
Tulajdonságpróba 
Kockák száma=tulajdonság értéke❹ +/- módosítok. 
Kockadobás, minden 5-ös vagy 6-os érték siker. 
Ha az elért sikerek száma egyenlő vagy nagyobb a próba 
nehézségénél, a próba sikerült. Ha nincs külön megadva, 
akkor minden próba nehézsége 1-es. 
1 nyom elköltésével 1 további kockával lehet dobni a próba 
során. 

Varázslás 
A varázslás épelmeköltségének megfelelő számú épelmejelző 
beadása. 
Varázspróba elvégzése (mítoszismeret + varázslatmódosító, 
nehézség: 1). 

Tárgyak cseréje 
A játékosok cserélhetnek egymás között pénzt, tárgyakat és 
varázslatokat (nyomokat nem!), ha a nyomozók ugyanazon 
helyszínen, utcamezőn vagy az idegen világok ugyanazon 
részén tartózkodnak. Bármikor lehet cserélni, kivéve harc 
közben. 

Eszméletvesztés (életerő❷<=0) 
A nyomozó tárgyainak és összegyűjtött 
nyomainak felét el kell dobni (lefele 
kerekítve). 
A nyomozó kap egy életerőt. 
Arkham: nyomozó a Miasszonyunk kór-
házba kerül. 
Idegen világok: a nyomozó Tér és idő 
labirintusaiban eltűnik. 

Őrület (épelme❶<=0) 

a nyomozó tárgyainak és összegyűjtött 
nyomainak felét el kell dobni (lefele 
kerekítve). 
A nyomozó kap egy épelmét. 
Arkham: nyomozó a  Elmegyógyintézetbe 
kerül. 
Idegen világok: a nyomozó Tér és idő 
labirintusaiban eltűnik. 

Tér és idő labirintusaiban eltűnt nyomo-
zó 
A nyomozójelző a tábla Tér és idő labirin-
tusaiban❽ mezőjére kerül. Késlekedés-
re kényszerül, de utána a frissítés fázis-
ban egy városi helyszínre❶ vagy utcá-
ra❷ helyezhető. 

Letartóztatott nyomozók 

A nyomozójelző a fogdára kerül, elveszíti 
pénze felét (lefelé kerekítve). 
A nyomozó Késlekedésre kényszerül, 
majd a következő mozgásfázis során 
felállítható és átrakható a rendőrségre. 

Elhalálozott nyomozók (életerő=0, 
épelme=0) 
A nyomozó elveszti minden tárgyát, 
tófeáját, kártyáját. A játékos indíthat egy 
másik nyomozót. 
Ha a Végső csata során hal meg a nyo-
mozó, azonnal kiesik a játékból. 
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❸
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Szörnylimit 
szörnylimit = (a játékosok száma) + 3 

Ha a rettegésszint❺ = 10, nincs szörnylimit 

Szörnylimitbe csak azok a szörnyek számítanak bele, 

akik az égben❼ vagy Arkhamban vannak. 

A szörnylimit feletti szörnyek a város helyett a külte-

rületekre❻ kerülnek. 

Külterületek 
Helyezz egy szörnyet a külterületekre❻. 

külterületek szörnylimitje=8 - játékosok száma 

Ha szörnyek száma a külterületeken nagyobb, mint a 

külterületek limitje, az összes szörnyet rakjátok 

onnan vissza a szörnytárolóba; a rettegésszint❺ 

pedig megnő 1-gyel. 

Rettegésszint 
Amennyivel nő a rettegés szintje❺, annyi társkár-

tyát rakjatok vissza a pakli tetejéről a dobozba. 

Ha a rettegésszint elér vagy meghalad egy színes 
jelzést, a színnel megegyező bolt azonnal bezár. 
Ha a rettegésszint = 10, a szörnylimit megszűnik, 
rakjunk egy végezjelzőt a Mérhetetlen Vén végzet-
sávjára❶. A Mérhetetlen Vén továbbiakban mindig 
kap egy végzetjelzőt ha ezután bármikor növekedne 
a rettegésszint. Ha későbbiekben a szörnyek száma 
2x annyi lesz a táblán, mint a szörnylimit, akkor 
elkezdődik a Végső csata. 
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Túl sok nyitott kapu! 
Ha a nyitott kapuk száma = 8 - (játékosok 
száma/2), vagy nincs a készletben kapu-
jelző, lépj a Végső csatára. 

Végzetsáv 
Ha a Mérhetetlen Vén végzetsávja❶ megtelt, lépj a 
Végső csatára. 



II. fázis: mozgás 

Idegen világokbeli mozgás 
A nyomozó nem kap mozgáspontot. 
Ha az idegen világ első (bal oldali) részében van, átlép a 
második részre. 
Ha az idegen világ második (jobb oldali) részében tartózko-
dik, visszatér Arkhamba az Idegen világokból nyíló kapunk 
keresztül. Ha több ilyen van, választható. Ha nincs megfele-
lő kapu, a nyomozó eltűnik a Tér és idő labirintusában. 

Nyomozó hol tartózkodik? 

Akrhami mozgás 
mozgáspont=nyomozó gyorsaság értéke 

A nyomozó 1 mozgáspontért 1 mezőt 
léphet azon arkhami helyszín vagy utca-
mezők közt, melyeket sárga vonal köt 
össze. 
A nyomozó elkölthet több mozgáspontot, 
hogy aktiváljon egy speciális kártya képes-
ségét. 

A helyszínen, ahonnét távozni készülsz, 
vagy ahol a mozgásod befejeződött, van 
szörny? 

Válasz: harcolni szeretnél a szörnnyel, 
vagy elkerülni? 

Ugrás a III. fázisra 

Idegen világok 

Arkham 

Van 

Nincs 

Elkerülés 
Elkerüléspróbát kell végrehajtanod 
(lopózás+szörny ébersége❶, alap 
nehézség: 1) 
Ha sikertelen a próba, életerő veszte-
ség=szörny harci sebzése❻ 

Harc egy szörnnyel 
A megmaradt mozgáspontok elvesznek. 

Elkerülés 

Harc 

Iszonyatpróba 
Iszonyatpróbát kell végrehajtanod 
(akaraterő+szörny iszonyatértéke❸, nehé-
zség:1) 
Ha a próba sikertelen, épelmeveszteség = iszo-
nyatérték alatti jelek száma❹. 

Válasz: menekülsz vagy harcolsz? 

Sebződés 
Amennyiben a szörny képessége❶ másként 
nem rendelkezik: 
életerő veszteség=szörny harci sebzése❻. 

Sebződés 
Amennyiben a szörny képessége❶ másként 
nem rendelkezik: 
életerő veszteség=szörny harci sebzése❻ 

Harc 
Harci próbát kell végrehajtanod. 
(ösztön + szörny harcértéke❼, nehézség: 
a szörny szívósság értéke ❺) 
Fegyver és varázslatok kombinálhatók, de 
csak összesen két kéz szimbólumot tartal-
mazó kártya használható egyszerre! 

Menekülés 
Elkerüléspróbát kell végrehajtanod 
(lopózás+szörny ébersége❶, nehé-
zség: 1) 
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Menekülés Harc 

Van még mozgáspontod? 

Ha a szörny képessége❶ másként nem 
rendelkezik, rakd el a szörnyet trófeának 

Kudarc 

Kudarc 

Van még szörny a helyszínen, amelyet el akarsz hagy-
ni, vagy ahol befejezted a mozgást? 

Vedd fel az összes nyomjelzőt a 
helyszínről, amelyen befejezted a 
mozgást. 
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Kimerült kártyák frissítése. 
Kártyák frissítési cselekedetének végrehajtása. (A megszerzésük utáni első frissítési 
fázisban ezt nem kell végrehajtani!) 
Tulajdonságok beállítása: a nyomozó karakterlapján fókuszpont❸ értékének meg-
felelően mozgathatók a tulajdonságcsúszkák. 

I. fázis: frissítés 

Ugrás a II. fázisra 

Szörnyek különleges képességei❶ 
Borzalmas (x): ha sikeres az iszonyatpróba 
akkor elvesztesz x épelméjűséget 
 

Fizikai/mágikus ellenállás: ha közönséges/
varázsfegyvert vagy varázslatot használsz, a 
bónusznak csak a felét kapod meg (felfelé 
kerekítve). 
 

Fizikai/mágikus immunitás: ha közönsé-
ges/varázsfegyvert vagy varázslatot hasz-
nálsz, nem kapod meg a vonatkozó bó-
nuszt. 
 

Lesbenállás: ha már elkezdődött a harc, 
nyomozód nem menekülhet el a szörny 
elől; a küzdelem addig tart, amíg valaki 
vereséget nem szenved. 
 

Örökéltű: nem gyűjthető be trófeaként; ha 
legyőzitek, visszakerül a szörnytárolóba. 
 

Pusztító (x): ha legyőzöd a szörnyet, veszí-
tesz x életerőt. 
 

Élőhalott: Nincs speciális képessége. 

Az összes nyomozó a kezdőjátékos jelzőt birtoklóval kezdve az óramutató járásával megegyezően végrehajtják a következő fázisokat. 



III. fázis: Arkhami találkozások 

Minden nyomozó, aki Arkhamban tartózkodik, ellenőrizze a 
kaput azon a helyszínen, ahol mozgását befejezte. 

Nincs kapu 
két választása van: 
végrehatja a helyszín alá írt különleges képességet; 
VAGY 
vagy megkeveri a városrészhez tartozó helyszínkár-
tyákat, majd fel csap egyet és az adott helyszínre 
vonatkozó cselekedetet végrehajtja. Ha a kártya 
hatására a szörny jelenik meg, a nyomozónak el kell 
kerülnie, vagy meg kell vele küzdenie. Lepecsételt 
helyszíneken nem jelenhetnek meg sem szörnyek, 
sem kapuk, hiába utasít erre a kártya. 
A helyszínkártya utasítására felbukkant szörnyek 
nem maradnak a játéktáblán, kivéve ha a helyszínkár-
tya kaput is nyit, ekkor a nyomozó  átkerül rajta. A 
szörny a helyszínen marad, a Mérhetetlen Vén kap 
egy végzetjelzőt. 

Van kapu, 
a nyomozónak van felfedezésjelzője 
A nyomozó választhat, vagy bezárja, vagy lepecsételi 
a kaput. 

Van kapu, 
a nyomozónak nincs felfedezésjelzője 
Ha a helyszínen van kapu, a nyomozód átkerül azon, 
és a kapujelzőn megjelölt idegen világ első (bal oldali) 
részére érkezik. 

Kapu bezárása 
Ösztön vagy a mítoszismeret próbát kell 
végrehajtanod. 
(ösztön + kapujelző módosítója ❶; 
nehézség 1) 
(mítoszismeret + kapujelző módosító-
ja❶; nehézség 1) 
Ha sikeres, a kapujelzőt megtarthatod 
trófeaként, azokat a szörnyeket, melyek 
szimbóluma❷ megegyezik a kapu szim-
bólumával❷, leveheted a tábláról. 

Pecsételés 5 nyomjelzővel vagy Ősi jelel?  

Kapu lepecsételése 5 nyomjelzővel 
Ösztön vagy a mítoszismeret próbát kell 
végrehajtanod. 
(ösztön + kapujelző módosítója❶; nehé-
zség 1) 
(mítoszismeret + kapujelző módosítója❶; 
nehézség 1) 
Ha sikeres, a kapujelzőt megtarthatod 
trófeaként, azokat a szörnyeket, melyek 
szimbóluma❷ megegyezik a kapu szim-
bólumával❷, leveheted a tábláról. 
Öt nyom elköltésével a kaput lepecsétel-
heted: a fel nem használt készletből egy 
végzetjelzőt az ősi jel oldalával felfele 
helyezz a helyszínre. 

Kapu lepecsételése Ősi jel segítségével 
Szükség van egy Ősi jel kártyára 
Vesztesz egy épelmét és egy életerőt. 
Vegyél el egy végzetjelzőt a Mérhetetlen 
Vén végzetsávjáról és az ősi jel oldalával 
felfele helyezd a helyszínre. 
A kártyát tedd vissza a dobozba. 
A kapujelzőt megtarthatod trófeaként, 
azokat a szörnyeket, melyek szimbólu-
ma❷ megegyezik a kapu szimbólumá-
val❷, leveheted a tábláról. 

❶ 

❷ 

Ha van 6 lepecsételt kapu = a játék véget ér, GYŐZELEM! 

Ha nincs több kapu a táblán és a kaputrófeák száma >= a játékosok 
számával = a játék véget ér, GYŐZELEM! 
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lepecsételés bezárás 

ősi jel 5 nyomjelző 

Győzelem! 
Megnyertétek a játékot! 
 
A legtöbb kaputrófeával rendelkező játékost a város dísz-
polgárává választják. (Egyenlőség esetén kinek van több 
szörnytrófeája.) 
 
Pontozás: 
A Mérhetetlen Vén szörnylapján az összes végzetmező 
száma 
- a rettegés szintje; 
-1 minden nem teljesített / még megfizetetlen kölcsönért; 
-1 minden játék közben elhasznált ősi jelért; 
+1 minden kaputrófeáért; 
+1 minden három szörnytrófeánként; 
+1 minden épelméjű, életben lévő nyomozóért. 

Vereség 
Játék vége. Legközelebb jobban sikerül majd! 
Pont = 0 

IV. fázis: Idegen világokbeli találkozások 

Minden Idegen világokban❸ tartózkodó nyomozó addig húz kártyát az kapukártya-
palikból, amíg a kártya színe meg nem egyezik az idegen világ találkozás❹ szimbólumá-
nak színével. 
Minden nyomozó végrehajtja a kártyáról a helyszínhez tartozó különleges utasítást, 
amennyiben nincs ilyen helyszín a kártyán, akkor a „Más dimenziók” cselekedetét. 
A helyszínkártya utasítására felbukkant szörnyek nem maradnak a játéktáblán. 

Ugrás a V. fázisra 



V. fázis: mítosz 

Kezdőjátékos húzza fel a a mítoszpakli felső lapját 

Ellenőrizze a helyszínt, ahova kapu nyílik❶. 

A helyszínen van ősi jel 
Semmi nem történik, a mí-
toszkártya ezen része hatás 
nélkül marad. 

A helyszínen nincs kapu és nincs lepecsételve 
Helyezz egy végzetjelzőt a végzetsávra. 

A helyszínen már van nyitott 
kapu 
Szörnyroham: a nyitott kapuk-
hoz helyezz el szörnyeket a 
nyitott kapuk számának, vagy a 
játékosok számnak megfelelően 
(amelyik nagyobb). Ellenőrizd a 
szörnyimitet. 

Egy véletlenszerűen húzott kapujelzőt a készletből 
tegyél a helyszínre képpel felfelé. A helyszínen talál-
ható összes nyomjelzőt rakd vissza a készletbe. 
Az összes nyomozó, aki a helyszínen van, átkerül az 
Idegen világokba, késlekedésre kényszerülve. 

Helyezz egy nyomjelzőt a kártya által meg-
jelölt❷ helyre, ha ott nincs nyitott kapu. 
Ha van a helyszínen nyomozó, azonnal 
felveheti azt. 

Ellenőrizd a hogy nincs-e Túl sok kapu! 

Helyezz 1 db (öt vagy több játékos esetén 2 db) 
véletlenszerűen húzott szörnyet a helyszínre. Ellenő-
rizd a szörnylimitet. 
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Mozgasd a szörnyeket, amelyeknek a dimenziójelei 
megegyezik a kártyán található dimenziójelekkel❸. 
Ha egy szörny egy helyszínen tartózkodik egy nyomozó-
val, nem mozog. 
A szörnyek a keretük színe szerint mozognak. 

Fekete—normál 
Egy helyet mozog azt a 
színű nyilat követve, 
amilyen színű mozgásdo-
bozban❸ található meg 
a jele. 

Vörös—gyors 
Kettő helyet mozog azt a 
színű nyilat követve, 
amilyen színű mozgásdo-
bozban❸ található meg 
a jele. 

Sárga—mozdulatlan 
Nem mozognak. 

Zöld—egyedi mozgás 
A szörny lapkájának harci 
oldalán található le-
írás❷ szerint mozog. 

Kék—repülés 
a, ha a repülő szörny az 
utcán vagy egy helyszínen 
van, a legközelebbi utcán 
tartózkodó nyomozóhoz 
repül; ha nincs ilyen, úgy 
felemelkedik az égbe 
(tábla: Egyéb helyszínek, 
Ég). 
b, ha az Égben van, akkor 
az utcán tartózkodó nyo-
mozóhoz repül. 
Több cél esetén a legala-
csonyabb lopózás érték-
kel rendelkező nyomozó-
hoz repül 

Hajtsd végre a mítoszkártya különleges hatásait❺. 
Ellenőrizd, mely kártyatípusba tartozik❹. 

Szalagcím 
Hajtsd végre a 
mítoszkártya kü-
lönleges hatá-
sát❺, majd dobd 
el a kártyát. 

Környezet 
A kártya különle-
ges hatása❺ 
addig él, amíg egy 
másik környezet 
típusú kártyát nem 
húzunk. 

Szóbeszéd 
Addig marad érvényben, 
amíg a feltétel vagy 
teljesül vagy meg nem 
cáfoltatik. Ha már van 
aktív szóbeszédkártya, az 
újonnan felcsapott kártya 
különleges hatása nem 
jön létre. 

A kezdőjátékos-jelzőt adjuk tovább balra. 

Ugrás a I. fázisra 

Mérhetetlen Vén felébred 
Töltsd fel a végzetsávot❶ végeztjelzőkkel. 
Az összeses nyomozó, aki az Tér és idő labirintusai-
ban❽ tartózkodik, azonnal meghal, kiesik a játék-
ból. 

Nyomozók frissítési fázisa 
Hajtsátok végre a normál frissítési fázis alapján a 
frissítéseket. 
A nyomozók szabadon cserélhetnek egymással 
tárgyakat. 

Nyomozók támadása 
Minden játékos harci próbát végez, melyet csökkent 
a Mérhetetlen Vén harcértéke❷. 
Összes siker=nyomozók által elért sikerek összesen. 
A végzetsávról vegyetek le annyi végzetjelzőt, 
amennyi összes siker/játékosok száma, ezután a 
sikerek száma törlődik. 
Ha az utolsó végzetjelző is lekerült, a játék véget ér, 
GYŐZELEM! 

Mérhetetlen Vén támadása 
A Mérhetetlen Vén az összes nyomozóra támad 
egyszerre❸. 
Az a nyomozó, akinek az életereje vagy az épelméjű-
sége 0 lesz, meghal. Ha az összes nyomozó meghal, 
a játék VERESÉGGEL VÉGZÖDÖTT. 

Végső csata 


