aktív Rejtély egy Legendás Szörny legyőzését igényli,
akkor helyezz két Életerőt a kártyára. A Legendás Szörny
szívóssága eggyel csökken minden egyes, az aktív Rejtélyre
helyezett Életerőért.

^  Ha az aktív Rejtély azt igényli, hogy egy nyomozó
elköltsön egy vagy több Nyomot, akkor helyezz a kártyára
egy Nyomot a Nyomkészletből. Bármelyik nyomozó
költhet a kártyára helyezett Nyomokból, amikor annak a
kártyának a hatását rendezi.

TULAJDONSÁG ÉRTÉKEK

OPCIONÁLIS SZABÁLYOK

Egyes játékosok talán szeretnék szabályozni a játék
nehézségét. Ez a rész tartalmazza a játék nehézségének
szabályzásával és a Kezdéskártyák előkészítésével kapcsolatos
opcionális szabályokat.

ŐRÜLT NEHÉZSÉGI FOKOZAT
Amennyiben a játékosok szeretnének még az alapjáték
Nehéz fokozatánál is nagyobb kihívással szembenézni, akkor
még annál is sokkal nehezebbé tehetik a játékot úgy, hogy
kizárólag nehéz Mítoszkártyákat használnak a Mítosz pakli
kialakításánál.

Megjegyzés: Ez az opcionális szabály további kiegészítőket
is igényelhet, attól függően, hogy melyik Mérhetetlen Vént
választottátok.

IRÁNYÍTSD A SORSODAT!
Kezdéskártya húzása helyett az előkészületek megkezdése
előtt a játékosok együtt választhatnak is egy Kezdéskártyát,
majd a szokásos módon végrehajtják annak hatásait.

A játékosok úgy is dönthetnek, hogy egyáltalán nem hasz-
nálnak Kezdéskártyát.

A kiegészítő egyes hatásai, mint érték hivatkoznak egy nyomozó
tulajdonságaira. Egy tulajdonság értéke megegyezik a
nyomtatott érték Fejlődésjelzőkkel és az Állapotromlás jelzőkkel
módosított értékével.
^  Egy tulajdonság értékét nem befolyásolják a felszerelésekből,

vagy egyéb hatásokból származó bónuszok, mivel ezek a
hatások csak akkor számítanak, amikor próbát hajtasz végre.

Például Dexter Drake nyomtatott ] értéke 2, valamint van egy
„+1 ]” Fejlődésjelzője. A ] értéke tehát 3 (2 a nyomtatott
érték, plusz 1 a Fejlődésjelzőjéből). A Személyi Asszisztens
Eszközből származó ] bónusza nincs hatással erre az értékre.
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

K. Használhatja-e Jenny Barnes az akció képességét, hogy lehetővé 
tegye saját magának vagy egy másik nyomozónak, hogy végrehajtson 
egy Eszközök Beszerzése akciót, ha a választott nyomozó nem egy 
Város mezőn, vagy Szörnyet tartalmazó mezőn tartózkodik?

V. Nem. Egy nyomozó egy Eszközök Beszerzése akciót kizárólag 
Város mezőn hajthat végre, és csak akkor, ha nincs Szörny a 
mezőjén.

K. Használhatja-e Michael McGlen az akció képességét, ha már 
rendelkezik Körözött Állapottal?

V. Igen. Michael McGlen akkor is használhatja az akció
képességét, ha már rendelkezik Körözött Állapottal. Ha így tesz, 
akkor a képesség valamennyi hatását rendezi, azzal az egyetlen 
kivétellel, hogy nem kap egy újabb Körözött Állapotot.

K. Lehetővé teszi-e Michael McGlen passzív képessége számára, 
hogy újradobjon egy kockát egy Sötét Paktum cselekvés hatásának 
rendezésekor?

V. Igen. Michael McGlen passzív képessége lehetővé teszi 
számára, hogy újradobjon egyetlen kockát egy ALKU vagy 
HAJSZA Állapot hatás rendezésének részeként, még akkor is, ha a 
kocka dobása nem egy próba része volt. Ebbe beletartozik az 
olyan kocka is, amelyet egy Sötét Paktum Állapot vagy egy 
Hatalom Ígérete Állapot @ hatásának rendezésekor dobott.

K. Meggátolja-e Wendy Adams passzív képessége őt abban, hogy 
elvegyen egy olyan állapotot, amelyet pedig szeretne elvenni?

V. Igen. Ha egy hatás lehetővé teszi Wendy Adams számára, 
hogy egy olyan fizetség részeként elvegyen egy Állapotot, mint 
amilyen például az „elvehetsz egy ŐRÜLET Állapotot”, vagy 
„hacsak nem veszel el egy Métely Állapotot”, akkor a passzív 
képességét használva Wendy dönthet úgy, hogy nem veszi el az 
Állapotot. Ha így dönt, attól az Állapot elvételének költségét 
továbbra is meg kell fizetni.

K. A Hastur Ivadéka Legendás Szörny képessége meggátolja-e őt 
abban, hogy egyetlen Harci Találkozás alkalmával egynél több 
Életerőt veszítsen?

V. Igen. Ha bármilyen hatás, beleértve a Harci Találkozás 
hatásait is, kettő vagy több Életerő elvesztését okozná a Hastur 
Ivadéka Legendás Szörnynek, akkor ehelyett az csak egyetlen 
Életerőt veszít.

K. Rendelkezhet-e egy nyomozó több példánnyal ugyanabból az 
Egyedi Eszközből?

V. Igen. Nincs korlátja annak, hogy egy nyomozó hány Egyedi 
Eszközt tarthat a birtokában.

K. Elvehet-e Egyedi Eszközt egy nyomozó, amikor egy véletlenszerű 
eszközt kell húznia?

V. Nem. Ha egy hatás azt mondja, hogy „vegyél el 1 
véletlenszerű Eszközt a pakliból”, akkor a nyomozó az Eszköz 
pakliból húz, nem pedig az Egyedi Eszköz pakliból. Egy 
nyomozó kizárólag akkor kap Egyedi Eszközt, amikor a hatás 
kimondottan Egyedi Eszköz húzását határozza meg.

KÉSZÍTŐK
A Kiegészítőt Tervezte: Nikki Valens

Az Eldritch Horror Játékot Tervezte: Corey Konieczka és
Nikki Valens

Kiegészítő Szövegek: Dane Beltrami és Tim Uren

Grafikai Tervezés: Chris Beck és Duane Nichols

Vezető Grafikai Tervező: Brian Schomburg

Doboz Illusztráció: Cristi Balanescu

A Játékelemek Illusztrációi: Mauro Dal Bo, Tony Foti,
Jacob Murray, Stephen Somers, és a Call of Cthulhu LCG
művészei, valamint az Arkham Horror Files termékei.

Művészeti Rendező: Taylor Ingvarsson

Vezető Művészeti Rendező: Andy Christensen

Gyártás Igazgató: Andrew Navaro

Gyártásvezető: Jason Beaudoin és Megan Duehn

Minőségbiztosítási Irányító: Zach Tewalthomas

Gyártás Kivitelezés: Michael Hurley

Kiadó: Christian T. Petersen

Játéktesztelés: Carolina Blanken, Anita Hilberdink,
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