
A kiegészítő - áttekintés
Újabb Mérhetetlen Vének riadtak fel szendergésükből, és velük
 veszélyes szörnyek és új, rettentő misztériumok. E sötét időkben
a nyomozóknak új szövetségesekre, varázslatokra, tárgyakra és 
áldásokra van szükségük. Azonban jobb, ha csak óvatosan merít-
keznek meg az ismeretlenben, mert rettentő átkok lapulnak a 
sötétség mélyén.

Tartozékok
• szabályfüzet
• fehér dobókocka
• fekete dobókocka
• 66 különféle lap:

– 4 Mérhetetlen Vén-lap
– 8 nyomozólap
– 40 kalandlap
– 2 idegen dimenziókbeli kalandlap
– 4 bejáratlap
– 8 pótlás

• 75 kis kártya:
– 8 átok/áldás
– 12 közönséges tárgy 
– 12 egyedi tárgy 
– 12 varázslat 
– 3 társ 
– 20 mítosz
– 9 jelentősebb mítosz

• 44 különböző jelző:
– 8 nyomozójelző
– 7 épelméjűség-jelző
– 7 életerőjelző
– 6 végzetjelző
– 12 szörny
– speciális szörny: maszk
– 3 speciális szörny: Abhoth gyermekei

A tartozékok részletesen
Az alábbi fejezetben részletesen ismertetjük a kiegészítő újfajta tar-
tozékait; az alapjátékból ismert típusok tudnivalóit nem ismételjük 
el, mivel azok pont úgy használandók, mint az alapjáték tartozékai.

Bejáratlapok
Ezek kiváltják az alapjáték bejáratlapját, újabb 
felkereshető helyszíneket, további lehetőségeket
biztosítanak a nyomozóknak.

Fehér dobókocka
Ha egy nyomozó meg van áldva, ez a kocka is 
hozzáadódik kockakészletéhez.

Fekete dobókocka
Ha egy nyomozó meg van átkozva, ez a kocka is 
hozzáadódik kockakészletéhez.

Áldás/átokkártyák
E kétoldalas kártyák valamiféle segítő áldást, 
illetve rettenetes átkot jelképeznek.

Ha egy nyomozó áldottá vagy átkozottá válik, kap 
egy ilyen kártyát, amit a megfelelő oldalával felfelé 
kirak maga elé (l. a 2-3. oldalon).

Jelentősebb mítoszok kártyái
Ezek az opcionális mítoszkártyák arra szolgálnak, 
hogy a tapasztalt játékosok számára nagyon kihí-
vá
könnyen megkülönböztethetők vörös keretük révén.

st jelentsen a játék. A normál mítoszkártyáktól
   

Abhoth gyermekei
(szörnyjelzők)
Ezek a szörnyek csak akkor használato-
sak, ha a világunkba betörni készülő 
Mérhetetlen Vén maga Abhoth.

A kiegészítő ikonja
A Láthatatlan erők       kiegészítő összes 
tartozékán látható ez az ikon, hogy 
könnyen kiválogathatók legyenek az 
alapjáték tartozékai közül.

™

™

Vajon mi történt volna, ha nem győzöm le a gonoszság e 
lényét? És tudom, hogy csak szerencsém volt. Mindig, 
mikor egy ilyen szörnnyel kerülök szembe, arra gondo-
lok, hogy hátha az, hogy különös erők irányítják lépteim, 
nem áldás, hanem átok. Talán a sorsomat formáló lát-
hatlatlan kezek valójában a pusztulásba taszítanak?



A kiegészítő használata
Ebben a fejezetben azt magyarázzuk el, hogy kell a kiegészítőt
és az alapjátékot együtt használni. A kiegészítő összes tartozéká-
ra szükség van - kivéve azokat az eseteket, amelyekre külön is
kitérünk.

Pótlások
A kiegészítő tartalmaz egy olyan kalandlapot, négy idegen di-
menziókbeli kalandlapot és három nyomozólapot, amelyekből
van ugyanilyen nevű az alapjátékban is. Ezek: 

• Kalandlap: az Ősi Jel

• Idegen dimenziókbeli kalandlapok: Celeano nagyter-
me, Abyss, Leng fennsíkja, a Dicső Faj városa

• Nyomozólapok: Carolyn Fern, Vincent Lee, Mandy
Thompson

Az alapjáték ugyanilyen nevű lapjai helyett a pótlásokat kell
használni. Az alapjáték javított kiadása már jó nyomozólapo-
kat tartalmaz, így annál nem kell a nyomozólapok helyett a
pótlásokat használni.

A kiegészítő előkészületei
Még a játék normál előkészületei előtt:

1. Új nyomozók: Az új nyomozólapokat rakjátok a többi
nyomozólaphoz.

2. Új Mérhetetlen Vének: Az új Mérhetetlen Vének lapjait
rakjátok a többi Mérhetetlen Vén lapjaihoz.

3. Új kalandok: Az új kalandlapokat és az új idegen dimen-
ziókbeli kalandok lapjait keverjétek a megfelelő paklikba.

4. Áldás/átokkártyák: A kártyákat külön pakliban rakjátok
le az asztalra.

5. Új közönséges és egyedi tárgyak, varázslatok, tár-
sak: Ezeket keverjétek bele a megfelelő paklikba.

6. Új mítoszkártyák: A jelentősebb mítoszok kártyáit rak-
játok vissza a dobozba, kivéve akkor, ha használjátok ezek
variánsát (l. a 4. oldalon). Ezután az új mítoszkártyákat ke-
verjétek a mítoszpakliba.

7. Új szörnyjelzők: Abhoth gyermekeinek jelzőit és az új 
maszk jelzőjét rakjátok vissza a dobozba, a többi új szörny-
jelzőt pedig rakjátok a szörnytárolóba, az alapjáték szörnye-
ihez.

Abhoth gyermekeit, illetve az új maszkot csak akkor hasz-
náljátok, ha a Mérhetetlen Vén lapja erre utasít titeket. Ha
a Mérhetetlen Vén Abhoth, gyermekeinek jelzőit a lapja 

mellé rakjátok külön kupacba, ne a 
szörnytárolóba, a többi szörny-

jelző közé.

Új szabályok
A továbbiakban az új szabályokat fejtjük ki részletesen:

Bejáratlapok
Az alapjáték (nagy) bejáratlapja helyett az előkészületek során
a kiegészítő négy (kis) bejáratlapját készítsétek képpel felfelé az
óra mellé. Nyomozóitok jelzőit mind az ajándékboltra rakjátok.

Nyomozótok mozgásfázisában vagy marad ott, ahol volt, vagy 
átmehet bármelyik játékban lévő kalandlapra/idegen dimenziók-
beli kalandlapra, illetve bármelyik bejáratlapra. Amikor egy nyo-
mozó teljesít egy kalandot, annak lapjáról az összes ott lévő nyo-
mozójelzőt át kell rakni az ajándékboltra.

Ha egy nyomozó jelzője valamelyik bejáratlapon van kaland/vá-
rakozásfázisban, végre kell hajtania a bejáratlap hatását.

Ha egy kártya vagy hatás a “bejáratra” hivatkozik, az az összes
bejáratlapra hat - ha például egy nyomozónak a bejárathoz kell
mennie, ő dönti el, a négy közül melyik bejáratlapra kerül jelzője.

Bezárt bejáratok
Bizonyos hatásokra egy bejárat(lap) bezáródhat. Ilyenkor azt a
bejáratlapot képpel lefelé kell fordítani. Képpel lefelé lévő bejá-
ratlapra is rakható nyomozójelző, de ilyenkor a bejárat hatása
nem jön létre.

Áldások és átkok
A játék során nyomozóitok áldottakká, illetve átkozottakká
válhatnak jutalmak, büntetések, feladatok vagy más hatások
(pl. a kápolna bejáratlapé) miatt. Ebben a fejezetben az ezen
állapotokra vonatkozó szabályokat fejtjük ki.

Áldott
Amikor egy nyomozó áldottá lesz, kap egy áldáskártyát. Mind-
addig, amíg áldott, kockakészletéhez hozzáadódik a fehér dobó-
kocka, amikor kalandot kísérel meg teljesíteni (ez az idegen di-
menziókbeli kalandokra is vonatkozik).

A fehér dobókocka csak a színében tér el a zöld dobó-
kockáktól, és pontosan úgy viselkedik a kaland so-
rán, mint amazok - vagyis feltételre rakható, újradob-
ható, összpontosításra használható, félrerakható, és
kártyák hatásának (pl. varázslatoknak) is lehet a célpontja, stb.

Ha már a kockakészlet része lett, addig ott marad, amíg a nyo-
mozó meg nem old egy feladatot, félre nem rakja egy elrontott
dobás után, illetve véget nem ér a nyomozó köre.

Egy nyomozónál egyszerre csak egy áldáskártya lehet. Ha egy
áldott nyomozó megint áldottá válik, nem kap második áldás-
kártyát, viszont választ egyet az alábbiak közül:

• Kap 1 nyomot.

• Húz 1 közönséges tárgyat a közönséges tárgyak paklijából.

• Húz 1 egyedi tárgyat az egyedi tárgyak paklijából.

• Húz 1 varázslatot a varázslatpakliból.

Áldáskártya eldobása
Az áldott nyomozó eldobja áldáskártyáját, ha elbukik egy ka-
landot (ami lehet idegen dimenziókbeli is), és akkor is, amikor
felébred a Mérhetetlen Vén. Akkor is eldobja áldáskártyáját az



áldott nyomozó, amikor átkozottá válik, azonban ilyenkor nem
kap átokkártyát.

Átkozott
Amikor egy nyomozó átkozottá lesz, kap egy átokkártyt. Mind-
addig, amíg átkozott, kockakészletéhez hozzáadódik a fekete do-
bókocka, amikor kalandot kísérel meg teljesíteni (ez az idegen
dimenziókbeli kalandokra is vonatkozik).

A fekete dobókocka csak színében tér el a zöld dobó-
kockáktól, viszont teljesen másként viselkedik a ka-
land során, mint amazok. A fekete dobókocka nem 
rakható feladatokra, és nem is rakható félre csak úgy. Minden
dobás után (pontosabban az újradobások, képességeg, iszonyatha-
tások után), ha a fekete dobókockával dobott eredmény pontosan
ugyanaz, mint a kockakészlet bármelyik másik kockájával kido-
bott, a fekete kockát és ezt a kockát is félre kell rakni. Ha több 
kockának is az a kidobott eredménye, mint a fekete dobókocká-
nak, a nyomozó dönti el, melyik másik kockájától szabadul meg.

A fekete dobókocka a nyomozó körének végéig a kockakészletben
marad - illetve addig, amíg a fenti módon félre nem kell rakni egy
másik kockával együtt. Amikor az elrontott dobást követően kell
egy nyomozónak egy kockát félreraknia kockakészletéből, az nem
lehet a fekete dobókocka. A fekete kocka nem válthat ki iszonyat-
hatást sem, nem hatnak rá a tárgyak, varázslatok, nyomok és a 
nyomozók képességei sem - így például nem lehet varázslattal biz-
tosítani, és Marie Lambeau sem tudja másik oldalára forgatni.

Egy nyomozónál csak egy átokkártya lehet. Ha átkozott nyomozó
megint átkozottá válik, nem kap második átokkártyát - ellenben
elpusztul.

Átokkártya eldobása
Az átkozott nyomozó eldobja átokkártyáját, ha teljesít egy ka-
landot (ami lehet idegen dimenziókbeli kaland is), és akkor is,
amikor felébred a Mérhetetlen Vén. Akkor is eldobja átokkártyá-
ját az átkozott nyomozó, amikor áldottá válik, azonban ilyenkor
nem kap áldáskártyát.

Kör közben áldottá és átkozottá válás
Előfordul, hogy egy nyomozó, miközben éppen megpróbál tel-
jesíteni egy kalandot, áldottá vagy átkozottá lesz. Ilyenkor a fe-
hér, illetve a fekete dobókockát akkor kell kockakészletéhez rak-
nia, amikor megint dob az abban lévő kockákkal.

Ha egy nyomozó kaland teljesítése közben válik átkozottá, hiá-
ba teljesíti a kalandot, nem dobja el ilyenkor az átokkártyát; 
csak akkor dobhatja el, amikor egy másik kalandot teljesít.

Ha egy nyomozó kaland teljesítése közben veszíti el áldás- vagy
átokkártyáját, addig nem kerül ki kockakészletéből a fehér, il-
letve a fekete dobókocka, amíg megint dobnia nem kell az abban
lévő kockákkal.

Ha a fehér dobókocka rákerült egy feltételre, onnantól már nem
része a kockakészletnek: ha a fehér kocka már feltételre van rak-
va, és a nyomozónak el kell dobnia áldáskártyáját, a fehér kocka
marad a feltételen és számít a feladat megoldásánál.

Ha a fehér dobókocka varázslatkártyán van éppen, eredményét
biztosítandó, és a nyomozónak el kell dobnia áldáskártyáját, a
fehér dobókockát vissza kell adnia, a varázslat kártyáját pedig el
kell dobnia.

Mítosz és megérzés
A nyomozók olykor előre megérzik a mítoszok hatásait, és így néha
megválaszthatják a sorsukat.

Pár új mítoszkártyán megtalálható a megérzésikon:
ezeknél a játékosok választhatnak a kártya hatásai
között. Ha a játékosok ilyen mítoszkártyát csapnak
fel, közösen el kell dönteniük, hogy a kártya alsó vagy felső részén 
lévő hatás jön-e létre - az adott hatást nyomban végre is kell hajta-
niuk. Ha nem tudnak döntésre jutni, az a nyomozó választ, aki 
utoljára volt soron, mielőtt éjfélt ütött volna az óra.

A játékosok a lehetőségek közül csak olyat választhatnak, amelyik-
nek van tényleges hatása is. Ha például az egyik hatás miatt el kel-
lene dobniuk a játékból egy idegen dimenziókbeli kalandlapot, de
a játékban éppen nincs ilyen, a másik hatást kell végrehajtaniuk.

Érkezés kulcsszó
A kiegészítő néhány kalandlapján megtalálható az érkezés kulcs-
szó. Amikor egy nyomozó ilyen kalandlapra mozog, az érkezési
hatást azonnal végrehajtja. Ha a nyomozó elbukja a kalandot,
de marad ezen a kalandlapon, a következő körében nem hajt-
ja végre megint az érkezési hatást; ha viszont egy másik nyo-
mozó erre a kalandlapra mozog, neki végre kell hajtania az
érkezési hatást.

Példa az átkozottságra

Az előző körben Rita Young egy mítoszkártya miatt
átkozottá vált. Most éppen a fenti kalandot próbálja
teljesíteni. Használja egy közönséges tárgyát, ezért 
a sárga kockát hozzáadja kockakészletéhez, valamint 
a feketét is, hiszen meg van átkozva. Dob az összes 
kockával és ez a kapott eredmény:

A fekete dobókocka eredmé-
nye 3 nyomozás, miként ez az ered-
ménye a sárga és az egyik zöld dobó-
kockának is. A játékos úgy dönt, kockakészletéből ezt 
a zöld kockát rakja félre a feketével együtt (1). Ezután,
mivel egyik feladatot sem képes megoldani, még egy
kockáját kénytelen félrerakni: egy másik zöld dobó-
kockára esik a választása (2). Ezután újra megkísérel
megoldani egy feladatot, de most már csak négy zöld
és egy sárga dobókockája van ehhez.

megérzésikon



Új feladatszimbólumok
E kiegészítő kalandlapjain, idegen dimenziókbeli kalandlapjain
és szörnyjelzőin két új feladatszimbólummal találkozhattok. Ezek
az alábbiak:

Átok: Ha teljesült az összes dobásos feltétel, a 
nyomozó átkozott lesz.

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

Új jutalmak és büntetések
A kalandlapok és idegen dimenziókbeli kalandlapok büntetés- 
és jutalomrészén négy új ikonnal találkozhattok. Amikor juta-
lomban részesültök, illetve büntetést szenvedtek el, az alábbi
hatások hajtódnak végre (amennyiben ez lehetséges):

Áldás: A nyomozó áldottá válik (l. a 2. oldalon).

Átok: A nyomozó átkozottá válik (l. a 3. oldalon).

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

Óra: Három órával előrébb kell léptetni a mutatót.

Szörny sorrendnyíllal
A kiegészítő egy szörnyjelzőjén (Whateley varázsló)
található sorrendnyíl. Ezt a szörnyjelzőt ugyanúgy
kell lerakni, mint a többi szörnyjelzőt; azonban le-
rakása után a kalandlap feladatait sorban, felülről
lefelé kell teljesíteni. (A szörnyjelző maga lehet
legalul is, az nem számít; úgy kell tekinteni, mint-
ha magán a kalandlapon lenne a sorrendnyíl.)

Erre a sorrendnyílra pontosan az vonatkozik, mint az alapjáték
sorrendnyilaira, pont úgy kell kezelni. Ha egy kártya vagy hatás
sorrendnyilat említ, a szörny sorrendnyila is ideszámít - így pél-
dául Mark Harrigan képessége a normál sorrendnyilak mellett
e szörny sorrendnyilára is hat.

Abhoth gyermekei
Amikor egy hatás következtében megjelenik Abhoth egy gyer-
meke, Abhoth gyermekeinek a készletben lévő szörnyjelzői kö-
zül egy véletlenszerűen kiválasztottat rá kell rakni a szörnyfe-
ladatra. Ha a készletben már nincs ilyen szörnyjelző, a játékos
a játékban lévő többi kalandlapról/idegen dimenziókbeli ka-
landlapról rakja át erre a lapra Abhoth egy gyermekét. A szörny-
jelző lerakására a normál szabályok vonatkoznak.

Ha egy hatás következtében Abhoth egy gyermeke visszakerül-
ne a szörnytárolóba, helyette a jelzőt képpel lefelé a készletébe
kell visszarakni, Abhoth lapja mellé, és utána meg kell keverni
az ottani jelzőket.

A jelentősebb mítoszok kár-
tyái
Ha több kíhívásra vágytok, az előkészületek
során ezeket a kártyákat keverjétek a többi 
mítoszkártya közé. Mindőtöknek bele kell
egyeznie a jelentősebb mítoszok kártyáinak
használatába!
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sorrendnyíl
 szörnyön

    Példa szörny sorrendnyilára
A kihúzott szörny Whateley varázsló, amin van egy
sorrendnyíl. Sehol nincs üres szörnyfeladat, így a já-
tékos úgy dönt, a szörnyjelző egy kalandlap aljára ke-
rül (1). Mostantól a kalandlap feladatait  sorrendben,
felülről lefelé haladva kell végrehajtani, utoljára bán-
va el ezzel a szörnnyel.
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