
KÖZÖNSÉGES TÁRGYAK

angol név magyar név típus színesítő szöveg leírás hátlap

.18 Derringer .18 Derringer Lőfegyver Egyetlen csaj sem hagyja el a 
várost némi védelem nélkül.

.38 Revolver .38 Revolver Lőfegyver Megbízható társ a fegyveres erők 
bármely tagjának.

.45 Automatic .45 automata Lőfegyver
Detektívnek állni egy veszélyes 
karrier, de ezek a drágaságok 

majd kisegítenek.

2x4 Palló Nehéz fegyver Az ajtó ki van ékelve.
Akció: Kiékeled az ajtót. 

Fordítsd meg a lapot és rakd az 
ajtó mellé a meződre.

Tekintsd úgy ezt a lapot, mint egy barrikád. Ha 
egy nyomozó megszünteti ezt a torlaszt, fordítsd 

meg.

Arcane Manuscript Misztikus kézirat Kötet 1 kockával többel dobhatod a 
tudás próbát.

Axe Balta Nehéz fegyver

Ha ezzel a lappal támadsz, 
szerezhetsz 2 lefordított horrort, 

hogy minden nagyítót 
pentagrammára fordíts.

Brass Knuckles Bokszer Felszerelés Ha fegyvertelenül támadsz, 2 
kockával többel dobhatsz.

Bandages Kötszer Felszerelés
Akció: Dobj el legfeljebb 2 

lefordított sérülést. Ezután dobd 
el ezt a lapot.

Bullseye Lantern Tolvajlámpa Fényforrás Akció: Másik nyomozó 3 mezőn 
belül bódulttá (dazed) válik.

Candles Gyertyák Fényforrás
Varázsláskor eldobhatod ezt a 

lapot, hogy minden nagyítót 
pentagrammára fordíts.

Carbine Rifle Karabély Lőfegyver
Nem támadhatod ezzel a 

kártyával a veled egy mezőn 
lévő szörnyet.



Crowbar Feszítővas Nehéz fegyver Tökéletes eszköz a meló 
elvégzéséhez.

Dynamite Dinamit Felszerelés A kanóc nem túl hosszú, bölcs 
dolog lenne szaladni.

Akció: Meggyújtod a kanócot és 
eldobod a robbanószert. Fordítsd 

meg ezt a lapot és tedd le 3 
mezőn belül.

A nyomozás fázis végén, ezen vagy szomszédos 
mezőn lévő nyomozók 8, a szörnyek pedig 10 

sebzést kapnak. Dobd el ezt a lapot.

Elder Sign Pendant Ősi jel nyakék Felszerelés 1 kockával többel dobhatsz, 
mikor kitérsz egy szörny elől.

Elder Ward Ősi oltalmazó Felszerelés 1 kockával többel dobhatsz, 
mikor egy szörny téged támad.

Fire Extinguisher Tűzoltó készülék Nehéz fegyver Akció: Minden tüzet levehetsz a 
saját és szomszédos mezőkről.

Flare Gun Jelzőpisztoly Felszerelés Már csak egy töltényed maradt. 
Ezt jobb, ha számon tartod.

Akció: Rakj tüzet 3 mezőn belül. 
Minden szörny ezen a mezőn 
sebződik 2-t. Fordítsd meg a 

lapot.

Akció: Rakj tüzet 3 mezőn belül. Minden szörny 
ezen a mezőn sebződik 2-t. Dobd el ezt a lapot.

Handcuffs Bilincs Felszerelés A bilinccsel küzdeni hasztalan. 
Fel kell törnöd a zárat.

Akció: Megpróbálhatod 
megbilincselni a gyanusítottat 

(gyorsaság próba; 2). Ha sikerül, 
fordítsd meg a lapot és add egy 

másik nyomozónak.

Nem használhatsz nyomot kockák átfordításakor 
és feladványok használatakor.  Nem dobhatod 

vagy cserélheted el ezt a tárgyat.                 
Akció: Megpróbálod feltörni a zárat (megfigyelés 
próba; 2). Ha sikerül, kiszabadultál, fordítsd meg 

ezt a lapot. Ezt az akciót bármelyik nyomozó 
végrehajthatja ezen a mezőn.

Holy Cross Szent kereszt Felszerelés 1 kockával többel dobhatod az 
akarat próbát.

Holy Water Szenteltvíz Felszerelés
Dobj el 1 horrort és fókuszáltá 
(Focused) válsz. Dobd el ezt a 

lapot.

Kerosene Lantern Petróleumlámpa Fényforrás

Ha fegyvertelenül támadsz, 
eldobhatod ezt a lapot, hogy 

minden nagyítót pentagrammára 
fordíts.

King James Bible Jakab király bibliája Kötet
Akció: Te, vagy egy másik 

nyomozó 3 mezőn belül eldobhat 
1 lefordított horrort.



Knife Kés Éles fegyver Sok dolgot el tud vágni, ideértve a 
szörnyeket is.

Lead Pipe Ólomcső Nehéz fegyver
"Egy véres csövet találtak a 

bűntény helyszínén. A halál oka 
ismeretlen."

Lucky Cigarette Case Szerencsehozó 
cigarettatárca Felszerelés

Körönként egyszer átforgathatsz 
egy nagyítót egy 
pentagrammára.

Lucky Rabbit's Foot Szerencsehozó nyúlláb Felszerelés Körönként egyszer újradobhatsz 
1 kockát.

Machete Macséta Éles fegyver

Habár leggyakrabban a 
növényzet aprítására használják, 

kiválóan alkalmas a rád váró 
rémségek ellen is.

Magnifying Glass Nagyító Felszerelés 1 kockával többel dobhatod a 
megfigyelés próbát.

Meat Cleaver Húsbárd Éles fegyver

Ha ezzel a lappal támadsz, 
szerezhetsz 2 lefordított horrort, 

hogy minden nagyítót 
pentagrammára fordíts.

Medical Textbook Orvosi kézikönyv Felszerelés
Akció: Te vagy másik nyomozó 

3 mezőn belül eldobhat 1 
lefordított sérülést.

Pickaxe Csákány Nehéz fegyver
Egyetlen kemény suhintással az 
eszköz feje mélyen belehasít a 

legkeményebb anyagba is.

Pocket Watch Zsebóra Felszerelés Feladvány megoldásakor egyel 
több lépést hajthatsz végre.

Ritual Dagger Rituális tőr Éles fegyver 1 kockával többel dobhatsz, 
mikor varázsolsz.

Rope Kötél Felszerelés Küzdesz a béklyóval, de a kötél 
túl erős, hogy elszakítsd.

Akció: Megpróbálhatod 
megkötözni a gyanusítottat(erő 
próba; 2). Ha sikerül, fordítsd 

meg a lapot és add át egy veled 
azonos mezőn tartózkodó 

nyomozónak.

Nem mozoghatsz saját akaratodból. Nem 
dobhatod vagy cserélheted el ezt a tárgyat. 

Akció: Megpróbálhatsz szabadulni (gyorsaság 
próba; 2). Ha sikerül, kiszabadultál, fordítsd meg 

ezt a lapot. Ezt az akciót bármelyik nyomozó 
végrehajthatja ezen a mezőn.



Sedatives Nyugtatók Felszerelés

A köröd elején eldobhatsz 3 
sérülést és 3 horrort. Ha így 

teszel, akkor dobd el ezt a lapot 
és a körödnek vége.

Shotgun Sörétes puska Lőfegyver
Nem támadhatsz ezzel a 

kártyával 1 mezőnél távolabb 
lévő szörnyet.

Shovel Ásó Nehéz fegyver Gödrök ásása csak egy a sok 
felhasználási módból.

Sledgehammer Pöröly Nehéz fegyver

Ha ezzel a lappal támadsz, 
szerezhetsz 2 lefordított sérülést, 

hogy minden nagyítót 
pentagrammára fordíts.

Tommy Gun Géppisztoly Lőfegyver

Ha ezzel a lappal támadsz, 
körönként egyszer minden 

kockát újra dobhatsz a támadás 
során.

Torch Fáklya Fényforrás, 
Nehéz fegyver

Ha földre dobod ezt a lapot, rakj 
tüzet erre a mezőre.

Whiskey Törött üveg Felszerelés
A falnak csapódott az üveg. Kissé 
durva megoldás, de a bajban jól 

jöhet.

Akció: Dobj el legfeljebb 2 
lefordított horrort. Ezután fordítsd 

meg ezt a lapot.
Tekintsd ezt a lapot Éles fegyvernek.

Wrench Villáskulcs Nehéz fegyver
"Arkhamban rengeteg probléma 

akad. Itt vagyok, hogy 
megjavítsam."


