
Áttekintés
A Miskatonic Egyetem régészeti expedíciója Alaszka szívében
kiásott valamit - de ez hetekkel ezelőtt volt, és azóta semmi hír
róluk. A nyomozóknak az örök fagy országába kell menniük, 
hogy még időben megtalálják és megmentsék az expedíció tag-
jait. E kiegészítőben (ami az Ősi Jel digitális kiegészítőjén, az It-
haqua útján alapszik) új alaszkai kalandok és mítoszok állítják
nehéz döntések elé a nyomozókat, miközben természetellenes
viharok borítják hó és jég alá az egész világot.

Tartozékok

Winter Gear

Gain the yellow die, 

even i f it is locked. 

Enchanted Arrow

After any investigator rolls 

dice, discard to defeat  

1 monster. If it h
as 

a  requirement, 

also draw 1 spell.

After you roll dice, 

place 1 stamina token 

on Allakariallak to 

defeat 1 monster.

Discard this card when 

there are 3 tokens on it.

Allakariallak

You may cast this spell during 

any investigator’s turn. 

Chant of Thoth

Lose 4  supplies.Fortify the Camp

Add 4  storm markers  

to adventures.

Face the StormA S TORM  A PPRO A CHE S...

2

-1

          
I do not know who would want 

to stop this vital expedition of ours, but my 

lack of knowing does little to stop them.

Sabotage

Terror:  Lose 1 supply and each 

investigator loses 1 stamina.

1

You may spend 1 trophy to gain 2 supplies.

Po r t  o f  Anc ho r age

I

Arrival

At Midnight:  Advance the clock.

          
We arrived in Anchorage 2 weeks after 

Dr.Lott’s letter had reached us. I urged that we 

depart quickly, but others insisted that we stay and 

gather our bearings �rst. Time will tell which of 

us was right...
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Put the “Into the Wild”  

Special Adventure into play.
I

Add this adventure faceup to the 
play area during the Setup.

Ar r iva l

Rhan -Tegoth
Insatiable Hunger

When 1 or more Elder Signs are added 
to this sheet, one investigator loses 2 
stamina. If an investigator is devoured 
by this ability, add 2 doom tokens to the 
doom track instead of 1.

When Rhan-Tegoth attacks, one 
investigator loses 2 stamina. If an 
investigator is devoured by this  
attack, add 2 doom tokens to the  
doom track instead of 1, then Rhan-
Tegoth attacks again.

Attack

10

Starting Items

Once per roll during her turn, Wendy 
may spend 1 sanity to turn a die 
showing a  result to a result of her 
choice. 

Blessed Child

The Urchin
Wendy Adams

37

at midnight, use the following order:
1.  Advance the day token one day along the 

Day track. Add a number of  storm markers 
to adventures as indicated by the space the 
day token moved into.

2.  For each adventure with 4 storm  makers on 
it, add 1 doom token to the doom track.

3.  
currently in play.
a.  

One 
b.  

order of  the investigators choosing 
c.  

and Other World cards, in order of  the 
investigators choosing 

d.  
order of  the investigators choosing

4.  Resolve any “The next time the clock 

Mythos card.
5.  Draw and resolve a new Mythos card.
6.  Refresh any “Once per day” abilities.

MIDNIGHT  EFFECT TIMING

6 T ROPHIES  Remove up to 5 storm markers from adventures.
5 T ROPHIES  Gain 1 ally.
4 T ROPHIES  Gain either 1 unique item or 1 clue.

3 T ROPHIES  Gain either 1 common item or 1 spell.
2 T ROPHIES  Regain 2 stamina or 2 sanity.
1 T ROPHY  Discard the top card of  the adventure deck.

Expedition Camp

At the start of  an investigator’s Clock phase  
he may pay the listed cost to choose any 
investigator to do one of  the following:

At Midnight: If investigators have 0 supplies,  
each investigator loses 1 stamina.Winter
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®

60 alaszkai
kalandlap

4 speciális
kalandlap

3 Mérhetetlen Vén-lap 8 nyomozólap

8 nyomozó-
jelző

30 alaszkai
mítoszkártya

28 vihar-
jelző

2 ellátmány-
jelző

1 napjelző 12 szörnyjelző

5 közönséges-
tárgy-kártya

5 egyeditárgy-
kártya

5 társkártya 5 varázslat-
kártya

1 expedíciós
bejáratlap

1 segédlet

1 évszaklap

Kedves barátom, a legborzasztóbb helyzet-
ben írok neked. Nemrégiben kiástunk egy
szobrocskát, amit eszkimó vezetőink Itha-
quaként, egy helyi istenségként azonosítot-
tak. Csak szent rettegéssel szólnak róla. 
Azóta különös viharok kínoznak minket, 
és menetünket furcsa lények kísérik. Félek,
ez lesz az utolsó levelem - most is hallom
a vonyítást, és ezek nem farkasok, hanem
valami jóval rettenetesebbek. Ha megka-
pod e levelem, kérlek, külj azonmód se-
gítséget nekünk. - Dr. Ashley Lott



A kiegészítő használata
A kiegészítő bevezet egy teljesen új játékmódot: az alaszkai ex-
pedícióét. E játékmódban nyomozóitok távol a civilizációtól, 
Alaszka jéghideg határvidékén próbálnak boldogulni. E játékmód
saját kalandlapokat és mítoszpaklit használ, valamint számos 
olyan játékmechanizmust, amit az alapjáték nem ismer.

Az alaszkai expedíció előkészületei
Az alaszkai expedíció játékmód használatakor az alapjáték előké-
születeit az alábbi változtatásokkal hajtsátok végre:

1. Új normál tartozékok: A kiegészítő alábbi tartozékait ke-
verjétek az alapjáték megfelelő tartozékai közé: nyomozók,
közönséges és egyedi tárgyak, társak, varázslatok, szörnyek.

2. Új kalandkártyák: Az alapjáték ka-
landpakliját cseréljétek ki az új kaland-
paklira, amit kizárólag e kiegészítő 
alaszkai kalandlapjai alkotnak. Rakjá-
tok külön a 4 speciális kalandlapot, 
az alaszkai kalandokat pedig válogassá-
tok szét fejezetek szerint. A fejezetpaklikat (az I-est és a II-est)
külön keverjétek meg és rakjátok az asztalra.

3. Új mítoszkártyák: Az alapjáték mítoszpakliját cseréljétek
ki az új alaszkai mítoszpaklira.

4. Viharjelzők: A viharjelzőket megkeverve rakjátok le az
asztalra képpel lefelé.

5. Bejáratlap: Az alapjáték bejáratlapját cseréljétek le az ex-
pedíció táborára.

6. Évszaklap: Döntsétek el, nyár van-e vagy tél (a tél nagyobb
kihívást jelent), és az évszaklapot eszerint rakjátok az asztalra.
Rakjátok a +10-es ellátmányjelzőt az ellátmánysáv 5-ös mező-
jére (felső rész), a napjelzőt pedig a napsáv 1-es mezőjére (al-
só rész).

7. Mérhetetlen Vén: Válasszatok egyet a kiegészítő három
Mérhetetlen Vénje - Rhan-Tegoth, Rlim-Shaikorth, Ithaqua -
közül.

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

4) A kalandok: Egyelőre rakjátok félre a II-es kaland-
paklit, az I-est pedig keverjétek meg az asztal alatt. Ezu-
tán ebből csapjatok fel három lapot egy sorban a bejá-
ratlap alá; ezek alá rakjatok ki egy másik sorban még 
három lapot, de képpel lefelé. Még ezek alá rakjátok ki
képpel felfelé a speciális kalandlapok közül az Érkezést.

Végül keverjétek meg az idegen dimenziókbeli kalandok 
lapjait, és ezek pakliját meg az I-es paklit rakjátok le 
képpel lefelé  a két sorban kirakott kalandlapok közelé-
be. Ha egy felcsapott kalandlapon látjátok az elzárt 
dobókocka szimbólumát,  arra a lapra rakjátok rá az 
adott kockát.

      fejezet jele

Alaszkai expedíció - előkészületek

2
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          I do not know who would want 
to stop this vital expedition of ours, but my 
lack of knowing does little to stop them.

Sabotage

Terror:  Lose 1 supply and each 
investigator loses 1 stamina.

1
          In the morning, we found several 
of our number outside, heads upturned to 
the sky. They had all choked to death on the 
falling snow.

Winter 's Song

Entry:  Each investigator must either lose 1 sanity 
or add 1 storm marker to an adventure.

1

21 -1

 Warnings in Inuktitut

Terror: Add 2 storm  
markers to adventures.

          We found the writing scrawled 
on a storefront window. When translated, 
it warned us of death by cold and ice.

1

2

You may spend 2 trophies to 
gain 1 common item.

Do w nt o w n Anc ho r a ge

I

You may spend 2 trophies to 
gain 1 common item.

Do w nt o w n Anc ho r a ge

I

You may regain 1 stamina or 1 sanity.

Ba se Ca mp

I

6 T ROPHIES  Remove up to 5 storm markers from adventures.
5 T ROPHIES  Gain 1 ally.
4 T ROPHIES  Gain either 1 unique item or 1 clue.

3 T ROPHIES  Gain either 1 common item or 1 spell.
2 T ROPHIES  Regain 2 stamina or 2 sanity.
1 T ROPHY  Discard the top card of  the adventure deck.

Expedition Camp

At the start of  an investigator’s Clock phase  
he may pay the listed cost to choose any 
investigator to do one of  the following:

At Midnight: If investigators have 0 supplies,  
each investigator loses 1 stamina.Winter
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I

A
dd this adventure faceup to the play 

area after com
pleting “A

rrival”.
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Arrival

At Midnight:  Advance the clock.

          We arrived in Anchorage 2 weeks after 
Dr.Lott’s letter had reached us. I urged that we 
depart quickly, but others insisted that we stay and 
gather our bearings �rst. Time will tell which of 
us was right...
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Put the “Into the Wild”  
Special Adventure into play.

Ómenek a jégben
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.

“expedíciós tábor”
bejáratlap

évszaklap

3 felcsapott alaszkai kalandlap

3 képpel lefelé kirakott alaszkai kalandlap

idegen dimenziókbeli
kalandok paklija

alaszkai kalandok
I-es paklija

Érkezés speciális
kalandlap

viharjelzők



Az alaszkai expedíció szabályai
E fejezetben részletesen kifejtjük az alaszkai expedíciós játék-
mód új játékmechanizmusait.

Az expedíció tábora
Az expedícós tábor bejáratlapja ki-
váltja az összes többi bejáratlapot.
Az a nyomozó, aki harmadik fázi-
sát (Fogy az idő) ezen a bejáratla-
pon kezdi, trófeákat cserélhet be
különféle hatásokért.

Nyomozó mozgásfázisában maradhat ott, ahol van, átmehet a 
játéktéren lévő bármelyik alaszkai vagy idegen dimenziókbeli 
kalandhoz, illetve visszatérhet a bejáratlapra. Amikor egy 
alaszkai vagy idegen dimenziókbeli kaland sikeresen teljesül, 
vagy más okból el kell a lapját dobni, az adott kalandlapról az 
összes nyomozó visszakerül az expedíció táborára.

Ha egy nyomozó mozgásfázisa végén a bejáratlapon van, szá-
mára elmarad a második fázis (Kaland/várakozás), és egyből
a harmadik fázisa (Fogy az idő) következik.

Bármikor, amikor a játék a “bejáratra” hivatkozik, azon az 
expedíciós tábor bejáratlapja értendő: ha például egy nyo-
mozónak a “bejárathoz” kell mennie, az expedíciós tábor 
bejáratlapra kerül.

Az évszaklap
Az évszaklap lényegében két részből áll: a felső részén ta-
lálható az ellátmánysáv, az alsó részén pedig a napsáv.

Az ellátmánysáv
Az évszaklap felső részén található ellátmánysáv annak
számontartására szolgál, hogy a nyomozók mennyivel
rendelkeznek az életben maradáshoz szükséges felsze-
relésekből - felhasználásukkal kivághatják magukat a
veszélyekből.

Mindig, amikor a nyomozók ellátmányhoz jutnak, a 
megfelelő számú mezővel előrébb léptetik az ellátmány-
jelzőt. Ha a jelző továbblépne a 9-es mezőről, ki kell cse-
rélni a következő jelzőre, és azt lerakni az ellátmánysáv 
0-s mezőjére.

6 T ROPHIES  Remove up to 5 storm markers from adventures.
5 T ROPHIES  Gain 1 ally.
4 T ROPHIES  Gain either 1 unique item or 1 clue.

3 T ROPHIES  Gain either 1 common item or 1 spell.
2 T ROPHIES  Regain 2 stamina or 2 sanity.
1 T ROPHY  Discard the top card of  the adventure deck.

Expedition Camp

At the start of  an investigator’s Clock phase  
he may pay the listed cost to choose any 
investigator to do one of  the following:

az ellátmánysáv 11-es ellátmánnyal

At Midnight: If investigators have 0 supplies,  
each investigator loses 1 stamina.Winter

D AY  1 D AY  2 D AY  3 D AY  4 D AY  5 D AY  6 D AY  7

Amikor fogy az ellátmány, a megfelelő számú mezővel hát-
rébb kell léptetni az ellátmányjelzőt. Ha a jelző visszalépne
a 0-s mezőről, ki kell cserélni a nálánál eggyel kisebb jelző-
re, és azt lerakni az ellátmánysáv 9-es mezőjére.

A napsáv

Az évszaksáv alsó részén található a napsáv. Éjfélkor, még
bármelyik “éjféli” hatás végrehajtása, illetve új alaszkai 
mítoszkártya felcsapása előtt, a napjelzőt egy mezővel elő-
rébb kell mozgatni a napsávon; ezután annyi viharjelzőt 
kell a kalandokra rakni, amilyen szám látható a napsáv
adott mezőjén.

Amikor a napjelző a napsáv utolsó mezőjére kerül, a nyomo-
zók elszenvedik az évszaklap (nyári vagy téli) büntetését. 
Nyáron ez azt jelenti, hogy felkerül két végzetjelző a végzet-
sávra, a napjelző pedig visszakerül a hetedik nap
mezőjére (ami újabb hét viharjelző felrakásával is jár). 
Télen sokkal rosszabb a helyzet: a nyomozók elveszítik a 
játékot.

Alaszkai kalandok
Az e kalandhoz adott kalandlapok az ún. alaszkai kalandok. 
Ha a játék “kalandra” hivatkozik, az lehet alaszkai kaland is; 
ha viszont a játék “alaszkai kalandra” hivatkozik, az csak 
alaszkai kalandlap lehet. Ha a játék felszólít titeket arra, hogy
rakjatok ki egy alaszkai kalandlapot, azt mindig képpel lefelé
rakjátok ki az asztalra. (Az idegen dimenziókbeli kalandok
lapjai képpel felfelé kerülnek játékba.)

Megjegyzés: Az alaszkai kalandpakli legfelső lapjának hátol-
dala mindig látható.

Minden alaszkai kalandlap felső részén látható egy színes 
ovális, koponyával-lábszárcsontokkal. A szín a kaland várható 
nehézségét 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.

At Midnight: If investigators have 0 supplies,  
each investigator loses 1 stamina.Winter

D AY  1 D AY  2 D AY  3 D AY  4 D AY  5 D AY  6 D AY  7

     a napsáv a napjelzővel

könnyű normál  nehéz



Ha egy nyomozó képpel lefelé lévő alaszkai kalandlapra mo-
zog, azonnal végre kell hajtani a lap hátoldalán olvasható ha-
tást; ezután a kalandlapot képpel felfelé kell forgatni, végre-
hajtva az “érkezési” hatást - ezzel a nyomozó mozgásfázisa 
véget is ért. Kivételt jelentenek a hátoldali “éjféli” hatások: 
ezek nem akkor hajtódnak végre, amikor egy nyomozó a ka-
landlapra mozog, hanem minden éjfélkor végrehajtódnak, 
amíg kalandlapjuk képpel lefelé van a játékterületen.

Ha szörny jelenik meg, az képpel felfelé és lefelé lévő kaland-
lapra is lerakható, a normál szabályok szerint. Ha szörnyes 
kalandlap fordul képpel felfelé, a szörny a kalandlap egy 
szörnyfeladatára kerül. Ha a kalandlapon nincs szörnyfela-
dat, vagy több a szörny, mint a szörnyfeladat, a plusz ször-
nyek a szokott módon a kerülnek fel a kalandlapra pluszfela-
datként.

A speciális kalandlapok
A speciális kalandlapok nem kerülnek a paklik-
ba; ezeket félre kell tenni, és akkor kerülnek a
játékba, amikor egy hatás ezt előírja.

Speciális kalandlap nem dobható el, sem nem
távolítható el semmiképp, csakis sikeres tel-
jesítésével. Speciális kalandlapra nem kerülhet-
nek szörnyek, sem jelzők (pl. viharjelzők).

A speciális kalandlapok az expedíció haladá-
sát jelképezik, ahogy a nyomozók fejezetről
fejezetre és méterről méterre küszködik magukat a fagyott 
észak felé.

A fejezetek
Az alaszkai kalandlapok két fejezethez tartoznak, az elsőhöz
(I), illetve a másodikhoz (II). Az első fejezetnél még kisebb a
veszély, a nyomozók ellátmányhoz juthatnak, hasznos felsze-
relésre találhatnak. A második fejezet jóval veszélyesebb, de
ennek során gyűjthetők be az Ősi Jelek meg az idegen di-
menziókbeli jutalmak, amelyek szükségesek a fagy szívében
lappangó ősi gonosz lepecsételéséhez.

A játék az első fejezettel kezdődik, a játékosok a megoldott 
vagy eldobott kalandlapokat az I-es pakliból felhúzottakkal
pótolják. A nyomozók akkor jutnak át a második fejezetbe,
amikor megoldják az Irány a vadon! speciális kalandot.

Amikor a játékosok átkerülnek a második fejezetbe, az I-es
kalandlaklit félre kell tenni, kicserélve a II-es kalandpaklira.
A játéktéren lévő, illetve trófeaként megszerzett I-es kaland-
lapok maradnak, ahol vannak. Végül fel kell csapni a Vesze-
delmes emelkedő speciális kalandlapot. Ezután a játékosok
a II-es kalandpakli tetejéről pótolják a megoldott, illetve el-
dobott kalandlapokat.

speciális
kalandlap

I

Add this adventure faceup to the 
play area during the Setup.

Ar r iva l

Alaszkai mítoszkártyák
A kiegészítő teljes készletnyi új mítoszkártyát
tartalmaz; ezek arra kényszerítik a nyomozó-
kat, hogy a súlyosbodó fenyegettség árnyéká-
ban hozzanak súlyos döntéseket.

Amikor a játékosok alaszkai mítoszkártyát
húznak fel és hajtanak végre, mindig dilem-
ma elé kerülnek: a kártyán olvasható két le-
hetőség közül kell egyet kiválasztaniuk. Az
alsó anternatíva mellett csak akkor dönthet-
nek, ha azt teljesen végre is tudják hajtani.
Ha a játékosok közösen nem tudnak választani, akkor az a já-
tékos dönt, aki legutoljára soron volt.

Érkezési hatás
A kiegészítő egyes kalandlapjainak van érkezési hatásuk. 
Ha egy nyomozó ilyen lapra mozog, utána nyomban végrehajtó-
dik az érkezési hatás. Emellett, ha egy nyomozó alaszkai, illetve 
idegen dimenziókbeli kalandlapon tartózkodik, és azt átforgatja, 
nyomban végre kell hajtania a lap érkezési hatását.

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, tulajdonságokat - ezeket a 
Láthatatlan erők, illetve az Arkham kapui kiegészítők vezették 
be. Ha nem használjátok az adott kiegészítőt, mindenképp azt a 
jutalom/büntetésrészt kell választanotok, amelyik nem tartal-
maz átkot, áldást, illetve tulajdonságot. 

A viharjelzők
Egyes hatások - így büntetések, végzetikonok,
napikonok, alaszkai mítoszok - révén vihar-
jelzők kerülnek a kalandlapokra; azt jelzik,
hogy az adott helyszínen különösen kegyetlen
az időjárás. 

A következő oldalon részletesen kifejtjük a vi-
harjelzőkre vonatkozó szabályokat.

alaszkai
mítoszkártya

osztott büntetés

1

1 2 3

viharjelző



Viharjelzők lerakása
Ha egy hatás arra utasítja a játékosokat, hogy rakjanak le
viharjelzőket a kalandokra, először is elveszik a megadott
mennyiségű viharjelzőt a készletből anélkül, hogy megnéz-
nék azok hatásait. Utána egyesével lerakják, képpel lefelé,
a viharjelzőket a kalandlapokra - a játékosok döntik el, 
mely kalandlapokra, azonban egy kalandlapon sem lehet
sosem négynél több viharjelző egyszerre.

Sem speciális, sem idegen dimenziókbeli kalandlapra nem
rakható viharjelző. Ha egy nyomozónak saját második fá-
zisában (kaland/várakozás) viharjelzőket kell leraknia, 
nem rakhat le arra a kalandlapra, amelynél nyomozója 
tartózkodik - kivéve akkor, ha erre kényszerül, mert min-
den más szóba jöhető kalandlapon már van négy viharjel-
ző.

Korlátozott az elérhető viharjelzők mennyisége. Ha egy
hatás viharjelző felrakására utasít, de a készletben már
nincs viharjelző, akkor nem kerül sor viharjelző felraká-
sára - és ennyi.

A viharok
Az aktív játékos második fázisának (kaland/várakozás) 
kezdetén annál a kalandlapnál, ahol nyomozója van, az 
összes viharjelzőt felfelé kell forgatni, majd tetszőleges
sorrendben végre kell hajtani mindegyiknek a büntetését.
A végrehajtott viharjelzőt képpel lefelé vissza kell kever-
ni a viharjelzők készletébe.

Ha éjfélt üt az óra, minden olyan kalandlap után, ahol 
négy viharjelző van, felkerül egy végzetjelző a végzetsáv-
ra.

Éjfélikon a szörnyeken
E kiegészítő egyes szörnyeinek feladatai közt
látható éjfélikon. Ez azt jelzi, hogy a szörnyjelző
hátoldalán olvasható “éjféli” hatás. Amikor éj-
félt üt az óra, az összes ilyen ikonos szörny
“éjféli” hatását végre kell hajtani. éjfélikon

Új végzetikon
E kiegészítő Mérhetetlen Vénjeinek végzet-
sávján találtok egy újfajta végzetikont. Ami-
kor ilyen ikonra raktok végzetjelzőt, fel kell
raknotok három viharjelzőt a kalandlapokra.

Új jutalmak és büntetések
A kalandlapok büntetés- és jutalomrészén 15 új ikonnal találkoz-
hattok. Amikor jutalomban részesültök, illetve büntetést szenved-
tek el, az alábbi hatások hajtódnak végre (amennyiben ez lehetsé-
ges):

Gyógyulás: Egy tetszőleges nyomozó gyógyul 1 életerőt.

Megnyugvás: Egy tetszőleges nyomozó visszanyer 1 épel-
méjűséget.

Gyors munka: E kör 3. fázisában (fogy az idő) ne léptes-
sétek az óramutató.

Haladék: Le kell venni a Mérhetetlen Vén végzetsávjáról 
egy végzetjelzőt.

Óra: Három órával előrébb kell léptetni az órát.

Vihar: Fel kell rakni 3 viharjelzőt a kalandlapokra.

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.

Tulajdonság elveszítése: A játékosnak el kell dobnia 1 
tulajdonságát.

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 végzet-
jelzőt a végzetsávra.

Ellátmány: Az expedíció szerez 1 ellátmányt.

Elveszett ellátmány: Az expedíció elveszít 1 ellát-
mányt; ha már nincs ellátmánya az expedíciónak, a
játékos veszít 1 épelméjűséget.

viharikon

Rhan -Tegoth
Insatiable Hunger

When 1 or more Elder Signs are added 
to this sheet, one investigator loses 2 
stamina. If an investigator is devoured 
by this ability, add 2 doom tokens to the 
doom track instead of 1.

When Rhan-Tegoth attacks, one 
investigator loses 2 stamina. If an 
investigator is devoured by this  
attack, add 2 doom tokens to the  
doom track instead of 1, then Rhan-
Tegoth attacks again.

Attack

10

       Más játékmódok
Az alaszkai kalandlapok és mítoszkártyák, az évszak-
lap, az expedíciós tábor bejáratlapja csak az alaszkai
expedíció játékmódjánál használhatók. A kiegészítő
többi tartozéka használható az alapjátékban vagy
más játékmódban.
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Éjféli hatások sorrendje
Ha éjfélt üt az óra, és több hatásnak is létre kellene 
jönnie, ezek az alábbi sorrendben jönnek létre (ez a
segédleten is megtalálható):

1. A napjelzőt egy mezővel léptetni kell a napsávon, és
    utána annyi viharjelzőt kell felrakni a kalandlapokra,
    amilyen szám látható azon a mezőn, amelyre a nap-
    jelző lépett.

2. Minden olyan kalandlap után, amin 4 viharjelző van,
     fel kell rakni egy végzetjelzőt a végzetsávra.

3. Végre kell hajtani a játékban lévő lapok és kártyák
     összes “éjféli” hatását, ebben a sorrendben:

a) A Mérhetetlen Vén “éjféli” hatásai.

b) A szörnyek “éjféli” hatásai. A szörnyek sorrend-
jét a játékosok döntik el.

c) A kalandlapokon (ideértve az idegen dimenziók-
beli kalandlapokat is) lévő “éjféli” hatások. A 
kalandlapok sorrendjét a játékosok döntik el.

d) A többi kártyán található “éjféli” hatások; ezek
sorrendjét a játékosok döntik el.

4. Az aktuális mítoszkártya “Amikor éjfélt üt az óra...”
     hatásai.

5. Új mítoszkártya húzása és végrehajtása.

6. “Naponta egyszer” hatások felfrissítése.

Az új Mérhetetlen Vének
Rhan-Tegoth Nehézség: közepes
Rhan-Tegoth elefántcsontból faragott trónusán ül kő- 
és jégpalotájában. Három évmilliója már a végtelen
vér- és húsáldozatokkal táplálkozik, de éhe még sem-
semit sem csillapodott.

Rlim-Shaikorth Nehézség: nehéz
Az eszkimók legendái szólnak az óriási fehér féregről, 
aki egy toronyszerű jéghegyen él és halálos fagysuga-
rakkal dermeszt meg mindenkit, aki óvatlanul megkö-
zelíti.

Ithaqua Nehézség: rettenetes
E borzalmas szörny zsákmány kutatva cserkész Észak
szívében, ahol sosem enged fel a fagy. Ithaqua elkap
minden állatot és embert, aki ostoban az ő területére lép.

Fordító: Thaur (thaur@freemail.hu)
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