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Tudom, legalábbis háborodottnak fognak nézni azért, amit tenni 
  fogok. De hidd el, ez a múzeum él, mert hatalmába kerítette

   valamiféle réges-régi gonosz, és ha ezek az ördögi hatalmak ki- 
     nyilvánítják magukat, porrá és hamuvá változtatják az emberi-

       séget. Hosszú éjeken át vizslattam az ereklyéket, a szentségtelen
         kiállítási tárgyakat, harcoltam, hogy visszatartsam a gonoszt,  

           hogy minél több mindent megtudjak. Most, úgy vélem, rátalál-
             tam egy eszközre, amely révén a végzetünk mégis megfordítható: 

               az egykor volt népek kifaragtak valamiféle furcsa szimbólumot, 
                 amely visszakergeti a gonoszság teremtményeit. A neve Ösi Jel.

Áttekintés
A játékban 1-8 játékos nyomozóként veszi fel a kilátástalan harcot a Mérhetet-
len Vének egyikével - ezek olyan óriási hatalommal bíró, elképzelhetetlen lé-
nyek, akik a dimenziók közötti űrben ólálkodnak.

A nyomozók egy múzeumban keverednek kalandokba, abban a múzeumban, 
ahol a Mérhetetlen Vén hamarosan bekövetkező visszatérése miatt különös és
bizarr dolgok történnek. Kalandjaik során a nyomozók különféle jutalmakra
tesznek szert, a legértékesebb ezek közül az Ősi Jel, amellyel lepecsételhető a 
Mérhetetlen Vén lakhelyére nyíló rés, és ezáltal megnyerhető a játék.

De az idő fogy... minden éjjel, pontosan éjfélkor, a Mérhetetlen Vén közelebb
kerül ahhoz, hogy felébredjen világunkban és pusztulásba taszítsa a teljes
emberiséget.  

A játék célja
A cél, hogy sikerüljön még azelőtt lepecsételni a Mérhetetlen Vén lakhelyét,
hogy felébredne; s ha ez nem sikerült, egy végső, reménytelen, hősies csatában
még vissza lehet űzni a Mérhetetlen Vént dimenzióközi otthonába.

A lepecsételéshez a nyomozóknak annyi Ősi Jelet kell összegyűjteniük, ameny-
nyi a Mérhetetlen Vén lapján látható, még mielőtt betelne a végzetsáv és fel-
ébredne a Mérhetetlen Vén.

    Ha mégis felébredne a Mérhetetlen 
       Vén, a nyomozóknak még van egy 
     utolsó esélyük arra, hogy 
     visszaűzzék - azonban ez a 
     végső harc szinte biztosan 
     a nyomozók vereségével és 
     halálával végződik.

Tartozékok
• szabályfüzet

• óra

• óramutató

• műanyag pöcök (az óramutatónak)

• bejáratlap

• 6 zöld dobókocka

• sárga dobókocka

• vörös dobókocka

• 80 különféle lap:
 - 8 Mérhetetlen Vén-lap
 - 16 nyomozólap
 - 48 kalandlap
 - 8 idegen dimenziókbeli kalandlap

• 76 kártya:
 - 12 közönséges tárgy
 - 12 egyedi tárgy
 - 12 varázslat
 - 8 társ
 - 32 mítoszkártya

• 144 különféle jelző:
 - 16 nyomozójelző
 - 30 épelméjűség-jelző
 - 30 életerőjelző
 - 15 nyom
 - 22 szörny
 - 5 speciális szörny (maszkok)
 - 12 végzetjelző
 - 17 Ősi Jel

A tartozékok részletesen
Az alábbi fejezetben részletesebben ismertetjük a játék tartozékait.

Óra, óramutató, műanyag pöcök 
Az óra révén tartjátok számon az idő múlását, és ez 
jelzi, mikor van ideje annak, hogy felcsapjatok egy 
mítoszkártyát.
Az óramutatót a műanyag pöcökkel az órához kell 
erősíteni.

  

Bejáratlap  
Ha körötökben nem akartok kalandkártyát végrehajta-
ni, helyette a bejáratlapon felsorolt akciók egyikét hajt-
hatjátok végre.



Zöld dobókockák 
A hat zöld dobókockával főleg kalandlapok és feladatok végrehajtásakor
dobtok.

Sárga dobókocka 
A sárga dobókocka eredményei jobbak; főként akkor dobtok vele, ha
használjátok egy közönséges tárgyatokat.

Vörös dobókocka 
A vörös dobókocka eredményei még a sárgánál is jobbak, és leginkább
akkor dobtok vele, amikor egy egyedi tárgyatokat használjátok.

Mérhetetlen Vén-lapok  
Ezek azokat a Mérhetetlen Véneket jelképezik, 
akikkel nyomozóitoknak fel kell venniük a 
harcot.
 

Nyomozólapok- és jelzők    
Azokat a nyomozókat jelképezik, akiknek a 
bőrébe bújhattok. Minden nyomozólaphoz 
tartozik egy jelző, ez szolgál majd arra, hogy 
megmutassa, éppen hol jár nyomozótok.
 

Kalandlapok  
A múzeum különféle helyiségeit, illetve az ott történt
eseményeket jelképezik; ezeket nyomozóitoknak meg kell 
vizsgálniuk ahhoz, hogy megállíthassák a Mérhetetlen Vént.

Idegen dimenziókbeli kalandlap   
Speciális kalandlapok ezek, idegen dimenziókat jelképez-
nek, ahová nyomozóitok a múzeumban nyíló kapukon át 
juthatnak.
 

Közönséges és egyedi tárgyak, varázslatok    
Olyan tárgyakat, varázslatokat jelképeznek, amelyek segítségével könnyebben
túlélhetitek kalandjaitokat.

Társkártyák  
Olyan segítőkész emberek (vagy állatok), akik társul szegőd-
hetnek nyomozóitokhoz.

Mítoszkártyák  
Mindig, amikor éjfélt üt az óra, fel kell csapnotok és végre kell
hajtanotok egyet - valami különös történik a múzeumban.

Épelméjűség- és életerőjelzők    
A kék épelméjűség- és a vörös életerőjelzők révén tartjátok
számon nyomozóitok testi-lelki egészségi állapotát.

Nyomok  
Nyomok beadásával újradobhattok egy vagy több 
kockát.. 

Szörnyek   
A játék során nyomozóitok sokféle szörnnyel 
összeakadhatnak a múzeumban.  

Maszkok (speciális szörnyek)  
A maszkok speciális szörnyek, csak akkor használ-
játok őket, ha a Mérhetetlen Vén, aki ellen küzdö-
tök, Nyarlathotep.

Végzetjelzők 
Ezek a jelzők azt mutatják meg, hogy a Mérhetetlen
Vén mennyire van közel felébredéséhez.

Ősi Jelek  
Ősi Jeleket kell gyűjtenetek ahhoz, hogy lepecsételhessétek
a világunkat a Mérhetetlen Vén lakhelyével összekötő átjárót.

Az első játék előtt
Az első játék előtt óvatosan nyomkodjátok ki a tartozékokat 
a keretekből. Vigyázzatok, nehogy háziállatok vagy apró 
gyerekek a szájukba vegyék, lenyeljék a kis jelzőket!

A képen látható módon a műanyag pöcök segítségével
rögzítsétek az órához az óramutatót.

  
közönséges tárgyak                    egyedi tárgyak                    varázslatok



Előkészületek
Mielőtt elkezdenétek játszani, vegyétek végig ezeket a lépéseket.

1. Az óra és a bejárat: Az órát rakjátok ki az asztal közepére, a mutatót 
állítsátok be éjfélre (XII). Ezután rakjátok mellé a bejáratlapot, valamint 
a sárga, a piros és a hat zöld dobókockát.

    
 
 

2. A Mérhetetlen Vén: Válasszatok (vagy a megkevert lapok közül véletlen-
szerűen húzzatok) egy Mérhetetlen Vént, és a lapját rakjátok az óra mellé.

  

3. A szörnytároló: A szörnyek jelzőit rakjátok a doboz fedelébe vagy valamifé-
le zsákba, edénybe, dobozba, ahonnét játék közben majd húzni tudtok: ez 
lesz a szörnytároló. Ha a Mérhetetlen Vén Nyarlathotep, maszkjait (ezek a
maszkszimbólumos szörnyek) is rakjátok a szörnytárolóba; ha nem ő a 
Mérhetetlen Vén, a maszkokat rakjátok vissza a játék dobozába, ezekre nem
lesz szükségetek.

   

4. A kalandok: Keverjétek meg a kalandlapokat (az idegen dimenziókbeli 
kalandok lapjait ne keverjétek közéjük), majd képpel felfelé rakjatok le két 
oszlopban három-három lapot a bejáratlap alá. Külön keverjétek meg az
idegen dimenziókbeli kalandok lapjait, és a két kalandpaklit rakjátok a fel-
csapott kalandlapok közelébe.

  
 

Így néz ki a játékterület az előkészületek végén 

          bejáratlap 

szörnyjelzők (valójában a
     szörnytárolóban)

  
  

az óra

dobókockák

egy nyomozó saját
     játékterülete

 
 egy nyomozó saját

     játékterülete
 

 

egy nyomozó saját
     játékterülete

 
 

egy nyomozó saját
     játékterülete

 
     a kalandlapok paklija 

     mítoszkártyák 

tárgypaklik, társpakli,
     varázslatpakli

 

idegen dimenziókbeli
kalandlapok paklija

  

    nyomok 

életerőjelzők  épelméjűség-
     jelzők

 
      Ősi Jelek  

  a Mérhetetlen Vén lapja  

a hat felcsapott kalandlap 

végzetjelzők 



Ha egy felcsapott kalandlapon látjátok az elzárt dobókocka szimbólumát, 
arra a lapra rakjátok rá az adott kockát (bővebben lásd a 12. oldalon).

5. Tárgyak és varázslatok: Külön-külön keverjétek meg a közönséges és az 
egyedi tárgyak, a varázslatok és a társak kártyáit, és a négy paklit rakjátok 
le a kalandlapok paklijai mellé.

   
 

6. Jelzők: Külön kupacokba rakjátok az épelméjűség-, az életerő- és a
végzetjelzőket, a nyomokat és az Ősi Jeleket.

  

7. A nyomozók: Döntsétek el, hogy választjátok nyomozóitokat vagy inkább
véletlenszerűen húztok a lapok közül. Ha már megvan a nyomozótok, 
vegyétek el a jelzőjét, és annyi épelméjűség- és életerőjelzőt, amennyi 
nyomozótok maximuma, valamint a kezdőfelszereléseként neki járó 
tárgyakat és nyomokat. Nyomozótok jelzőjét rakjátok a bejáratlapra - 
nyomozóitok a múzeum bejáratánál kezdik a játékot.

 
 

 

8. A kezdőjátékos: A nyomozók jelzőit felhasználva sorsoljátok ki, hogy
ki lesz a kezdőjátékos.

   

9. Az első mítoszkártya: A kezdőjátékos keverje meg a mítoszkártyákat és a
mítoszpaklit rakja a kalandlapok paklija mellé. Ezután csapja fel a legfelső 
mítoszkártyát és hajtsa végre annak azonnali hatását (bővebben lásd a 15. 
oldalon). Ha a mítoszkártyán az elzárt dobókocka szimbóluma látható, a 
lapra rakjátok rá az adott kockát (bővebben lásd a 12. oldalon).    

   

A Mérhetetlen Vén
Mielőtt elkezdenétek a játékot, tanulmányozzátok ellenségetek, a Mérhetetlen Vén 
lapját. Erről nagyon fontos információkat olvashattok le, például hogy hány Ősi
Jellel pecsételhetik le a hozzánk vezető átjáróját, hogyan támad, ha közvetlenül
összecsaptok vele, és más e�éléket.

Információmegosztás, közös döntés
Ez egy kooperációs játék, így ha győzni akartok, jobb, ha megoszt-
játék egymással az információkat, tanácsokat adtok egymásnak, 
megtervezitek a lépéseiteket és összehangoljátok akcióitokat. Bár-
mikor szabadon megbeszélhetitek stratégiátokat.

 

Aranyszabály
Ha egy kártya vagy egy szörnyjelző szövege ellentmond a leírt sza-
bálynak, a kártya/szörnyjelző szövege felülbírálja a játékszabályt.

   Egy Mérhetetlen Vén lapja   

1. Név: A Mérhetetlen Vén neve, amit jobb nem kiejteni!

2. Harci cél: Ha közvetlenül összecsaptok a Mérhetetlen Vénnel,
 ezt a célt kell teljesítenetek ahhoz, hogy levehessetek egy 
 végzetjelzőt a Mérhetetlen Vén végzetsávjáról.

3. Ősi Jel: Ennyi Ősi Jelre van szükség a Mérhetetlen Vén legyő-
 zéséhez.

4a Ősi Jel-korlát 4b Végzetsáv 4c Végzejelző helye
 A játék során végzetjelzők kerülnek majd ide. Amikor
 már a végzetsáv összes mezőjén van egy-egy végzetjelző,
 a Mérhetetlen Vén felébred.

5. Speciális képesség: A Mérhetetlen Vén képessége, amely az
 egész játék alatt kifejti hatását.

6. Támadás: Ha közvetlenül összecsaptok a Mérhetetlen Vénnel,
 mítoszkártya felcsapása helyett ezt kell végrehajtanotok.

   
  

  
 



A játék menete
A játék a kezdőjátékos körével kezdődik, majd sorban, az óramutató járása szerint,
következnek a többiek. Az éppen soron lévő játékos az aktív játékos. Az aktív já-
tékos körében az alábbi fázisokat hajtja végre, mindig ebben a sorrendben:

1. Mozgás: Az aktív játékos nyomozójelzőjét vagy egy kalandlapra, vagy egy
idegen dimenziókbeli kalandlapra, vagy a bejáratlapra rakja; de azt is meg-
teheti, hogy nem mozgatja nyomozójelzőjét.

  

 

2. Kaland/várakozás: Ha az aktív játékos valamilyen kalandlapon van, kocka-
dobással megpróbálja teljesíteni a lap feladatát; ha viszont nyomozójelzője a 
bejáratlapon van, a bejáratlapon felsorolt akciók közül hajt végre egyet.

3. Fogy az idő: Az aktív játékos három órával előrébb lépteti az óramutatót.

Az óramutató mozgatása után a játékos köre véget is ért, és bal oldali szomszédja
következik, immár ő az aktív játékos.

Az alábbiakban a fázisokról olvashattok részletesebben:

A kalandlapok felépítése  

    
   

1. Trófeák    4. Sorrendnyíl   8. Szörnyfeladat
2. Név     5. Iszonyathatás   9. Büntetés
3. Hangulatteremtő szöveg   6. Elzárásikon   10. Jutalom
     7. Feladat



Mozgás
Az aktív játékos megfogja nyomozója jelzőjét, és azt vagy egy felcsapott kaland-
lapra rakja (ez lehet felcsapott idegen dimenziókbeli kalandlap is), vagy a bejá-
ratlapra. A nyomozójelző mozgatása nem kötelező, maradhat ott is, ahol éppen
van.

Miután az aktív játékos mozgatta jelzőjét (vagy szándékosan otthagyta, ahol az
volt), e fázis véget is ért, és máris kezdődik a következő fázis.

Kaland/várakozás
E fázisban az aktív játékos azzal a lappal (kalandlap, bejáratlap) kerül interakci-
óba, amelyen tartózkodik éppen nyomozójelzője.

Miután a játékos teljesített egy kalandot, egy elrontott dobás miatt elveszítet-
te utolsó kockáját, vagy végrehajtott egy akciót a bejáratnál, a fázis véget ér, és
a harmadik fázis következik.

A kalandok    
Hogy teljesítsen valamilyen kalandot, a játékosnak teljesítenie kell a kalandlap
összes feladatát - ezt kockadobásokkal teszi meg. Elsősorban kalandok teljesíté-
sével juthattok Ősi Jelekhez, amelyekkel lepecsételhetitek a Mérhetetlen Vén
hozzánk vezető átjáróját, megnyerve így a játékot.

 

A feladatok
Minden kalandlapon látható egy vagy több vízszintes szimbólumsor: ezek a sorok 
a feladatok, ezeket kell megoldani a kaland teljesítéséhez.

Egy sor minden szimbóluma valamiféle feltétel, ami szükséges a feladat megol-
dásához:

 

Fontos: Ha egy feltétel teljesítésekor egy nyomozó életereje vagy épelméjű-
sége 0-ra vagy az alá csökkenne, a játékos nem kísérelheti meg teljesíteni 
ezt a feladatot.
 

Nyomozást kell dobni, méghozzá annyit, hogy összegük
legalább annyi legyen, mint a szimbólumon alul látható szám.

Veszélyt kell dobni.

Iszonyatot kell dobni.

Kétfajta eredmény is megoldja a részfeladatot (a képen látható 
szimbólum megoldásához veszély vagy mítoszismeret kell).

Ha teljesült az összes dobásos feltétel, az aktív játékosnak a 
feladat megoldásához léptetnie kell az óramutatót (bővebben
lásd a 10. oldalon).

Ha teljesült az összes dobásos feltétel, az aktív játékosnak a
feladat megoldásához annyival kell csökkentenie épelméjűsé-
gét, amilyen szám látható alul a szimbólumon.

Ha teljesült az összes dobásos feltétel, az aktív játékosnak a
feladat megoldásához annyival kell csökkentenie életerejét,
amilyen szám látható alul a szimbólumon.

Mítoszismeretet kell dobni.

A feladatok sorrendje

Általában egy kalandlap feladatainak teljesítési sor-
rendje tetszőleges - ha azonban a feladatoktól balra
egy ilyen nyíl látható, a kalandlap feladatait sorban,
felülről lefelé haladva kell teljesíteni.

 



Dobás a kockákkal
Amikor az aktív játékos megpróbálja teljesíteni a kalandot, dob a kockakészle-
tével. Ezt kezdetben a hat zöld dobókocka alkotja (hacsak valami hatás ezt nem
módosítja, l. Elzárt dovókockák és Tárgyak a 12. oldalon). Dobása után a játékos
az eredményét összeveti a kaland feladatainak feltételeivel.

Mind a hat zöld dobókockának ugyanazok az oldalai:

Feladat megoldása
Ha az aktív játékos dobásának van olyan eredménye, amely megfelel egy feltétel-
nek, a játékos lerakja arra ezt a kockát - ezzel teljesítve a feltételt. Az így lerakott
kocka a fázis végéig kikerül a játékos kockakészletéből.

Ha egy feladatnál a játékosnak életerőt, épelméjűséget kell csökkentenie, léptet-
nie kell az óramutatót, azt most kell megtennie.

A játékos egy dobással csak egy feladatot próbálhat meg teljesíteni, még akkor is, 
ha dobása eredményével két vagy több feladatot is megoldhatna. 

  

Ha a kalandlapon még van megoldatlan feladat, az aktív játékos újra dob megmaradt
kockáival - mindaddig, amíg meg nem oldja a kalandot (l. a 9. oldalon) vagy el nem
bukja azt (l. lentebb).
.

Elrontott dobás
Ha az aktív játékos dobása után a kaland egy feladatát sem tudja vagy akarja teljesí-

teni, a dobás elrontottnak számít. Ilyenkor kockakészletéből félre kell tennie  
egy kockát - ő választja ki, melyiket -, és csak a maradékkal dob újra. Az így

félrerakott kockákat ebben a fázisban már nem használhatja.

     Példa feladat megoldására   

Az aktív játékos a kalandteljesítési fázis elején dob a hat zöld do-
bókockával. Az eredmény:

Ezt összehasonlítja a kalandlap feladataival:

Ezzel a dobással bármelyik feladatot képes megoldani - de egy do-
bással nem oldhatja meg mindkettőt. Úgy dönt, az alsó feladatot
oldja meg, és a kockákat lerakja a megfelelő szimbólumokra:

A feladat teljesítéséhez három nyomozásra volt szükség, de a játékos
ezt csak úgy teljesítheti, ha kétszer 2, azaz 4 nyomozást rak oda; a
felesleges 1 nyomozás elvész.
Ezután a játékos a megmaradt három kockával újra dob, hátha 
sikerül megoldania a másik feladatot is.

Életerő és épelméjűség elveszítése

A játékosok feladatok, bütnetések stb. miatt veszíthetnek életerőt,
épelméjűséget vagy mindkettőt. Ilyenkor a nyomozólapról a meg-
felelő számú és típusú jelzőt vissza kell rakni a készletbe.

Hatékony feladatmegoldás

Olykor egy játékos úgy találhatja, hogy bár teljesíthetne egy feladatot,
ez annyi kockájába kerülne, hogy aligha maradna esélye a többi feladat 
teljesítésére. Ilyenkor dönthet úgy is, hogy nem teljesít feladot - bevál-
lal egy elrontott dobást. Félrerak egy kockát, megmaradt kockakészle-
tével újra dob annak reményében, hogy hatékonyabban tudja majd
megoldani a feladatokat.

    1 nyomozás          2 nyomozás   3 nyomozás

mítoszismeret          veszély                         iszonyat



Ha az aktív játékos elrontott dobása miatt utolsó kockáját is kénytelen félrerakni,
elbukja a kalandot és elszenvedi a kalandlap büntetését (l. a jobb oldalon).

Elbukott kalandnál a játékos visszaveszi a kockakészletbe a feladatokra lerakott
kockákat.

Fontos: Az aktív játékos bármikor dönthet úgy, hogy elbukta a kalandot.

 

Iszonyathatás
Ha a játékos elrontja dobását és legalább egy kockájával iszonyatot       dobott,
végre kell hajtania a kalandlap, valamint a játékban lévő mítoszkártya (l. a 15.
oldalon) összes iszonyathatását. Erre még azelőtt sort kell kerítenie, hogy félre-
rakna egy kockát következő dobása előtt.

Kaland teljesítése
Ha az aktív játékosnak sikerül a kalandlap összes feladatát megoldania, sikerült 
teljesítenie a kalandot. Ekkor a kalandlapról az összes ott lévő nyomozójelzőt a 
bejáratlapra rakja, a feladatokra lerakott, valamint a félrerakott dobókockákat pedig 
visszarakja a kockakészletbe.

Ezután az aktív játékos a kalandlapot lerakja maga elé az asztalra, majd a helyére
felcsapja a kalandpakli következő lapját. Végül a játékos begyűjti a teljesített
kalandért járó jutalmat (l. a jobb oldalon).

Jutalmak és büntetések
Amikor egy játékos teljesít egy kalandlapot, megkapja a lap jobb alsó részén,
halványzöld alapon látható jutalmat.

Amikor egy elbukik egy kalandot, a lap bal alsó részén, vörös alapon látható 
büntetést szenvedi el.

Közönséges tárgyak: A játékos minden ilyen ikon után húz 1 közön-
séges tárgyat a közönséges tárgyak paklijából.

 

Egyedi tárgyak: A játékos minden ilyen ikon után húz 1 egyedi 
tárgyat az egyedi tárgyak paklijából.

  

Varázslatok: A játékos minden ilyen ikon után húz 1 varázslatot a
varázslatpakliból.

 

Nyom: A játékos minden ilyen ikon után kap 1 nyomot.

Társ: A játékos minden ilyen ikon után húz 1 társat a társpakliból.

Ősi Jel: A játékos minden ilyen ikon után lerak 1 Ősi Jelet a Mérhe-
tetlen Vén lapja mellé. Ha a Mérhetetlen Vén lapja mellett legalább
annyi Ősi Jel van, mint amilyen szám látható a középütt a Mérhetet-
len Vén lapján (l. az 5. oldalon), a nyomozók megnyerik a játékot. 

 

 

Kapu: A játékos minden ilyen ikon után húz 1 idegen dimenziók-
beli kalandlapot és lerakja azt a hat felcsapott kalandlap alá (l. még
a 10. oldalon).

Épelméjűség: A játékos minden ilyen ikon után veszít 1 épelméjű-
séget.

Életerő: A játékos minden ilyen ikon után veszít 1 életerőt.

Szörny: Minden ilyen ikon után megjelenik egy szörny (l. még a
16. oldalon).

 

Végzet: Minden ilyen ikon után 1 végzetjelzőt kell a Mérhetetlen
Vén végzetsávjára rakni (l. még a 15. oldalon).

Miután az aktív játékos begyűjtötte jutalmát vagy elszenvedte büntetését, a
játék a harmadik fázissal folytatódik (Fogy az idő - l. a következő oldalon).

       Példa az iszonyathatásra  

           példabüntetés                példajutalom

Az aktív játékos megpróbálja teljesíteni a kalandlap második feladatát
(a feladatokat sorban kell teljesítenie). 1-1 veszélyre és mítoszismeret-
re, valamint 2 nyomozásra van szüksége. Négy zöld kockával dob, az
eredménye pedig:

Mivel kevés nyomozást dobott és mítoszismeretet egyáltalán nem, a
dobást elrontotta. Ráadásul dobott legalább 1 iszonyatot, így a ka-
landlap iszonyathatása létrejön, a játékos elveszít 1 épelméjűséget. 
Ezután (hacsak nem dönt úgy, hogy elbukta a kalandot) majd félre
kell raknia egy zöld dobókockát és a megmaradt hárommal újra
kell próbálkoznia.



Várakozás a bejáratnál  
Ha az aktív játékos nyomozójának jelzője a bejáratlapon van, a játékos választ
egyet a lapon olvasható három akció közül egyet és végrehajtja azt:

• Elsősegély: Az aktív játékos választ egyet (és csak egyet!) az alábbiak közül:   

 - Kap ingyen 1 életerőt vagy 1 épelméjűséget.

 - 2 trófeát bead, hogy visszakapja összes életerejét vagy épelméjűségét .

 - Bead 4 trófeát, hogy visszakapja összes életerejét és épelméjűségét.

• Talált tárgyak: Az aktív játékos dob egy zöld dobókockával, és a bejáratla-
pon található táblázatról leolvassa, mi történik. E dobásnál nem használ-
hatók tárgyak, ahogy nyomozóképességek sem.

    

• Ajándékbolt: A játékos trófeákért vásárol egyet a bejáratlapon felsorolt 
dolgok közül. A játékos egyetlen dolgot vásárolhat, hiába van elég trófeája
több dolog megvásárlására.

  

Trófeák
A trófea a játék “pénzneme”. A trófeákért a bejáratnál lehet dolgokat és szol-
gáltatásokat vásárolni, valamint bizonyos hatások miatt a játékosok trófeák
beadására kényszerülhetnek.

Minden kalandlapnak, idegen dimenziókbeli kalandlapnak
és szörnyjelzőnek van trófeaértéke. Amikor egy játékos tel-
jesít egy kalandot, legyőz egy szörnyet, maga elé veszi annak
lapját/jelzőjét, megkapva annak trófeértékét. A játékos elkö-
vetkező köreiben a bejáratnál elkötheti trófeáit, de el is ve-
szítheti azokat, például amikor elbukik egy kalandot.

Vásárlásnál a játékos kombinálhatja kaland- és szörnytrófe-
áit. A trófeaként felhasznált lapokat képpel lefelé vissza kell
  csúsztatni a megfelelő paklik alá, a szörnyjelzőket pedig
    vissza kell rakni a szörnytárolóba. 

Előfordulhat, hogy egy nyomozó csak 1 trófea értékben szeretne vásárolni, de
csak olyan kalandlap, szörnyjelző van nála, ami 2 trófeát ér, vagy hasonlóképp
2 trófeát kívánna beadni, de csak 3 trófeát érő kalandlapja, szörnyjelzője van.
Ilyenkor kénytelen túl�zetni; nincs visszajáró, a “felesleges” trófea elvész.

Fogy az idő!
Az aktív játékos az óramutatót három órával előrébb mozgatja. 

Mivel a játék éjféllel indul, és az óramutató mindig három órányit mozog,
az óramutató csak a III-asra, a VI-osra, a IX-esre és a XII-esre mutathat.

Ha az óramutató a XII-eshez mozog, e fázis után az óra elüti az éjfélt;
ekkor a játékos felcsap egy mítoszkártyát, valamint végrehajt kü-
lönféle hatásokat (l. a 15. oldalon).

Miután a játékos mozgatta az óramutatót, köre véget is ért,
és bal oldali szomszédja lesz az aktív játékos.

 

Biztos eredmény
Amikor az aktív játékos megkísérel megoldani egy kalandot, dobása előtt egyes
kockák eredményét biztosíthatja: ehhez varázsolnia, össpontosítani kell vagy 
segítséget kell kérnie. 

 
          

Összpontosítás
Elrontott dobása után az aktív játékos összpontosíthat az újabb dobás előtt.  Miután
kockakészletéből egy kockát félretett az elrontott dobás miatt, kiválaszt kockakészle-
téből egy másik kockát, és azt anélkül, hogy megváltoztatná az eredményét, lerak-
ja saját nyomozójelzőjére.

 

Ez a kocka többé nem része a játékos kockakészletének, azonban körében egy dobása
után felhasználhatja arra, hogy teljesítse vele egy feladat feltételét. Ilyenkor a já-
tékos a kockát nyomozójelzőjéről átrakja egy feladatszimbólumra - természetesen 
a feladat többi feltételére a dobásából kell kockákat rendelnie ahhoz, hogy a 
feladat teljesüljön.

Ha az aktív játékos nem használja fel még e fázis során az összpontosítás miatt
félrerakott kockáját, a fázis végén azt vissza kell adnia.

Fontos: Csak elrontott dobás után lehet összpontosítani, és egy játékos körében
csak egyszer összpontosíthat.

 

Oly hamar elmúlik a nap...
Mindig éjfélt jelent, amikor az óramutató a XII-eshez ér. Napköz-
ben a múzeum nyitva áll a nagyközönség előtt, így a nyomozók csak
napnyugtától napkeltéig kutatkodhatnak a kiállítási termekben, a
folyosókon és a raktárak mélyén.

 ez a kalandlap
  2 trófeát ér  

ez a szörnyjelző
  1 trófeát ér  

Idegen dimenziók
Az idegen dimenziókbeli kalandlapok speciálisak - nem a múzeum
helyiségeiben, sőt nem is földi helyszíneken történnek. Kapuikonok
révén kerülnek a játékba, és a hat normál kalandlap alá kell felcsapni
őket. Egyszerre bárhány idegen dimenziókbeli kaland fel lehet csap-
va. Idegen dimenziókbeli kaland teljesítése után az elvett kalandlap
helyett nem szabad újat felcsapni.



Segítségkérés 
Elrontott dobása után az aktív játékos segítséget kérhet újabb dobása előtt egy olyan
nyomozótól, akinek ugyanezen a kalandlapon van a nyomozójelzője.  

Miután a játékos kockakészletéből egy kockát félretett az elrontott dobás miatt, 
kijelöl egy másik játékost, akinek ugyanazon a kalandlapon van a nyomozójelzője, 
mint neki, és ha a másik játékos ebbe beleegyezik, kockakészletéből egy másik kockát
anélkül, hogy megváltoztatná az eredményét, lerakja ennek a nyomozónak a jel-
zőjére.

Ez a kocka többé nem része a játékos kockakészletének, azonban körében egy dobása
után felhasználhatja arra, hogy teljesítse vele egy feladat feltételét. Ilyenkor a já-
tékos a kockát nyomozójelzőjéről átrakja egy feladatszimbólumra - természetesen 
a feladat többi feltételére a dobásából kell kockákat rendelnie ahhoz, hogy a 
feladat teljesüljön. Ha azonban az aktív játékosnak nem sikerül teljesítenie kö-
rében kalandot, a segítő játékos elveszít 1 életerőt vagy 1 épelméjűséget (a se-
gítő játékos választ).

  

   

Az aktív játékos elrontott dobásonként csak egyszer kérhet segítséget, azonban
újabb elrontott dobásainál más-más nyomozók segítségét is kérheti - amennyi-
ben azok jelzői is e kalandlapon vannak.

Példa az összpontosításra 

Az aktív játékos a fenti feladatot kísérli meg teljesíteni. Dob a koc-
kakészletével, és ezt kapja:

A feladatot nyilvánvalóan nem tudja teljesíteni, elrontotta a dobást.
Az újabb dobás előtt (1) először kénytelen félrerakni egy kockát, és
utána (2) úgy dönt, összpontosít, hogy megtartsa a kidobott mítosz-
ismeretet, lerakva a kockát nyomozójelzőjére. Megmaradt kocka-
készletével újra dob, és az eredmény:

 

Ez az eredmény az összpontosított kockával együtt elegendő a fela-
dat teljesítéséhez.

Példa a segítségkérésre 

Mandy �ompson nem tudta teljesíteni a kalandot, így nyomozójel-
zője a kalandlapon maradt. Most Bob Jenkins köre zajlik éppen, aki
első dobásával megoldotta a felső feladatot. Megint dob, most már
csak öt zöld dobókockával, és az eredmény: 

Képtelen teljesíteni a feladatot, vagyis elrontott a dobását. Az újabb
dobás előtt először (1) félrerak egy kockát, és utána (2) összpontosít,
lerakva a 3 nyomozásos kockát nyomozójelzőjére. A megmaradt
három zöld dobókockával újra dob, és az eredmény:

Megint elrontotta a dobást, így előbb (3) félrerak egy kockát, majd
(4) segítséget kér Mandy �ompsontól, aki ebbe beleegyezik. Bob
lerakja a 3 nyomozásos kockát Mandy nyomozójelzőjére. Kockakész-
letében egyetlen zöld dobókocka maradt, így azzal dob, és az ered-
mény ez:

Ez a 3 nyomozás, együtt az össz-
pontosítás és a segítségkérés miatt
félrerakott másik két 3 nyomo-
zással, elegendő a feladat teljesíté-
séhez és így a kaland megoldásához.



Egy játékos egy körben csak egyszer nyújthat segítséget.

Ha az aktív játékos nem használja fel még e fázis során a segítségkérés miatt fél-
rerakott kockáit, a fázis végén azokat vissza kell adnia.

Fontos: Egy elrontott dobás után az aktív játékos vagy összpontosít, vagy segít-
séget kér - mindkettőt nem teheti meg. De ha első elrontott dobása után össz-
pontosított, a második után még kérhet segítséget, vagy ugyanezt megfordítva...

 
   

Elzárt dobókockák
Bizonyos kalandlapokonm, mítoszkártyákon, szörnyjelzőkön megtalál-
ható az elzárt dobókocka ikonja. Amikor egy ilyen ikon játékba kerül,
a játékosoknak azonnal rá kell raknia egy megfelelő színű dobókockát,
még akkor is, ha az adott dobókocka éppen egy varázslatkártyán vagy
egy nyomozójelzőn van.

Az elzárt dobókockák kiszabadításukig nem részei a kockakészletnek.

Elzárt dobókockák kiszabadítása  
Az elzárt kocka kiszabadításához az adott lappal, kártyával, jelzővel kell valami-
képpen elbánni.

Ha az elzárt kocka egy kalandlapon van, kiszabadításához teljesíteni kell azt a
kalandot. Ha az elzárt kocka egy mítoszkártyán van, az éjfélig, az új mítoszkár-
tya felcsapásáig (l. a 15. oldalon) ott is marad. Ha az elzárt kocka egy szörnyjelzőn
van, a kiszabadításához le kell győzni a szörnyet (l. a 16. oldalon).

 

 

Többszörös elzárás
Előállhat olyan eset, hogy egy dobókockát több hatás is elzárt. Például meges-
het, hogy két olyan hatás is van, ami elzárja a sárga dobókockát. Ilyenkor a sárga
dobókocka a két ikon közül azon van, amelyik előbb jött a játékba; ha azonban
kiszabadul onnét, át kell rakni a másik ikonra. Csak miután onnét is kiszabadult,
használhatnak fel a játékosok közönséges tárgyat azért, hogy a sárga dobókockát
hozzáadják kockakészletükhöz.

Nyomok, tárgyak, varázslatok és társak
A játék során a nyomozók nyomokat gyűjthetnek, tárgyakra, varázslatokra, tár-
sakra tehetnek szert, és ezeket a saját javukra felhasználhatják.

Nyomok
Amikor az aktív játékos kalandot próbál meg teljesíteni, nyomok elköltésével
újradobhatja kockákat.
Az aktív játékos dobása után, ha elégedetlen az eredménnyel, visszaadhat egy
nyomot, hogy kockái közül bárhányat (egyet, néhányat, az összeset) újradobja.
Ezt akárhányszor megismételheti, amíg bírja nyomokkal. A beadott nyomok
visszakerülnek a készletbe.     

Tárgyak
A közönséges és az egyedi tárgyak többféleképpen segíthetik a nyomozókat a ka-
landok teljesítésében, például életerőt, épelméjűséget adva, vagy növelve a nyomo-
zók kockakészletét. Hogy pontosan mire képes egy tárgy, az a kártyájáról leolvas-
ható. Miután egy játékos használt egy tárgyat, annak kártyáját képpel lefelé vissza
kell csúsztatnia a megfelelő tárgypakli alá.

Életerő- és épelméjűség-növelés
Egyes tárgyak révén a nyomozók életerőt vagy épelméjűséget kapnak. Az aktív 
játékos saját körében használja a tárgyat; ekkor elveszi a megfelelő számú életerő-
vagy épelméjűség-jelzőt a készletből, lerakva azokat nyomozólapjára, majd a 
tárgy kártyáját képpel lefelé visszacsúsztatja a megfelelő tárgypakli alá.

Fontos: Egy nyomzónak nem nőhet sem életereje, sem épelméjűsége a maximuma
fölé.

 

 

 

A kockakészlet növelése
A legtöbb közönséges tárgy kártyáján egy sárga dobókocka látható. Az aktív játékos
körében eldobhat egy ilyen tártgyat, hogy a sárga dobókockát hozzáadja kockakészle-
téhez. A sárga dobókocka hasonlít a zöld dobókockákra, viszont azok iszonyatoldala
helyett egy 4 nyomozásos oldala van.

A legtöbb egyedi tárgy kártyáján egy vörös dobókocka látható. Az aktív játékos 
körében eldobhat egy ilyen tártgyat, hogy a vörös dobókockát hozzáadja kockakészle-
téhez. A vörös dobókocka hasonlít a sárga dobókockára, viszont annak 1 nyomozásos
oldala helyett dzsókeroldala van. Ha dobásnál az eredmény dzsóker, az tetszés szerint 
tekinthető 4 nyomozásnak, mítoszismeretnek, veszélynek vagy iszonyatnak.

Az így kapott dobókocka addig a játékos kockakészletében marad, amíg fel nem
használja egy feladat megoldásához vagy el nem dobja egy elrontott dobás miatt. 
A fázis végén a tárgyak biztosította kockák visszakerülnek a készletbe - kivéve, ha
egy hatás elzárja vagy egy varázslat biztosítja őket.

sárga dobókocka            4 nyomozás          vörös dobókocka          dzsóker

Karakterképességek és elzárt kockák
Egyes nyomozók, így Gloria Goldberg és Jenny Barnes képessége
lehetővé teszi, hogy plusz kockákat használjanak. Azonban a képes-
ségük nem terjed ki az elzárt kockák kiszabadítására, nem dobhat-
nak elzárt kockákkal. Egyedül Mária nővér képes dobni elzárt koc-
kákkal.

 

 



Fontos: Ha egy játékos visszaadja körében a sárga vagy a vörös dobókockát, azt
már nem szerezheti vissza ebben a körben.

 

Varázslatok
A tárgyakhoz hasonlóan a varázslatok sokféleképpen segítik a nyomozókat, pél-
dául dobókockák biztosításával későbbi felhasználására, vagy az életerő, épelmé-
jűség növelésével (l. a 12. oldalon, a tárgyaknál).

Dobókockák biztosítása
Jó pár varázslat lehetővé teszi dobókockák biztosítását későbbi használatra. Ezt 
a megfelelő ikon jelzi.

Varázsláskor az aktív játékos, dobása után, kirakja az ilyen varázslatkártyát maga
elé, képpel felfelé. Ezután választ egyet a dobókockát azok közül, amelyekkel 
dobott, és azt anélkül, hogy megváltozatná az eredményét (vagyis anélkül, 
hogy elforgatná), lerakja a varázslatkártya ikonjára.

Ha egy dobókocka egy varázslatkártyán van, az addig ott is marad, amíg bárme-
lyik játékos fel nem használja egy feladat megoldásához, le nem veszi onnét, 
hogy dobjon vele (l. a 14. oldalon), vagy egy újabb hatás el nem zárja a kockát 
(l. a 12. oldalon). Ha egy varázslat több kockát is biztosít, azokat külön-külön is
le lehet venni a kártyáról.

Miután egy varázslatkártyáról már minden dobókocka lekerült, a kártyát képpel
lefelé vissza kell csúsztatni a varázslatpakli aljára.

Fontos: Egy varázslatkártyára utóbb nem került újabb dobókocka az onnét le-
kerültek helyett.

 
  

 

 

    Példa dobókocka biztosítására    

Az aktív játékos, miután már megoldotta a felső feladatot, újra dob.
Az eredménye:

Ez bőven elég az alsó feladat megoldására.
Azonban a játékos tudja, hogy hamarosan
szükségük lesz egy iszonyateredményre, 
ezért (1) úgy dönt, hogy egy varázslattal
biztosítja ennek a zöld dobóckokának az
eredményét.

 

Miután befejezte körét, bal oldali szomszédja ezt a kalandot próbál-
ja meg teljesíteni:

A játékos a varázslattal biztosított dobókockát egyelőre békén hagyja,
így csak öt zöld kocka van kockakészletében. Dob, és az eredmény:

Ezzel az eredménnyel egyik feladatot sem képes
megoldani, elrontotta a dobást - kivéve, ha most
felhasználja a varázslattal biztosított dobókocka
eredményét.

(2) A játékos lerak egy kidobott veszélyt a felső feladat egyik feltéte-
lére, majd (3) a másikra lerakja a varázslattal biztosított iszonyatot,
ezzel meg is oldva a feladatot. 

Nyomok, tárgyak, varázslatok, társak
Egy játékos csak saját nyomait, tárgyait, varázslatait, társait használ-
hatja, és csak a saját körében, másik játékos körében nem. Ellenben
bármelyik játékos használhat egy bárki által varázslattal biztosított
dobókockát.



Társak 
Egyes jutalmak lehetővé teszik társkártya húzását. Aki felhúz egy társkártyát, az
azt azonnal kirakja maga elé, képpel felfelé. A társkártya addig marad játékban, 
amíg ezt a képessége engedi.

Mindenki csak a saját társkártyáinak képességét használhatja.

Elpusztult nyomozók
Ha egy nyomozó életereje vagy épelméjűsége (vagy egyszerre mindkettő) 0-ra 
vagy az alá csökken, a nyomozó elpusztul.

Ha egy nyomozó elpusztul, a játékos először is felrak 1 végzetjelzőt a Mérhetetlen
Vén végzetsávjára, majd nyomozólapját és -jelzőjét visszarakja a dobozba. Nyomo-
zója minden tárgyát, társát, varázslatát, trófeaként nála lévő kalandlapját képpel
lefelé visszarakja a megfelelő paklik aljára; a trófeaként a nyomozójánál lévő szörny-
jelzőket visszarakja a szörnytárolóba, a nyomokat pedig a készletbe.

Ezután a játékos új nyomozót választ és elveszi annak kezdőfelszerelését. Az új
nyomozó annyi életerővel és épelméjűséggel kezd, amennyi a maximuma, és a
játékos akkor kezd el játszani új nyomozójával, amikor újra rá kerül a sor.

Ha már nincs választható nyomozó, a játékos kiesik a játékból.

Ha az aktív játékos nyomozója pusztul el, először végrehajtja köre harmadik
fázisát (Fogy az idő!), és csak ezután választ új nyomozót.

Ha amiatt, hogy egy nyomozó elpusztul, felébred a Mérhetetlen Vén, e nyomozó
játékosa kiesik a játékból. Az óramutató viszont a Mérhetetlen Vénnel folytatott
harc közben is úgy mozog, mintha erre a játékosra is sor került volna.

 

 

  A nyomozólap felépítése  

1.   Név: A nyomozó neve és civil foglalkozása.

2.  Az épelméjűség maximuma: Ennyi épelméjűség-jelzővel kezd a
     nyomozó. Egy nyomozó épelméjség-jelzőinek száma sosem halad-
     hatja meg a maximumot.

3.  Az életerő maximuma: Ennyi életerőjelzővel kezd a nyomozó. 
     Egy nyomozó életerőjelzőinek száma sosem haladhatja meg a 
     maximumot.

4. Speciális képesség: Ezt a képességet csak a nyomozót irányító 
     játékos használhatja.

5. Kezdőfelszerelés: Azon tárgyak listája, amelyek már a játék elején
     a nyomozónál vannak. (az ikonok értelmezéséhez l. a 9. oldalt)

 
 

 

 

 

Biztosított kocka elvétele

Összpontosítással vagy segítségkéréssel biztosított kockát csak az vehet
el, aki összpontosított/segítséget kért - illetve kalandmegoldási fázisa
végén vissza kell azt rakni a kockakészletbe. Varázslattal biztosított
kockát bárki levehet, de csak akkor, amikor ő az aktív játékos. 



További szabályok
Ebben a részben azokra a szabályokra térünk ki, amelyekkel eddig nem foglal-
koztunk.

A nyomozók speciális képességei 
Minden nyomozónak van valamiféle speciális képessége, ami lehetővé teszi
azt, hogy több kockával dobjon, megváltoztassa a dobását, vagy másképp segíti
a játékban.

Egyes nyomozók képessége “dobásonként egyszer” használható. Ezt azt jelenti,
hogy a képességet a játékos minden dobása után egyszer használhatja. Az újra-
dobás az eredeti dobás része, így ha a játékos már dobása után használta nyomo-
zója képességét, újradobás után már nem használhatja azt.

Más nyomozók képessége “naponta egyszer” használható. Ezt azt jelenti, hogy
ha a játékos már használta nyomozója képességét, nem használhatja azt mind-
addig, amíg éjfélt nem üt az óra (l. lentebb).

Megjegyzés: Gondosan tanulmányozzátok nyomozóitok képességeit, nehogy
rosszul használjátok azokat.

Éjfél
Ha egy játékos köre úgy ért véget, hogy az óramutató köre során elérte vagy
túlhaladta a XII-est, az óra elüti az éjfélt. Ekkor sorban ezeket kell végrehaj-
tanotok:

1.   Az összes  játékban lévő kártya és lap (ideértve a különféle kalandlapok)
      “éjfélkor” hatását végre kell hajtanotok, valamint a felcsapott mítoszkár-
      tyák “amikor éjfélt üt az óra”-típusú hatásait is.

2.  Fel kell csapnotok egy mítoszkártyát és végre kell hajtanotok annak azon-
     nali hatását (l. lentebb). Az eddig felcsapott mítoszkártyát képpel lefelé 
     csúsztassátok a mítoszpakli alá.

3.  A “naponta egyszer”-jellegű nyomozóképességek újra használhatók.

Fontos: A játék legelső körében az “éjfélkor”-hatások nem jönnek létre.

 
 

  

Mítoszkártyák 
Mindig, amikor éjfélt üt az óra, az eddig felcsapott mítoszkártyát visszarakjátok
a pakli aljára és új mítoszkártyát csaptok fel. Minden mítoszkártyának van egy
azonnal hatása és egy késleltetett hatása.

Az azonnali hatás a kártya felső felén olvasható, és azonnal végre kell hajtanotok,
amikor felcsapjátok a mítoszkártyát. A késleltett hatás a lap alsó felén olvasható,
és mindaddig folyamatosan hat, amíg ez a lap fel van csapva.

Fontos: Van pár olyan mítoszkártya, amelyek hatása még az új mítoszkártya
felcsapása után is tart.

    

 

A végzetsáv  
A végzetsáv mutatja meg azt, hogy mennyire közel került már a Mérhetetlen Vén
ahhoz, hogy felébredjen a Miscatonic Egyetem múzeumában - minél több végzet-
jelző van a végzetsávon, annál közelebbi ez a pillanat.

Végzetjelzők mítoszkártyák, büntetések és más hatások miatt kerülnek a végzet-
sávra. Amikor fel kell raknotok egy végzetjelzőt, azt elveszitek a készletből és fel-
rakjátok a végzetsáv első üres mezőjére. A lerakást a végzetsáv bal felső sarkában
kezditek, és minden sort balról jobbra feltöltötök, mielőtt belekezdenétek az
eggyel lentebbi sor feltöltésébe.

A végzetsávokon kétféle ikon látható: végzetikon és szörnyikon. Ha a végzet-
jelzőt egy szörnyikonos mezőre rakjátok, a múzeumban megjelenik egy szörny
(l. a 16. oldalon).

Ha a végzetsáv utolsó mezőjére rakjátok le a végzetjelzőt, a Mérhetetlen Vén
felébred, és nyomozóitoknak meg kell küzdeniük ezzel a rettenetes hatalmú
lénnyel (l. a 18. oldalon).

Ha egyszerre szerzitek meg az utolsó hiányzó Ősi Jelet és kényszerültök az
utolsó végzetjelző lerakására, a legvégső pillanatban sikerült lepecsételne-
tek az átjárót - megnyertétek a játékot!

A mítoszkártyák felépítése  

1.  Azonnali hatás: A kártya felcsapása után nyomban végre kell
     hajtani.

2.  Késleltetett hatás: Folyamatosan hat, amíg ez a mítoszkártya
     van felcsapva.

          végzetikon                                  szörnyikon



Szörnyek 
Amikor egy hatás következtében “megjelenik egy szörny”, az aktív játékos húz
egy szörnyjelzőt a szörnytárolóból, majd lerakja azt egy szörnyfeladatra.

Szörnyfeladatok
A szörnyfeladat egy kalandlapon vagy idegen dimenziókbeli kalandlapon egy
olyan feladat, amelyet részben vagy egészben fehér vonal határol. Ha ide szörny-
jelző kerül, akkor ez a szörnyfeladat része lesz, és a kalandlap egy megoldandó 
feladataként kell kezelni.

Háromféle szörnyfeladat van: üres, teljes és részleges.

• Üres az a szörnyfeladat, ahol a fehér vonalon belül nincs egy feltétel sem.  
Ha ide szörnyjelző kerül, az alkotja a teljes feladatot, amit a kalandlap többi
feladata mellett meg kell oldani a kaland teljesítéséhez.

• Teljes az a szörnyfeladat, amelynek összes feltétele a fehér vonalon belül
van. Ha ide szörnyjelző kerül, az lecseréli a feladatot a szörnyére, vagyis a 
szörnyet a kalandlap egy újabb megoldandó feladataként kell kezelni.

    

• Részleges az a szörnyfeladat, amelynek van olyan feltétele, amelyik kívül
esik a fehér vonalon. Ha ide szörnyjelző kerül, azt úgy kell felrakni, hogy 
csak a fehér vonalon belüli feltételt/feltételeket takarja le, a fehér vonalon
kívüli feltétel/feltételek hozzáadódnak a szörnyjelző feltételeihez.

 

. 

Ha megjelenik egy szörny, és több olyan szörnyfeladat is van, amelyen nincs
szörnyjelző, az aktív játékos dönti el, melyikre rakja le a szörnyjelzőt. 

Ha már egy kalandlapon sincs olyan szörnyfeladat, amelyen ne lenne szörny-
jelző, az aktív játékos választ egy kalandlapot, és annak alsó részére, plusz 
feladatként lerakja a szörnyjelzőt.

Fontos: A plusz szörnyjelzőket a lehetőségek szerint egyenlően kell elosztan.
Egy (normális vagy idegen dimenziókbeli) kalandlapra csak akkor rakható le
második plusz szörnyjelző, ha nincs a játékban olyan kalandlap, amin nincs
ilyen plusz szörnyfeladat.

Ha egy olyan kalandlap aljára kerül plusz szörnyfeladat, ahol a kalandlapon van
sorrendnyíl, a plusz szörnyfeladat lesz az utoljára teljesítendő feladat.

Ha egy kalandlap jutalma miatt jelenik meg szörny, lerakásánál a teljesített ka-
land lapja helyett felcsapott kalandlap is �gyelembe vehető/veendő.

 

 

Szörny lerakása üres szörnyfeladatra   

Amikor szörnyjelző kerül az üres szörnyfeladatra, az teljesen elfedi
a fehér vonallal keretezett szörnyfeladatot, ahogy az a lenti képen
látható.

Annak a nyomozónak, aki ezt a kalandot teljesíteni próbálja, a
kalandlapra nyomtatott feladatok mellett a szörnyjelző jelentette
feladatot is meg kell oldania.

  

Szörny lerakása teljes szörnyfeladatra  

Amikor szörnyjelző kerül az üres szörnyfeladatra, az teljesen elfedi
a fehér vonallal keretezett szörnyfeladatot, ahogy az a lenti képen
látható.

A kalandot teljesíteni próbáló nyomozónak a letakart feladat 
helyett a szörnyjelző feladatát kell megoldania. 



Szörnyfeladatok megoldása
Szörnyfeladatot ugyanúgy kell megoldani, mint a többi feladatot: meg kell dobni a 
feladat feltételeit.

Ha egy játékos megold egy szörnyfeladatot, akkor kalandteljesítési fázisa végén
maga elé veszi a szörnyjelzőt - ha volt azon elzárt kocka, azt a bejáratlap mellé rakja
(kivéve, ha egy másik hatás zárolja a kockát), valamint teljesíti a szörnyjelző hátol-
dalán szereplő hatásokat.

Ha a játékosnak sikerült ugyan megoldani egy szörnyfeladatot, de a kalandot, 
amelynek lapján volt, nem teljesítette, a kalandteljesítési fázisa végén megkapja a
a szörnyjelzőt - még azelőtt, hogy elszenvedné a kaland nem teljesítéséért rá 
kirótt büntetést.

      

 

Részleges szörnyfeladat megoldása
Részleges szörnyfeladat megoldásához nem csupán a szörnyjelző, hanem a vele egy
sorban lévő (a fehér vonalon kívül lévő) feltételeket is teljesíteni kell.

Ha a játékos dobása után csak a szörnyjelző feltéleit tudja teljesíteni, de a teljes 
feladatot nem, nem győzte le a szörnyet. A részleges szörnyfeladathoz lerakott 
szörnyjelző addig a kalandlapon marad, amíg egy nyomozónak nem sikerül egy
dobással a sor összes feltételét teljesítenie.
    

 

Tárgyak és varázslatok a szörnyek ellen
Egyes tárgyak és varázslatok hatása szörnyek legyőzése. Ilyen tárgy
vagy varázslat használatakor a játékos bármelyik játékban lévő 
szörnyet kiválaszthatja; a kiválasztott szörny jelzőjét képpel lefelé
forgatja, függetlenül annak feltételeitől.

Ha ez a szörnyjelző részleges szörnyfeladatnál volt, a le nem takart
(a fehér vonalon kívüli) feltételt/feltételeket továbbra is teljesíteni
kell a feladat megoldásához.

Kalandteljesítési fázisa végén a játékos megkapja a lefordított 
szörnyjelzőt, függetlenül attól, hogy sikerült-e teljesítenie egy 
kalandot vagy sem.

   Példa részleges szörnyfeladatra    

Amikor részleges szörnyfeladatra kerül szörnyjelző, azt úgy kell 
lerakni, hogy teljesen eltakarja a fehér vonalon belül lévő feladato-
kat - de csak azokat!

Ezután egy játékos megpróbálja megoldani ezt az idegen dimenzi-
ókbeli kalandot. Dob a kockákkal, és az eredménye:

Az eredménnyel a játékos, ahogy az az alanti képen is látható, képes 
teljesíteni a szörnyfeladatot.

Ezután a játékos megpróbálja megmaradt két kockájával teljesíteni
az alsó feladatot. Dob, és az eredménye ez:

A feladatot nem tudja megoldani, elrontotta a dobást. A kalandot
nem tudta teljesíteni, de a szörnyfeladatot megoldotta, ezért elveszi
és trófeaként (képpel felfelé) maga elé lerakja a szörnyjelzőt.
 



A Mérhetetlen Vén ébredése   
Amikor a végzetsáv utolsó mezőjére is végzetjelző kerül, a Mérhetetlen Vén
felébred. Amint felébredt a Mérhetetlen Vén, a felcsapott mítoszkártyát el kell
dobni - a késleltetett hatása megszűnik, az általa elzárt dobóckokák kiszabadul-
nak. Ugyanakkor az olyan dobókockák, amelyek kalandlapokon, szörnyjelzőkön
vannak elzárva, végleg kikerülnek a játékból. Ezután vissza kell rakni a dobozba
a játékterületről az összes kalandlapot és szörnyjelzőt.

Ezután a nyomozók jelzőit mind át kell rakni a Mérheteteln Vén lapjára; innét
a játék végéig csak akkor kerül le nyomozójelző, ha az adott nyomozó elpusztult.

Ha a Mérhetetlen Vén egy játékos köre során ébredt fel, azonnal a játékos utol-
só fázisa (Fogy az idő!) következik.

Ha az utolsó végzetjelző büntetés vagy jutalom következtében kerül fel a végzet-
sávra, a nyomozó még a teljes büntetésben/jutalomban részesül, és csak azután
ébred fel a Mérhetetlen Vén. 

A játékosoknak nem sikerült elég Ősi Jelet gyűjteniük azelőtt, hogy
betelt volna a végzetsáv. Cthulhu hát felriadt szendergéséből, és a
játékosoknak a győzelemhez le kell győzniük.

Harvey Walters 1 épelméjűséggel és 3 életerővel rendelkezett a csata
kezdetén. Már több kör óta folyik a küzdelem, és Harvey életerő-
maximuma már 1-re csökkent.

Mandy �ompson elhasznál egy egyedi tárgyat, így a hat zöld dobó-
kocka mellett a vörössel is dob. Az eredménye ez:

Ez elég a Mérhetetlen Vén harci céljának (1) teljesítéséhez. Mandy 
lerakja a három dobókockát a harci cél feltételeire, majd levesz a
végzetsávról 1 végzetjelzőt (2).

Ezután Mandy �ompson újra dob megmaradt négy zöld dobó-
kockájával, és az eredmény ez:

Nem sikerült teljesítenie a feltételeket, elrontotta a dobást. (3) 
Félrerak egy kockát, a maradék hárommal pedig újra dob. Az 
eredmény ez:

 

Siker! Teljesítetre a harci cél feltételeit (4), lerakja a három kockát
a Mérhetetlen Vén lapjára, majd (5) levesz 1 újabb végzetjelzőt a
végzetsávról.

Ezzel kockakészletének összes kockáját elhasználta, így mozgatja az
óramutatót - sajnos, az óra elüti az éjfélt. Most Chtulhu támad, aki-
nek a támadása ez:

   “Amikor Cthulhu támad, minden nyomozó lecsökkenti életerő-
     vagy épelméjűség-maximumát 1-gyel. Ezután felkerül 1 végzet-
    jelző a végzetsávra.”

Sajnos Harvey Walters életerőmaximumra 0-ra csökkent, vagyis 
a professzor elpusztult. Cthulhu végzetsávjára 2 végzetjelző kerül: 
egy Cthulhu támadása miatt, egy pedig azért, mert meghalt egy
nyomozó.

     Példa a végső csatára    



Ha egy hatás miatt a Mérhetetlen Vén azelőtt felébredne, hogy betelt volna
a végzetsávja, ébredése után a végzetsávját teljesen fel kell tölteni.

A végső csata
Ha már felébredt a Mérhetetlen Vén, a játékosok köre megváltozik, mostan-
tól e két fázis alkotja:

1. Támadás: A játékos dob a kockákkal, a célból, hogy a lehető legtöbbször
     teljesítse a Mérhetetlen Vén harci célját.

 
 

2. Fogy az idő: A játékos lépteti az óramutatót. Ha az óra éjfélt üt, az aktív
     játékos végrehajtja a Mérhetetlen Vén támadását.

  

Támadás 
Minden Mérhetetlen Vén lapján látható egy harci cél, ami úgy működik,
mint egy feladat. Az aktív játékos dob, hogy teljesítse a harci célt.

Ha az aktív játékosnak dobásával sikerül teljesítenie a harci cél összes feltéte-
lét, megsebezte a Mérhetetlen Vént. Ekkor a játékos rárakja a megfelelő koc-
kákat a harci cél mezőire és levesz 1 végzetjelzőt a végzetsávról. Ezután a
maradék kockáival újra dob, megint megkísérelve teljesítenie a harci célt.

Ha a játékos elrontja a dobását - nem sikerül teljesítenie a harci célt -, egy
kockát félre kell raknia, majd újra dob. Ha már utolsó kockáját is félrerakta,
a támadási fázis véget ért, következik a második fázis.

A Mérhetetlen Vénnel csatázva nem lehet összpontosítani, sem segítséget
hívni, azonban a nyomokat, a tárgyakat, a varázslatokat és a társakat a szokott
módon lehet használni.

Ha egy sikeres támadás következményeként a Mérhetetlen Vén végzetsáv-
járól lekerül az utolsó végzejelző, a nyomozók legyőzték a Mérhetetlen Vént,
és így megnyerték a játékot!

  

 

Fogy az idő! 
Az idő éppúgy fogy a Mérhetetlen Vénnel harcolva, mint korábban. Ha 
azonban éjfélt üt az óra, nem kerül sor mítoszkártya felcsapására, hanem a
Mérhetetlen Vén lapján olvasható támadást kell végrehajtani.

Ha egy nyomozó a Mérhetetlen Vénnel folytatott harc közben elpusztul
(l. a 14. oldalon), egyrészt fel kell rakni 1 végzetjelzőt a végzetsávra, más-
részt ez a játékos lényegében kiesik a játékból - körében már nincs táma-
dási fázis, csupán az óramutatót lépteti.

Ha a Mérhetetlen Vén pont éjfélkor ébred fel, a Mérhetetlen Vén táma-
dását nyomban végre kell hajtani.

Fontos: A Mérhetetlen Vénnel csatázva az “éjfélkor”-hatások már nem
hatódnak végre.  

A játék vége
A játék azonnal véget ér, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

• A játékosok lepecsételik a Mérhetetlen Vén dimenziójába vezető átjárót, össze-
gyűjtve legalább annyi Ősi Jelet, mint amennyi a Mérhetetlen Vén Ősi Jel-
korlátja.

• A játékosok a végső csatában legyőzik a Mérhetetlen Vént, eltávolítva az 
utolsó végzetjelzőt is annak végzetsávjáról.

• Az utolsó nyomozó is elpusztul.

Az összes játékos győzött, ha sikerült a Mérhetetlen Vén lakhelyét lepecsételni
vagy sikerült őt a végső csatában legyőzni.

Az összes nyomozó veszített, ha mind elpusztultak.
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      Áttekintés
A játékos köre  
1.  Mozgás: Az aktív játékos átrakhatja nyomozójelzőjét bármelyik kalandlapra,
     vagy pedig a bejáratlapra.

2.  Kalandteljesítés: Ha az aktív játékos nyomozójelzője kalandlapon van, meg-
     próbálja teljesíteni a kalandot, és e célból dob a kockákkal. Ha nyomozójelzője
     a bejáratlapon van, végrehajtja az egyik ottani akciót.

3.   Fogy az idő!: Az aktív játékos három órányit előremozgatja az óramutatót.

 

  

 
Feladatszimbólumok 

Elzárt kockák 

A dobókockák oldalai 

Jutalmak és büntetések  
Közönséges tárgy: Húzz 1 kártyát a közönséges tárgyak paklijából. 

Egyedi tárgy: Húzz 1 kártyát az egyedi tárgyak paklijából.  

Varázslat: Húzz 1 kártyát a varázslatpakliból. 

Nyom: Vegyél el a készletből 1 nyomot.

Társ: Húzz 1 kártyát a társpakliból. 

Ősi Jel: A készletből rakj 1 Ősi Jelet a Mérhetetlen Vén lapja mellé.  

Kapu: Csapj fel 1 idegen dimenziókbeli kalandlapot és rakd le azt
a többi kalandlap alá.

 

Épelméjűség: Rakd vissza a készletbe 1 épelméjűség-jelződet.

Életerő: Rakd vissza a készletbe 1 életerőjelződet.

Szörny: Megjelenik egy szörny! 

Végzet: A készletből rakj fel 1 végzetjelzőt a végzetsávra. 

Megjegyzés: A dzsóker lehet 4 nyomozás, mítoszismeret, veszély vagy iszonyat, tetszés szerint.
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Ha játékba kerül egy ilyen ikon, azonnal 
elzár egy adott színű dobókockát.

Kétfajta eredmény is megoldja a részfeladatot.

Ha teljesült az összes dobásos feltétel, az aktív  játékosnak a 
feladat megoldásához léptetnie kell az óramutatót.

 
 

Ha teljesült az összes dobásos feltétel, az aktív játékosnak a
feladat megoldásához annyival kell csökkentenie épelméjuségét,
amilyen szám látható alul a szimbólumon.

Ha teljesült az összes dobásos feltétel, az aktív játékosnak a
feladat megoldásához annyival kell csökkentenie életerejét,
amilyen szám látható alul a szimbólumon.

Nyomozást kell dobni, méghozzá annyit, hogy összegük
legalább annyi legyen, mint a szimbólumon alul látható szám.

Veszélyt kell dobni.

Iszonyatot kell dobni.

Mítoszismeretet kell dobni.


