
Áttekintés
A világunk és a túlnani dimenziók közötti fátyol veszélyesen
meggyengült. Újabb Mérhetetlen Vének vonaglanak át a bor-
zalmas kapukon, magukkal hozva alattvalóik szörnyseregeit
és a mítoszok átkozott ereklyéit. Ha a nyomozók szeretnének
életben maradni, új szövetségeket kell keresniük, varázslato-
kat tanulniuk, újabb tárgyakra és ismeretekre van szükségük
- csak így vehetik fel a küzdelmet a növekvő fenyegetéssel. Az
emberiség ideje vészesen fogy, minden eltelt perc közelebb
hozza Arkham megsemmisülését.

Hiába küzdöttünk - a múzeumot megszálló 
gonosz kitört onnét, és elképzelhetetlen 
borzalmak vették át az uralmat Arkham 
utcái felett. Mennyiszer láttam már, hogy 
meghasad az ég és a rettenetes, furcsa 
fényörvényből szörnyalakok tömege árad 
meggyötört városunkba. Hát nincs senki, aki 
megóvhatna minket?

A kiegészítő használata

Ebben a fejezetben azt magyarázzuk el, hogyan kell a kiegészítőt
és az alapjátékot együtt használni.

A kiegészítő első használata előtt a kiegészítő alábbi tartozékait
rakjátok az alapjáték megfelelő tartozékaihoz:

• a Mérhetetlen Vének lapjait,

• a nyomozólapokat,

• az idegen dimenziók kalandlapjait,

• a közönséges és egyedi tárgyak, társak és varázslatok kártyáit,

• a szörnyek jelzőit.

Arkham utcái játékmód
A kiegészítő bevezet egy teljesen új játékmódot: ez az Arkham
utcái. E játékmódban nyomozóitok kijönnek a múzeumból és
a város utcáin küzdenek a világ megmentéséért. E játékmód
saját kalandlapokat és mítoszpaklit használ, valamint számos
olyan játékmechanizmust, amit az alapjáték nem ismer.

Az Arkham utcái előkészületei
Az Arkam utcái játékmód használatakor az alapjáték előkészüle-
teit az alábbi változtatásokkal hajtsátok végre:

1. Új kalandkártyák: Az alapjáték kalandpakliját cseréljé-
tek ki az új kalandpaklira, amit kizárólag e kiegészítő ark-
hami kalandlapjai alkotnak.

2. Új mítoszkártyák: Az alapjáték mítoszpakliját cseréljé-
tek ki az új mítoszpaklira, amit kizárólag e kiegészítő mí-
toszkártyi alkotnak.

3. Eseménykártyák: Keverjétek meg az eseménykártyá-
kat és az eseménypaklit rakjátok le a mítoszpakli mellé.

4. Tulajdonságkártyák: Keverjétek meg a tulajdonságkár-
tyákat és a paklit rakjátok le a társ- és tárgypaklik mellé.

5. Tagsági kártyák: A tagsági kártyák pakliját rakjátok le
a társ-, tulajdonság- és tárgypaklik mellé.

6. Kapujelzők: Minden kapujelzőt rakjatok egy műanyag
talpba, majd rakjátok le a jelzőket az óra mellé.

7. Bejáratlap: Az alapjáték bejáratlapját cseréljétek ki 
az Arkham utcái bejáratlapra.

8. További változtatás: Az alapjáték előkészületeinek 4.
lépése erre változik:

4) A kalandok: Keverjétek meg az arkhami kaland-
lapokat, majd képpel felfelé rakjatok le egy sorban
három lapot a bejáratlap alá; ezek alá rakjatok ki
egy másik sorban még három lapot, de képpel lefelé.
Ha egy felcsapott arkhami kalandlapon látjátok az el-
zárt dobókocka szimbólumát,  arra a lapra rakjátok 
rá az adott kockát. Végül keverjétek meg az idegen
dimenziókbeli kalandok lapjait, és a két kalandpaklit
rakjátok le képpel lefelé a két sorban kirakott kaland-
lapok közelébe.

Az Arkham utcái szabályai
E fejezetben részletesen kifejtjük az Arkham utcái játékmód új
játékmechanizmusait.

A bejáratlap
Az Arkham utcái bejáratlap kiváltja az 
alapjáték bejáratlapját. A nyomozók ezen
az új bejáratlapon kezdik a játékot.

Nyomozó mozgásfázisában maradhat ott,
ahol van, átmehet a játéktéren lévő bármelyik arkhami vagy
idegen dimenziókbeli kalandhoz, illetve visszatérhet a bejárat-
lapra. Amikor egy arkhami vagy idegen dimenziókbeli kaland
sikeresen teljesül, vagy más okból el kell a lapját dobni, az 
adott kalandlapról az összes nyomozó visszakerül a bejáratlap-
ra.

Ha egy nyomozó mozgásfázisa végén a bejáratlapon van, hasz-
nálhatja a bejáratlap képességét.

Bármikor, amikor a játék a “bejáratra” hivatkozik, azon az 
Arkham utcái bejáratlapja értendő: ha például egy nyomozó-
nak a “bejárathoz” kell mennie, az Arkham utcái bejáratlapra
kerül.

Az arkhami kalandok
Az e kalandhoz adott kalandlapok az ún. arkhami kalandok. 
Ha a játék “kalandra” hivatkozik, az lehet arkhami kaland is; 
ha viszont a játék “arkhami kalandra” hivatkozik, az csak 
arkhami kalandlap lehet. Ha a játék felszólít titeket arra, hogy
rakjatok ki egy arkhami kalandlapot, azt mindig képpel lefelé
rakjátok ki az asztalra. Megjegyzés: Az arkhami kalandpakli
legfelső lapjának hátoldala mindig látható.

Minden arkhami kalandlap felső részén látható egy színes ová-
lis, koponyával-lábszárcsontokkal. A szín a kaland várható ne-
hézségét mutatja: a zöld a könnyű, a sárga a normál, a piros a
nehéz kalandokat jelöli. A hátlapok keretének színe is eltér, 
ennek semmilyen más szerepe nincs, mint hogy információt
nyújtson és hogy segítsen megkülönbözetni a hasonlóan ki-
néző helyszíneket.

Ha egy nyomozó képpel lefelé lévő arkhami kalandlapra mo-
zog, azonnal végre kell hajtani a lap hátoldalán olvasható 
hatást; ezután a kalandlapot képpel felfelé kell forgatni, és
ezzel a nyomozó mozgásfázisa véget is ért. Kivételt jelente-
nek az “éjféli” hatások: ezek ilyenkor nem hajtódnak végre,
ellenben minden éjfélkor végrehajtódnak, amíg kalandlap-
juk képpel lefelé van a játékterületen.

Ha szörny jelenik meg, az képpel felfelé és lefelé lévő arkha-
mi kalandlapra is lerakható, a normál szabályok szerint. Ha
szörnyes arkhami kalandkártya fordul képpel felfelé, a 
szörny a kalandlap egy szörnyfeladatára kerül. Ha a kaland-
lapon nincs szörnyfeladat, vagy több a szörny, mint a 
szörnyfeladat, a plusz szörnyek a szokott módon a kerülnek
fel a kalandlapra pluszfeladatként.

könnyű

A kapuk
A játék során bizonyos hatások (végzetikonok, mítoszkártyák,
büntetések) miatt kapuk nyílnak az arkhami kalandlapokon. 
Az ilyen kapuk összekötnek arkhami és idegen dimenziókbeli
kalandlapokat - ha ugyanolyan kapujelző van rajtuk. Nyomozó
nem mehet arkhami kalandlapra addig, amíg a hozzá tartozó
idegen dimenziókbeli kaland nem teljesül. Alant részletezzük
a kapukra vonatkozó szabályokat.

Megnyíló kapuk
Ha egy hatás kaput nyit vagy kirakat egy idegen di-
menziókbeli kalandlapot, az idegen dimenziókbeli
kalandpakli lefelső lapját képpel lefelé rakjátok ki
a kirakott hat arkhami kalandlap alá. Ezután fogja-
tok két azonos színű kapujelzőt, az egyiket rakjátok
erre a kalandlapra, a másikat pedig egy olyan arkha-
mi kalandlapra, amin nincs se kapu-, se pecsétjelző.
Az összes olyan nyomozó, aki ezen az arkhami ka-
landlapon volt, visszakerül a bejáratra.

Nyomozók nem mehetnek olyan arkhami kalandlapra, amin ka-
pujelző van. Kapujelzős idegen dimenziókbeli kalandlapra me-
hetnek, és ha egy nyomozó képpel lefelé lévő kapujelzős ide-
gen dimenziókbeli kalandlapra mozog, a kalandlapot képpel 
felfelé kell forgatni, a nyomozó mozgásfázisa pedig véget is ért.

Ha kaput kell nyitnotok, de nincs a készletben kapujelző, he-
lyette szörny jelenik meg. Ha kaput kellene nyitnotok, és bár
van használaton kívül kapujelző, de minden arkhami kaland-
kártyán vagy kapu- vagy pecsétjelző van, vegyétek le az összes
pecsétjelzőt az arkhami kalandkártyákról, rakjatok 1 végzetjel-
zőt a végzetsávra, majd ezután a fenti szabályok szerint nyis-
satok meg egy kaput.

Kapuk bezárása
Ha egy nyomozó sikeresen teljesít egy olyan idegen
dimenziókbeli kalandot, aminek lapján van kapujelző,
ezzel bezárja a kaput, és ekkor a kapuhoz tartozó ark-
hami kalandlapra pecsétjelző kerül. A pecsétjelzők
megakadályozzák, hogy kalandlapjaikon kapuk nyíl-
janak. Ezután mindkét kapujelzőt rakjátok vissza a
készletbe.

Olykor egyes hatások is bezárnak kapukat anélkül, hogy teljesül-
ne a kapuhoz tartozó idegen dimenziókbeli kaland. Ilyenkor az
idegen dimenziókbeli kalandlapot eldobjátok (minden további
hatás nélkül), és a kapuhoz tartozó arkhami kalandlapra lerak-
tok egy pecsétjelzőt.

Az események
Ha egy nyomozó saját kaland/várakozásfá-
zisában olyan (arkhami vagy idegen dimen-
ziókbeli) kalandlapon van, amin található
eseményikon, húznia kell egy eseménykár-
tyát és azt végre kell hajtania - csak ezután
próbálkozhat a kaland egy feladatának tel-
jesítésével.

kapu-
jelző

Streets of Arkham
You may spend 2 trophies to do one of  the following and 

move to an Arkham Adventure of  your choice:

Flip 1 facedown Arkham Adventure faceup.
Discard 1 Arkham Adventure without a gate, monster, 
locked die, or investigator and replace it with a new, 
facedown Arkham Adventure.

Regain 1 stamina and 1 sanity. 

™

Tartozékok

Scienti�c Training

Once during your turn, you 

may turn a die showing an 

investigation result to the 

next highest investigation 

result on that die.

Discard this card to gain a 

Sheldon Gang membership.

Sheldon’s Finest

Sigil of the Order

Discard to choose 

1 investigator to gain 

a Silver Twilight 

Lodge membership.
Each time you would lose 

sanity or stamina you may 

place an equal number of 

sanity or stamina tokens on 

Calvin Wright instead.

Discard this card when there 

are a total of 5 tokens on it.

Calvin Wright

Discard during another 

investigator’s turn to 

allow him to reroll any 

number of dice.

Reach of the Mind

Add 1 doom token to 

the doom track.

Advance the clock 2 times.…While Time Slips Away

The Stars Align…

It doesn’t matter anymore 

what happens to you. You 

are determined to strive on, 

come Hell or high water. 

During this Resolution 

phase, ignore the stamina 

and sanity cost of tasks.

Stout Resolve

You may    to gain 1 skill.

Univ er s it y  Adminis t r at io n

4
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3 The Black Tome

Terror: Add 1 doom token to the  

doom track.

We knew the risks, but 

while Abigail was distracted, we 

took the ancient black book from the 

library’s restricted section.

-1

3

4

3
The destroyers of Ib, 

brought to madness and ruin by 

their multitude of sins and millennia of 

decadence.

Entry: Lose 1 sanity or stamina.

Ancient Sarnath

Streets of Arkham
You may spend 2 trophies to do one of  the following and 

move to an Arkham Adventure of  your choice:

Flip 1 facedown Arkham Adventure faceup.
Discard 1 Arkham Adventure without a gate, monster, 
locked die, or investigator and replace it with a new, 
facedown Arkham Adventure.

Regain 1 stamina and 1 sanity. 

8 nyomozó-
jelző
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Annihilating Gaze
Ghatanothoa

Whenever an investigator successfully 
resolves an Other World card, he must 
roll 1 green die. On a  result, he is 
devoured.

Attack
When Ghatanothoa attacks, each 
investigator must roll 1 green die.  
On a  result, he is devoured. Starting Items

46

Once per day, when an Other World 
card is drawn, one investigator of 
Akachi’s choice regains 1 sanity and 
1 stamina.

Earthspeaker

The Shaman
Akachi Onyele

Arkham utcái - előkészületek

Arkham kapui
E kiegészítő minden tartozékán látható ez
az ikon; így, ha szükséges, a kiegészítő 
tartozékait könnyen ki tudjátok válogatni
az alapjáték (és más kiegészítők) tartozé-
kai közül.

Arkham utcái
E kiegészítő egyes tartozékai csak az Ark-
ham utcái játékmódban használatosak,
ezeken látható ez az ikon. Ha nem ezt a játékmódot
használjátok, az ilyen tartozékokat ki kell válogat-
notok és félre kell raknotok, ezekre nem lesz szük-
ségetek a játék során.
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3 The Black Tome

Terror: Add 1 doom token to the  
doom track.

We knew the risks, but 
while Abigail was distracted, we 

took the ancient black book from the 
library’s restricted section.

2
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The hideous altar was 
stained with blood and I found 

myself strangely compelled to add my own 
to the thirsty stone.

Terror: Lose 1 stamina.

Blood Sacri�ce 2

-1

It was opening night for 
the King in Yellow and madness 

swept through Arkham. 

At Midnight: Each investigator loses 1 sanity.

A Play in the Park

You may    to gain 1 skill.

Univ er s it y  Ad minis t r at io n

At Midnight: Remove 1 Elder Sign 
from the Ancient One sheet, if able.

Independenc e Sq ua r e

At Midnight: A monster appears! 

Unv isit ed Isl e

Streets of Arkham
You may spend 2 trophies to do one of  the following and 

move to an Arkham Adventure of  your choice:

Flip 1 facedown Arkham Adventure faceup.
Discard 1 Arkham Adventure without a gate, monster, 
locked die, or investigator and replace it with a new, 
facedown Arkham Adventure.

Regain 1 stamina and 1 sanity. 

You m
ay spend 3 trophies 

to gain 1 unique item
.

The C
u rio

s itie Sho
ppe

pecsét-
jelző

eseményikon

normál   nehéz

8 nyomozólap4 Mérhetetlen Vén-lap8 idegen dimen-
ziókbeli kalandlap

78 arkhami
kalandlap 8 kétoldalas

tagsági kártya

30 mítosz-
kártya

5 közönséges-
tárgy-kártya

5 egyeditárgy-
kártya

5 társkártya 5 varázslat-
kártya

12 tulajdonság-
kártya

25 esemény-
kártya

1 “Arkham utcái”
bejáratlap

6 kapujelző
műanyag talppal

2 végzet-
jelző

3 épelmé-
jűség-jelző

3 életerő-
jelző

9 szörny 6 pecsét-
jelző

“Arkham utcái”
bejáratlap

kapujelzők

3 felcsapott arkhami kalandlap

3 képpel lefelé kirakott arkhami kalandlap

idegen dimenziókbeli
kalandok paklija

arkhami
kalandok paklija
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A tagsági kártyák
Több arkhami szerveződés is segítheti
a nyomozókat a Mérhetetlen Vén elleni
küzdelmükben, ilyen például a Sheldon-
banda vagy az Ezüst Alkony Páholy. Ha
egy nyomozó tagja lesz e két szervezet
valamelyikének, hozzáfér annak erőfor-
rásaihoz, számíthat a támogatásukra -
de az elköteleződés bizonyos veszélyeket
is hordoz magának. 

Ha egy nyomozó taggá válik - elsősorban a megfelelő helyszínek 
(Hibb Betérője, Ezüst Alkony Páholy) meglátogatásával -, elvesz 
egy tagsági kártyát, és azt a szervezet oldalával felfelé kirakja 
maga elé. Amíg ez a kártya nála van, e szervezet tagjának számít. 
Egy nyomozónál egyszerre csak egy tagsági kártya lehet; ha egy 
nyomozó megszerzi második tagsági kártyáját, el kell döntenie, 
melyik szervezetnek marad a tagja.

A tagság előnyei
Ha egy nyomozó tagja egy szervezet-
nek, és olyan kalandot próbál meg 
teljesíteni, aminek van e szervezethez
kapcsolódó feladata, az automatiku-
san megoldottnak számít, nem kell
oda kockát leraknia, bármilyen más
feltételnek eleget tennie. Ha az ilyen
feladat szörnyes volt, és a nyomozó 
sikeresen teljesítette a kalandot, nem
kellett foglalkoznia a szörnnyel, így
az visszakerül a szörnytárolóba.

Ha egy nyomozó sikeresen teljesen 
egy olyan kalandot, aminek van tag-
sági jutalma, és ő tagja az adott szer-
vezeznek, a normál jutalmakon túl
a tagsági jutalmakat is megkapja.

A tulajdonságok
A tulajdonságkártyák a nyomozás során
megszerzett ismereteket és képességeket
jelképezik. Aki tulajdonságkártyát húz, 
az azt nyomban képpel felfelé kirakja ma-
ga elé. A tulajdonság addig hat, amíg a
hatása el nem múlik - hogy ez mikor van,
az magán a kártyán olvasható. Tulajdon-
ságkártya képességét csak tulajdonosa
használhatja.

Érkezési hatás
Bizonyos arkhami, illetve idegen dimenziókbeli kalandlapoknak
van érkezési hatása. Ha egy nyomozó ilyen lapra mozog, utá-
na nyomban végrehajtódik az érkezési hatás. Emellett, ha egy
nyomozó arkhami, illetve idegen dimenziókbeli kalandlapon 
tartózkodik, és azt átforgatja, nyomban végre kell hajtania a 
lap érkezési hatását.

tagsági kártyák

tagság feladatai

tulajdonságkártyák

Scienti�c Training

Once during your turn, you 

may turn a die showing an 

investigation result to the 

next highest investigation 

result on that die.

Ha egy nyomozó képtelen teljesíteni egy érkezési hatásos kalan-
dot, és ott marad, következő körében nem hajtja végre az érke-
zési hatást; ám ha egy másik nyomozó idejön, neki végre kell
hajtania az érkezési hatást.

Osztott jutalmak és büntetések
Egyes jutalmakat, illetve büntetéseket perjel oszt két részre. Aki
ilyen jutalomban részesül, illetve ilyen büntetést szenved el, an-
nak választania kell, a jutalom két feléből melyiket kéri, illetve 
a büntetés melyik részét szenvedi el.

Nem választhat nyomozó olyan büntetést,
amit nem tud elszenvedni: például nem
választhatja azt a büntetésrészt, hogy el-
veszít egy közönséges tárgyat, ha egyálta-
lán nincs közönséges tárgya.

Egyes jutalom-, illetve büntetésrészek tartalmaznak átkokat,
áldásokat - ezeket a Láthatatlan erők kiegészítő vezette be. Ha
nem használjátok a Láthatlan erők kiegészítőt, mindenképp 
azt a jutalom/büntetésrészt kell választanotok, amelyik nem
tartalmaz átkot, áldást. 

osztott büntetés
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Több éjfél
Az Arkham utcái játékmódnál előfordulhat, hogy egyetlen kör
során több éjfélre is sor kerül. Az első éjfél utáni többi éjfélnél
mindig csak egy végzetjelző kerül a végzetsávra, de az éjféli ha-
tások nem hajtódnak megint végre és mítoszkártyát sem húz-
tok.

Új végzetikon
E kiegészítő Mérhetetlen Vénjeinek végzetsávján ta-
láltok egy újfajta végzetikont. Amikor ilyen ikonra
raktok végzetjelzőt, az alábbi történik, annak függ-
vényében, hogy alkalmazzátok-e az Arkham utcái
játékmódot vagy sem:

• Arkham utcái játékmód: Megnyílik egy kapu.

• Bármelyik másik játékmód: Minden nyomozó veszít 1
épelméjűséget.

Új feladatszimbólumok
E kiegészítő kalandlapjain és szörnyjelzőin két új feladatszim-
bólummal  találkozhattok. Az új feladatszimbólumok hatása
a következő:

Kapu: Ha teljesült az összes dobásos feltétel, 
megnyílik egy kapu, a kapunyílás szabályai sze-
rint.

Végzet: Ha teljesült az összes dobásos feltétel,
fel kell rakni egy végzetjelzőt a végzetsávra.
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Annihilating Gaze
Ghatanothoa

Whenever an investigator successfully 
resolves an Other World card, he must 
roll 1 green die. On a  result, he is 
devoured.

Attack
When Ghatanothoa attacks, each 
investigator must roll 1 green die.  
On a  result, he is devoured. 

kapuikon

Új jutalmak és büntetések
A kalandlapok büntetés- és jutalomrészén 13 új ikonnal talál-
kozhattok. Amikor jutalomban részesültök, illetve büntetést
szenvedtek el, az alábbi hatások hajtódnak végre (amennyiben
ez lehetséges):

Tulajdonság: A játékos húz egy tulajdonságkártyát.

Gyógyulás: Egy tetszőleges nyomozó gyógyul 1 életerőt.

Megnyugvás: Egy tetszőleges nyomozó visszanyer 1 
épelméjűséget.

Gyors munka: E kör 3. fázisában (Fogy az idő) ne
léptessétek az óramutató.

Haladék: Le kell venni a Mérhetetlen Vén végzetsáv-
járól egy végzetjelzőt.

Óra: Három órával előrébb kell léptetni az órát.

Kapu: Megnyílik egy kapu (idegen dimenziókbeli ka-
landlap kirakása helyett).

Szörny eltávolítása: Egy kalandlapról vissza kell
rakni egy szörnyet a szörnytárolóba.

Közönséges tárgy elveszítése: A játékosnak el kell
dobnia 1 közönséges tárgyát.
Egyedi tárgy elveszítése: A játékosnak el kell dobnia
1 egyedi tárgyát.
Varázslat elveszítése: A játékosnak el kell dobnia 1
varázslatát.

Társ elveszítése: A játékosnak el kell dobnia 1 társát.

Ősi Jel eltávolítása: Le kell venni a Mérhetetlen Vén
lapjáról egy Ősi Jelet. Ha egy Ősi Jel sincs a Mérhetetlen
Vén lapján, az eltávolítás helyett fel kell rakni egy vég-
zetjelzőt a végzetsávra.
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Példa tagsági feladatos kaland
                   teljesítésére

Trish Scarborough tagja a Sheldon-bandának, és épp 
megpróbálja teljesíteni a bankrablás arkhami kalandot.
A legfelső feladat a Sheldon-bandához tartozik, így azt
Trish figyelmen kívül hagyja; neki csak az alsó felada-
tot kell megoldania.

Mivel megoldotta az alsó feladatot, Trish teljesítette a
kalandot, ezért jutalomként kap két közönséges tárgyat.
Emellett, minthogy még mindig tagja a Sheldon-bandá-
nak, megkapja a tagsági jutalmat, ami egy társ.

Az új Mérhetetlen Vének
Yibb-Tstll Nehézség: könnyű
Yibb-Tstll az idő közepén trónol és lát mindent, ami az
univerzumban történik. Éji huhogányok röpködnek kö-
rülötte és hódolnak neki, miközben sötét tejéből táplál-
koznak.

Ghatanothoa
Ő a Nagy Cthulhu előszülöttje. Oly rettenetes a kinézete,
hogy aki meglátja, kívül-belül kövé dermed: életben ma-
rad és gondolkozni is tud, de nem érez és nem képes
mozogni.

Atlach-Nacha
Minden pókok isteneként Atlach-Nacha az Álomföldek
és az ébrenlét világa közé szövi örökkön a hálóját. Ha
egyszer majd végez gyászos feladatával, a szörnyek sza-
badon átjuthatnak világunkba, elpusztítva azt.

Yog-Sothoth 
Avatárja, a Lesben Álló Rettenet, átjárót nyit a világok
között, és ott vár, hogy elemésszen mindenkit, aki óvat-
lanul belép az átjáróba.

Nehézség: közepes

Nehézség: nehéz

Nehézség: rettenetes
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