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RÉGI CIMBORÁK

Luke Robinson lelépett az enyhén ringatózó hajóról, és mélyen
beszívta a sós levegőt, ízlelgetve a Celephaïs kikötővároson át a
Cereneriai-tenger felől érkező lágy szellőt. A tündöklő város kelet
felé terült el, ahová az Aran-hegy gingko-borította emelkedőin
lehetett feljutni. A hegy, melynek hófödte csúcsai felsejlettek a
csendes messzeségben, biztonságot sugároztak Luke számára, noha
tudta jól, hogy az érzés hamis. A kikötő végén karjait széttárva
egy pazar öltözetű férfi várta.

- Luke! Régen láttuk egymást, barátom. Gyere, igyunk egyet, és
ismerkedjünk meg újra! - Arcán széles vigyor terült szét,
miközben arany és türkiz ékszerei csilingeltek és csillogtak a
napsütésben.

Luke megrázta a fejét. - Majd legközelebb, Kuranes. Tudod jól,
hogy más vágyam sincs - mondta vigyorogva. - Ám ezúttal nem a
barátság hozott Celephaïsbe. Valami borzalmas történik északon.
Érzem.” - Idegesen babrált a díszes dobozzal, amelyet az egyik
zsebében tartott. Egy ajándék volt, még a nagybátyja adta neki
réges-régen.

Kuranes vonásai elkomorodtak. - Ezzel nem vagy egyedül,
barátom. Én is ugyanezt érzem - válaszolta Kuranes, és tekintete
a távolba révedt. - Kadath Ura ébredezik.

Luke megrázta a fejét - Nem tudhatjuk biztosan…

Kuranes felemelte a kezét, hogy elhallgattassa. - Nem. Te is
tudod, hogy így van. Forral valamit. Az egész emberiség a
szakadék szélén áll.

A déli nap kellemes meleget árasztott, Luke mégis megborzongott,
és összébb húzta a kabátját.

- És az Álomföldek sem kivétel - bólintott Luke észak felé
fordulva. - Hát, ezért vagyok itt, öreg barátom. Meg akarom
állítani - fordult vissza Kuranes felé, kezét barátja vállára téve. -
Gyere. - mondta. - Sok megbeszélnivalónk van.

A KIEGÉSZÍTŐ ÁTTEKINTÉSE

A The Dreamlands kiegészítőben a nyomozók a rémálmaik 
különös látomásainak járnak utána, és összefogva 
munkálkodnak olyan erők ellen, melyek célja, hogy eggyé
olvasszák az álmok világát a valósággal. Ez a kiegészítő tartalmaz
az Eldritch Horror alapjátékkal együtt használható két új
Mérhetetlen Vént, új nyomozókat, Szörnyeket és találkozásokat. 
Tartalmaz továbbá olyan teljesen új mechanizmusokat is, mint 
az Egyedi Eszközök és a Fókuszjelzők.

A KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATA

Amikor a The Dreamlands 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.

^ A kiegészítőben található Álomföldek kiegészítő játéktáblát,
az Álomföldek Találkozáskártyákat, az Álomküldetés 
Találkozáskártyákat, az Álomportál jelzőket, az
Álomküldetés jelzőket, valamint az Álomföldek kiegészítő
játéktábla mezőihez tartozó hét Nyomot és három Kaput a 
kiegészítőhöz adott Hypnos Mérhetetlen Vén és a 
Másvilági Álmok Kezdéskártya használja. Máskülönben 
ezek a játékelemek visszakerülnek a dobozba. Az említett 
játékelemekre vonatkozó szabályok végett lásd a 4. és az 5. 
oldalt.

^ A kiegészítőhöz adott Kalandkártyákat a Másvilági Álmok 
Kezdéskártya használja. Máskülönben ezek a 
Kalandkártyák visszakerülnek a dobozba. A Kalandokra 
vonatkozó szabályok végett lásd a 4. oldalt.

^ Valamennyi Fókuszjelző és Kalandjelző az általános 
készletbe kerül. A játékelemekre vonatkozó szabályok 
végett lásd a 4. és a 6. 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 The
Dreamlands kiegészítő szimbólummal 
van megjelölve, annak érdekében, hogy 
meg lehessen különböztetni más Eldritch
Horror kiadványoktól.
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JÁTÉKELEMEK

24 Mítoszkártya 6 Kezdéskártya 4 Kör Áttekintő
Kártya

12 Rejtélykártya
(2 féle hátlap)

8 Kalandkártya

2 Mérhetetlen Vén Lap

1 Álomföldek Kiegészítő Tábla

8 Nyomozólap, a Hozzájuk Tartozó 
Jelzőkkel és Műanyag Talpakkal

4 Ereklyekártya 19 Állapotkártya12 Varázslat-
kártya

25 Egyedi
Eszközkártya

16 Eszköz-
kártya

6 Szörnyjelző és
5 Legendás Szörnyjelző

7 Nyomjelző 12 Fókuszjelző4 Életerő és
Épelméjűség Jelző

3 Kapujelző1 Kalandjelző 1 Álomküldetés
Jelző

3 Álomportál Jelző

Actions
Each action can be performed once per round.
^ Travel: Move 1 space and spend travel 

tickets to move additional spaces.
^ Prepare for Travel:
^

Gain 1 travel ticket.
Acquire Assets: Test ]
of equal or lesser value from reserve.

and gain Assets 

^ Rest:
^

Recover 1 Health and 1 Sanity.
Focus:

^

Gain 1 Focus.
Trade: Trade possessions with another 

^

investigator on your space.
Component Actions: Perform the action
or local action of a component. Each 
component action counts separately.

EncountErs
Resolve a Combat Encounter against each
Monster on the space. Then, if there are no
Monsters on the space, choose one:
^ Location Encounter:

based on the space’s type or
Resol

art.
ve an encounter 

^ Token Encounter: Resolve an encounter
that corresponds to a token on the space.
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Cultists

Setup

Mythos Deck

Stage I:

Stage II:

Stage III:

Set aside the Leng  
Spider Monster. The Lead 
Investigator gains 1 Spell.

When this Monster is 
spawned, move it to the 
nearest space that does  
not contain a Gate or  

a Monster.

Atlach-Nacha
The Dreamweaver

•	@: Spawn 1 Gate unless investigators 
as a group discard a total number of 
Clues and/or Spells equal to half ~.

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

•	When Atlach-Nacha awakens, flip this 
sheet and resolve the “Atlach Nacha 
Awakens!” effect on the back.

Ever weaving, ever watching, should 
Atlach-Nacha ever complete her empyrean 

masterpiece, it would merge the firmaments 
of the Dreamlands and reality into a single 
cosmic ingress, opening the way for the 
horrors of the Underworld to wage 
war upon the cities of humanity.

4 Európa

16 Álomföldek4 Általános

4 Amerika 4 Ázsia/Ausztrália

6 Idegen Világ

TALÁLKOZÁSKÁRTYÁK

Condition

talent

You may reroll 1 die when 
resolving a { test.

Once per round, when you 
would lose 2 or more Sanity, 
prevent 1 of that Sanity loss. 

Then flip this card.

Moxie
Unique Asset

Item

Action: Move 1 Monster on 
your space to an adjacent space.

If a Gate would spawn on  
your space, discard that  

Gate instead.

Flux Stabilizer
Spell

Glamour

Play with the top Gate of  
the Gate stack revealed.

@: Test [ and  
flip this card.

Find Gate

3 2 4 2 2

75

Lore ObservationInfluence Strength Will

•	Action:	If	you	are	on	a	space	containing	a

Gate,	discard	1	Monster	on	your	space	with	

toughness	less	than	your	|.

•	 If	a	Gate	would	spawn	on	your	space,	discard
	

that	Gate	and	gain	1	Clue	instead.

“Professor Young taught me that everything is simpler 

than it seems. The connection is there if you look for it.”

The Scientist

Kate Winthrop

Carrier Nightgaunt

Atlach-Nacha

24 Különleges
(3 féle hátlap)

48 Kutatás
(2 féle hátlap)

20 Álomküldetés
(4 féle hátlap)
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KEZDÉSKÁRTYÁK
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”.
A Másvilági Álmok Kezdéskártya arra utasítja a játékosokat, 
hogy készítsék elő a Álomföldek kiegészítő játéktáblát. A 
játéktábla előkészítésének és használatának szabályai a jobb 
oldalon olvashatók.

KALANDOK
A Kalandkártyák többrészes történeteket jelenítenek meg, 
melyekbe a nyomozók olyan különféle jutalmak reményében 
vágnak bele, mint például TALENTUM Állapotok szerzése, vagy 
előrehaladás az aktív Rejtélyben.
A MÁSVILÁGI ÁLMOK Kalandok kizárólag akkor használhatók, 
ha a játék elején A Másvilági Álmok Kezdéskártya került 
felhúzásra. Tegyétek félre a Kezdéskártya által meghatározott 
valamennyi Kalandkártyát. A MÁSVILÁGI ÁLMOK Kalandok 
négy szintből tevődnek össze, amelyek jellemzőként a kártyák 
elején kerültek feltüntetésre (I, II, III, IV), és amelyekre a játék 
során hivatkozás történik.
Az előkészületek után a Másvilági Álmok Kezdéskártya arra 
utasítja a nyomozókat, hogy húzzák fel a történet első
szintjének Kalandját, az Egy Véletlen Találkozást. 
Kalandkártya felhúzása után, az aktív nyomozó képpel felfelé
lehelyezve játékba hozza, és végrehajtja annak „amikor ez a 
kártya játékba kerül” hatását.
Minden egyes Kalandnak van egy olyan hatása, amelyik 
lehetővé teszi, hogy a nyomozók teljesítsék a Kalandot. Amikor 
egy Kaland teljesült, akkor az aktív nyomozó végrehajtja a 
kártya „amikor ez a Kaland teljesült” hatását, amely magában 
foglalja egy újabb, a történet következő fejezetét jelentő
Kalandkártya húzását. Ezután az aktív nyomozó eldobja a 
teljesített Kalandot, a rajta található valamennyi jelzőt, 
valamint minden olyan jelzőt, amelyik a kártya hatására került 
játékba. Minden Kaland arra utasítja a nyomozókat, hogy 
húzzanak fel egy, a történet következő szintjéhez tartozó
Kalandot, egészen addig, míg el nem érik a negyedik és egyben 
utolsó szintet.

ÁLOMFÖLDEK KIEGÉSZÍTŐ TÁBLA
Az Álomföldek kiegészítő tábla hidat képez a valóságos világ és 
az álmok birodalma között, és lehetővé teszi a nyomozók 
számára, hogy fantasztikus városokba, és más misztikus 
helyszínekre látogassanak.
Ez a kiegészítő tábla kizárólag akkor kerül a játékba, ha a 
Mérhetetlen Vén Hypnos, vagy ha a Másvilági Álmok 
Kezdéskártyát használjátok.
Amikor a kiegészítő tábla játékban van, akkor a „játéktábla” 
kifejezés az Eldritch Horror alapjáték fő táblájára és a kiegészítő
táblára egyaránt vonatkozik. A „kiegészítő tábla” kifejezés csak 
a kiegészítő táblára vonatkozik, a fő táblára nem.

A KIEGÉSZÍTŐ TÁBLA ELŐKÉSZÍTÉSE
Az Álomföldek kiegészítő tábla előkészítéséhez kövessétek az 
alábbi lépéseket.

1. A KIEGÉSZÍTŐ TÁBLA LEHELYEZÉSE
Hajtogassátok ki a kiegészítő táblát és helyezzétek a főtábla 
mellé úgy, hogy mindenki könnyedén elérhesse.

2. NYOMOK ÉS KAPUK HOZZÁADÁSA
A kiegészítő tábla mezőihez tartozó hét Nyomot és három 
Kaput adjátok hozzá a Nyom készlethez és a Kapu kupachoz, 
majd keverjétek meg a Nyom készletet és a Kapu kupacot.

3. SZÖRNYEK FÉLRE TÉTELE
Vegyétek a következő Szörnyeket a Szörnytárolóból: 1 Ghul 
Szörny, 1 Holdbestia Szörny és 1 Zoog Szörny.
Ha ezeknek a játékelemeknek bármelyike visszakerülne a 
Szörnytárolóba, akkor ehelyett tegyétek félre.

4. A KÁRTYÁK SZÉTVÁLOGATÁSA ÉS A PAKLIK
LEHELYEZÉSE
Válogassátok szét az Álomföldek Találkozásokat és az 
Álomküldetés Találkozásokat, képezzetek belőlük paklikat, 
majd keverjétek meg őket. Helyezzétek ezeket a paklikat a 
kiegészítő tábla mellé. Ezután helyezzétek az Álomküldetés 
Jelzőt az Álomküldetés Találkozás pakli legfelső lapja által 
meghatározott mezőre.

5. ÁLOMPORTÁLOK JELENNEK MEG
Fedjetek fel Kapukat a Kapu kupac tetejéről mindaddig, amíg 
három olyan Kapu nem kerül felfedésre, amelyek nem 
kapcsolódnak az Álomföldek kiegészítő tábla egyik mezőjéhez 
sem. Helyezzétek a három Álomportál Jelzőt ezekre a mezőkre. 
A felfedett összes Kaput hagyjátok a Kapu kupacban, és ne 
keverjétek meg a Kapu kupacot az Álomportálok megjelenése 
után.
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KIEGÉSZÍTŐ TÁBLA SZABÁLYOK
A következő szabályok az Álomföldek kiegészítő táblára 
vonatkoznak.

MOZGÁS A KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁRA
Amikor egy nyomozó, aki nem tartózkodik az Álomföldek 
kiegészítő táblán, végrehajt egy Pihenés akciót, akkor elkölthet 
1 Nyomot, vagy végrehajthat egy {–1 próbát. Ha sikerrel 
teljesíti a próbát, vagy elkölti a Nyomot, akkor rámozog A
Bűvös Erdőre.
Továbbá, az Álomportálok lehetővé teszik a nyomozók 
számára, hogy az Álomföldek kiegészítő tábla és a fő tábla 
között utazzanak. Lásd alább az „Álomportálok” részt.

ÁLOMPORTÁLOK
Az Álomportálok olyan helyszíneket képviselnek, ahol az
Álomföldek belefolynak a való világba. Minden Álomportált 
tartalmazó mező egy Helyi útvonallal kapcsolódik az adott jelző
mezőjéhez. Lásd a „Helyi Útvonalak” részt a jobb oldalon.
Egyes hatások Álomportálok megjelenését eredményezik. Egy 
Álomportál megjelenéséhez fedjetek fel Kapukat a Kapu
kupacból mindaddig, amíg olyan Kapu nem kerül felfedésre,
melynek mezője nem az Álomföldek kiegészítő táblán van, és 
nem tartalmaz Álomportált sem. Helyezzétek az Álomportált 
arra a mezőre. A felfedett összes Kaput hagyjátok a Kapu
kupacban; ne keverjétek meg a Kapu kupacot az Álomportál 
megjelenése után.
Ha egy Kapu egy olyan mezőn jelenne meg, amelyik 
Álomportált tartalmaz, akkor ehelyett az a Kapu az
Álomportálhoz kapcsolódó mezőn jelenik meg.

ÁLOMKÜLDETÉS MEZŐK
A Bűvös Erdő, A Hold, A Túlvilág és az Ismeretlen Kadath 
Álomküldetés mezők, melyeket egy téglalap keretben saját kör 
alakú ábrájuk jelöl. Egy Álomküldetés mezőn tartózkodó
nyomozó találkozásként, a jobb oldalon részletezett módon 
végrehajthat egy Álomküldetés Találkozást.

HELYSZÍN TALÁLKOZÁSOK
Az Álomföldek kiegészítő táblán tartózkodó nyomozók az
ottani helyszínekkel kapcsolatos tematikus találkozásokat 
hajtanak végre. A kiegészítő tábla minden Város mezőjének 
neve alatt található egy rövid leírás, mely összefoglalást nyújt az
adott mező találkozáskártyáinak legáltalánosabb hatásairól.
^  A Találkozásfázis során a Celephaïs, Dylath-Leen vagy 

Ulthar városában tartózkodó nyomozó végrehajthat egy 
találkozást az adott mezővel olyan módon, hogy húz egy 
Álomföldek Találkozást és rendezi az adott mezőhöz
tartozó hatásokat.

KUTATÁS TALÁLKOZÁSOK
Amikor egy nyomozó egy Nyommal hajt végre találkozást az
Álomföldek kiegészítő táblán, akkor húz egy, a választott 
Mérhetetlen Vénhez tartozó Kutatás Találkozást, és a szokásos 
módon rendezi az adott mezőjének a típusához tartozó hatá-
sokat.

ÁLOMKÜLDETÉS TALÁLKOZÁSOK

A kiegészítő Álomküldetés Találkozás kártyái lehetővé teszik
a nyomozók számára, hogy belevágjanak egy olyan utazásba,
amely elviszi őket az Álomföldek egzotikus helyszíneire, ahol
jutalmak és segítségek tömkelege várja őket küldetésük
során.
^  Az Álomküldetés Találkozások komplex találkozások,

amelyek időnként több próba teljesítését is igényli a
nyomozóktól.

^  Minden egyes Álomküldetés Találkozás kártya hátoldala
jelzi, hogy melyik mezőhöz tartozik.

^  Az Álomküldetés jelzőt az Álomküldetés Találkozás pakli
legfelső kártyája által jelzett mezőre kell helyezni. Ezt a
mezőt az „Álomküldetés mezőnek” nevezzük. Ha
bármilyen okból megváltozik az Álomküldetés
Találkozás pakli legfelső kártyája, akkor helyezzétek át az
Álomküldetés jelzőt a megfelelő mezőre.

^  A Találkozásfázis során, az Álomküldetés jelzőt
tartalmazó mezőn tartózkodó nyomozó találkozást
hajthat végre a jelzővel olyan módon, hogy felhúzza és
teljesíti az Álomküldetés Találkozás pakli legfelső
kártyáját.

HELYI ÚTVONALAK

Az Álomföldek kiegészítő tábla számos mezőjéhez
kapcsolódnak Helyi útvonalak. A Helyi útvonalakkal
összekötött mezők olyan közel vannak egymáshoz, hogy a
rajtuk történő mozgás nem igényel külön akciót.
^  Az Akció Fázis során egy nyomozó tetszőleges számú

egymással kapcsolódó Helyi útvonalon mozoghat.
• Minden nyomozó körönként legfeljebb egyszer

hajthatja végre ezt a mozgást.
• Ez a mozgás nem igényel akciót, azonban Késlekedő

nyomozó nem hajthatja végre.
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TOVÁBBI SZABÁLYOK
Ez a rész a Harci Találkozásokkal és a Rejtélyekkel 
kapcsolatos további szabályokat ismerteti.

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

FÓKUSZ AKCIÓ
Ez a kiegészítő tartalmazza a Fókusz akciót, amely a 
Mountains of Madness kiegészítőben került bevezetésre, és 
amelyet bármelyik nyomozó végrehajthat. Egy tetszőleges
mezőn tartózkodó nyomozó egy akciójaként kap egy
Fókuszjelzőt.
^ A nyomozó a próba során elkölthet egy Fókuszjelzőt, 

hogy egy kockát újradobjon. Nincs korlátja annak, hogy 
hány Fókuszjelzőt költhet el kockák újradobására.

^ Egy nyomozónak sem lehet kettőnél több Fókuszjelzője.

KAPUK
Egyes hatások ebben a kiegészítőben Kapuk felfedését 
eredményezik a Kapu kupacban. A felfedett Kapuk
ugyanazon a helyen maradnak a Kapu kupacban, hacsak a 
Kapu felfedését kiváltó hatás másként nem rendelkezik.
Ha egy hatás egy bizonyos számú Kapu felfedését 
eredményezné a Kapu kupacban, és ez a szám meghaladja a 
Kapuk számát a Kapu kupacban, akkor az aktív nyomozó
megkeveri az eldobott Kapukat, és a Kapu kupac aljára 
helyezi őket, mielőtt végrehajtaná a hatást.
Miután egy Kapu felfedésre került a Kapu kupacban, az
egészen addig felfedve marad, amíg ki nem kerül a Kapu 
kupacból, vagy amíg a Kapu kupacot meg nem kell keverni.

REJTÉLYEK
Ez a kiegészítő tartalmaz egy olyan új játékmechanikát, amely a 
Mountains of Madness kiegészítőben került bevezetésre:
„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 adott típusú jelzőt a 
kártyára.
• A Nyomkészletből húzott Nyomok, a Kapu kupacból

húzott Kapuk, illetve a Szörnytárolóból húzott Szörnyek 
kerülnek 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
A kiegészítő egyes hatásai értékként hivatkoznak egy nyomozó
tulajdonságaira. Egy tulajdonság értéke megegyezik a 
nyomtatott érték Fejlődésjelzőkkel és 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 Kate Winthrop nyomtatott | értéke 4, valamint van egy 
„+1 |” Fejlődésjelzője. A | értéke tehát 5 (4 a nyomtatott 
érték, plusz 1 a Fejlődésjelzőjéből). A Magánnyomozó Eszközből 
származó | bónusza nincs hatással erre az értékre.

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, az Egyedi Eszközökre azonban nem.

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

K. Amanda Sharpe akció képessége fejleszti-e ugyanazt a 
képességet többször is?

V. Igen. Ha Amanda akció képességét több Talentum Állapot 
eldobására használják, akkor ugyanazt a tulajdonságot többször 
is fejlesztheti. Ugyanakkor egy tulajdonságot sem fejleszthet a 
nyomtatott értékénél kettővel nagyobb értékűre.

K. Mi történik akkor, ha Kate Winthrop egy olyan mezőn 
tartózkodik, amelyiken egy Álomportál és egy Kapu is megjelenne?

V. Mind az Álomportál, mind pedig Kate Winthrop passzív
képessége is megpróbálja helyettesíteni a Kapu megjelenését. 
Az aktív nyomozó dönti el, hogy melyik hatás érvényesüljön. 
Ilyeténképpen megteheti, hogy Kate passzív képességével
eldobatja a Kaput, annak megjelenése helyett.

K. Mi számít „egy Kapuval való találkozásnak” Luke Robinson 
passzív képességének használatakor?

V. Luke úgy képes végrehajtani a passzív képességét, hogy
találkozás választásánál figyelmen kívül hagyja a mezőjén 
tartózkodó Szörnyeket. Egy Kapuval azonban kötelező
hajtania a találkozást.

A legáltalánosabb módja egy Kapuval való találkozásnak egy
Idegen Világ Találkozás kártya felhúzása és végrehajtása. 
Azonban egy olyan találkozás végrehajtása, amelyiknél
szükséges az, hogy Luke egy Kaput tartalmazó mezőn álljon, az
egy Kapuval történő találkozás. Például, A Pók Hálójában 
Rejtély lehetővé tesz egy Kapuval történő találkozás helyett 
más lehetőséget is.

K. Mi Luke Robinson induló helyszíne, ha több Kapu is van, vagy 
ha egyáltalán nincs Kapu a játéktáblán?

V. A szokásostól eltérően, Luke Nyomozójelzője nem kerül
lehelyezésre az előkészületek 3. lépésében. Az előkészületek 
végrehajtása után Luke kiválaszt egy olyan mezőt, amelyik 
Kaput tartalmaz, és a Nyomozójelzőjét arra a mezőre helyezi. 
Ha nincs Kapu a játéktáblán, akkor a Nyomozójelzőjét egy
általa választott mezőre helyezi.

K. Mi történik azokkal a Kapukkal a Kapu kupacban, amelyek 
felfedésre kerültek?

V. A felfedett Kapuk ugyanott maradnak, ahol a Kapu 
kupacban voltak, hacsak az a hatás, amely kiváltotta a Kapuk 
felfedését, másképp nem rendelkezik. A Kapu kupacot nem 
kell megkeverni, és a felfedett Kapukat sem kell eldobni, vagy
bármilyen más módon eltávolítani a Kapu kupacból.

Miután egy Kaput felfedtek a Kapu kupacban, akkor az egészen 
addig a Kapu kupacban marad, amíg fel nem húzzák onnan,
vagy amíg meg nem kell keverni a Kapu kupacot.

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

A JÁTÉK NEHÉZSÉGÉNEK
SZABÁLYOZÁSA
Ha a játék elején minden játékos egyetért, akkor 
használhatják az alábbi opcionális szabályokat, hogy 
segítségükkel megváltoztassák a játék nehézségét.

SZAKASZOLT NEHEZÍTÉS
A játékosok megtehetik, hogy olyan módon teszik 
fokozatosan egyre nehezebbé a játékmenetet, hogy a Mítosz 
pakli I. szakaszánál csak könnyű Mítoszkártyákat, a II. 
szakasznál csak normál Mítoszkártyákat, a III. szakasznál 
pedig kizárólag nehéz Mítoszkártyákat használnak.
Ezzel az opcionális szabállyal úgy lehet növelni a 
nehézséget, hogy a játékosok a Mítosz pakli I. szakaszánál 
normál kék Mítoszkártyákat, a II. szakasznál pedig nehéz 
kék Mítoszkártyákat használnak. A játékosok úgy is 
elkezdhetik a játékot, hogy az Eldritch Horror Útmutató
„Induló Szóbeszéd”szabályai szerint egy könnyű kék 
Mítoszkártya már játékban van.

ŐRÜLT NEHÉZSÉGI FOKOZAT
Amennyiben a játékosok szeretnének 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 
használnak Kezdéskártyát.
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FEKETE GÁLYA A HOLD FELÉ
Luke hosszú éveken át utazott keresztül-kasul az álmok idillikus
világaiban, ám korábban sohasem mert felszállni egyetlen fekete
gálya fedélzetére sem. Most megtette, csendben és türelmesen
várakozva a rubinok között, melyekkel Leng Népe ezeket a
hatalmas hajókat működtette. - Nyugodtnak tűnik a tenger, -
suttogta oda utastársának, egy hatalmas narancssárga macskának.

- Amikor az Álmok Földjét járod, akkor tartsd szemmel mindazt,
ami látszik. - dorombolta a macska. Luke már régen megtanulta a
macskák nyelvét, és ez azóta is gyakran jól jött számára. - Vegyük
például a vendéglátóinkat.

- Leng Népét? - kérdezte Luke. - Talán nem is Lengről
származnak? - Talán nem is emberek - gondolta. Szinte 
lehetetlen volt kivenni valódi alakjukat sötét köpenyük alatt. Luke 
alaposabban szemügyre vette a körülöttük heverő rubinokat. A 
kövek olyan vörösek voltak, akár egy halálos seb, és az egyikhez 
hozzáérve fájdalmas sivárság érzése járta át.

- Gyere, - intett a macskának, hogy kövesse, - lopakodjunk ki, és 
nézzük meg, hol járunk.

Ahogy kisurrantak a fedélzet ajtaján át, Luke megdöbbent attól,
amit látott. A hajó már nem a tengeren úszott, hanem az éjszakai
égbolton. Előttük terült el végcéljuk, a Hold. Sokkal nagyobb volt
annál, mint amiről Luke valaha képzelte, hogy látni fogja.
Odalent a felszínen tavak és erdők suhantak el, amint a hajó
fordulni kezdett, és megindult a bolygó oldala felé, amely
beleveszett az örök sötétségbe.

Luke le volt nyűgözve, és észre sem vette, hogy a macska csendben
elillant mellőle.

- Nos, - szólalt meg egy dörgedelmes hang mögötte. - Úgy néz ki,
potyautasunk akadt.
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