™

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 kinyilvánítják magukat, porrá és hamuvá változtatják az emberiséget. Hosszú éjeken át vizslattam az ereklyéket, a szentségtelen
kiállítási tárgyakat, harcoltam, hogy visszatartsam a gonoszt,
hogy minél több mindent megtudjak. Most, úgy vélem, rátaláltam 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.

Tartozékok
• szabályfüzet
• óra
• óramutató
• műanyag pöcök (az óramutatónak)
• 6 zöld dobókocka
• sárga dobókocka
• vörös dobókocka
• bejáratlap
• 80 különféle lap:
- 16 nyomozólap

Áttekintés

A játékban 1-8 játékos nyomozóként veszi fel a kilátástalan harcot a Mérhetetlen Vének egyikével - ezek olyan óriási hatalommal bíró, elképzelhetetlen lények, akik a dimenziók közötti űrben ólálkodnak.

- 8 Mérhetetlen Vén-lap
- 48 kalandlap
- 8 idegen dimenziókbeli kalandlap
• 76 kártya:

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 így általa megnyerhető a játék.

- 12 közönséges tárgy

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

- 32 mítoszkártya

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, amenynyi a Mérhetetlen Vén lapján látható, még mielőtt betelne a végzetsáv és felébredne 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.

- 12 egyedi tárgy
- 12 varázslat
- 8 társ
• 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

Társkártyák

Ha körötökben nem akartok kalandkártyát végrehajtani, helyette a bejáratlapon felsorolt akciók egyikét hajthatjátok végre.

Olyan segítőkész emberek, akik társul szegődhetnek nyomozóitokhoz.

Mítoszkártyák

Dobókockák

Mindig, amikor éjfélt üt az óra, fel kell csapnotok és végre kell
hajtanotok egy mítoszkártyát. Ezek a lapok azt jelképezik, hogy
a Mérhetetlen Vén mind közelebb jut ahhoz, hogy felébredjen
a mi világunkban, és hogy emiatt különös dolgok történnek a
múzeumban.

A 6 zöld dobókockával főként kalandkártyák és feladatok
végrehajtásakor dobtok. A sárga dobókocka eredményei
jobbak, főként akkor dobtok vele, ha használjátok egy
közönséges tárgyatokat. A vörös dobókocka eredményei
még a sárgánál is jobbak, és leginkább akkor dobtok vele,
ha egy egyedi tárgyatokat használjátok.

Épelméjűség- és életerőjelzők

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

Mérhetetlen Vén-lapok

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

Nyomok

Nyomok beadásával újradobhattok egy vagy több kockát.

Nyomozólapok- és jelzők

Szörnyek

Azokat a nyomozókat jelképezik, akinek
a bőrébe bújhattok. Minden nyomozólaphoz tartozik egy jelző, ez szolgál majd
arra, hogy megmutassa, éppen hol jár
nyomozótok.

A játék során nyomozóitok sokféle szörnnyel összeakadhatnak a múzeumban.

Maszkok (speciális szörnyek)

A maszkok speciális szörnyek, csak akkor használjátok őket, ha a Mérhetetlen Vén, aki ellen küzdötök, Nyarlathotep.

Kalandlapok

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

Végzetjelzők

Ezekkel a jelzőkkel tartjátok számon, hogy a Mérhetetlen Vén mennyire
jutott közel ahhoz, hogy áttörjön világunkba.

Idegen dimenziókbeli kalandlap

Ősi Jelek

Speciális kalandlapok ezek, idegen dimenziókat jelképeznek, ahová nyomozóitok a múzeumban nyíló kapukon át juthatnak.

Ősi Jeleket kell gyűjtenetek ahhoz, hogy lepecsételhessétek a
Mérhetetlen Vén lakhelyét a világunkkal összekötő átjárót.

Az első játék előtt

Közönséges és egyedi tárgyak, varázslatok

Olyan tárgyakat, varázslatokat jelképeznek, amelyek segítségével könnyebben
túlélhetitek kalandjaitokat.

Az első játék előtt óvatosan nyomkodjátok ki a tartozékokat a keretekből.
Vigyázzatok, nehogy háziállatok vagy apró gyerekek a szájukba vegyék,
megegyék a kis jelzőket!
A képen látható módon a műanyag pöcök segítségével
rögzítsétek az órához az óramutatót.

közönséges tárgyak

egyedi tárgyak

varázslatok

Egy Mérhetetlen Vén lapja

Nyomozólap

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

1) Név: A nyomozó neve.

2) Végzetsáv: A játék során végzetjelzők kerülnek majd ide. Amikor
már a végzetsáv összes mezőjén van egy-egy végzetjelző, a Mérhetetlen Vén felébred.

2) Az épelméjűség maximuma: Ennyi épelméjűség-jelzővel kezd a
nyomozó. Egy nyomozó épelméjűség-jelzőinek száma sosem haladhatja
meg a maximumot.

3) Ősi Jel: Ennyi Ősi Jelre van szükség a Mérhetetlen Vén legyőzéséhez.

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

4) Speciális képesség: A Mérhetetlen Vén képessége, amely az
egész játék alatt kifejti hatását.
5) Támadás: Ha közvetlenül összecsaptok a Mérhetetlen Vénnel,
mítoszkártya felcsapása helyett ezt kell végrehajtanotok.
6) Harci cél: Ha közvetlenül összecsaptok a Mérhetetlen Vénnel,
ezt a célt kell teljesítenetek ahhoz, hogy levehessetek egy végzetjelzőt a Mérhetetlen Vén végzetsávjáról.

4) Speciális képesség: Ezt a képességet csak a nyomozót irányító játékos használhatja.
5) Felszerelés: Azon tárgyak listája, amelyek már a játék kezdetén a
nyomozónál vannak. (Az ikonok értelmezéséhez lásd a 8. oldalt.)

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 véletlenszerűen húzzatok) egy Mérhetetlen Vént, és a lapját rakjátok az óra mellé.
3) A szörnytároló: A szörnyek jelzőit rakjátok a doboz fedelébe vagy valamiféle 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 kalandlapokatt (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 felcsapott kalandlapok közelébe.
Ha egy felcsapott kalandlapon látjátok az elzárt dobókocka szimbólumát,
arra a lapra rakjátok rá az adott kockát (bővebben lásd a 11. oldalon).
5) Tárgyak és nyomok: A kalandlapok közelében egy kupacba rakjátok le
a nyomokat. Külön-külön keverjétek meg a közönséges és az egyedi tárgyak,
a varázslatok és a társak kártyáit, és a négy paklit rakjátok le a nyomok mellé.
6) 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.
7) A kezdőjátékos: Valamilyen módszerrel válasszatok egy kezdőjátékost.

8) Az első mítoszkártya: A kezdőjátékos keverje meg a mítoszkártyákat és a
mítoszpaklit rakja a Mérhetetlen Vén lapja mellé. Ezután húzza fel és hajtsa
végre a legfelső mítoszkártyát (bővebben lásd a 9. oldalon).

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 játékos körében az alábbi fázisokat hajtja végre, mindig ebben a sorrendben:
1) Mozgás: Az aktív játékos nyomozójelzőjét vagy egy kalandlapra, vagy a bejáratlapra rakja.
2) Kaland/várakozás: Ha az aktív játékos kalandlapon van, kockadobással
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 lépteti az óramutatót; ha ennek következében
az óra éjfélt üt, felhúz és végrehajt egy mítoszkártyát.
Az alábbiakban a fázisokról olvashattok részletesebben:

Mozgás

Az aktív játékos megfogja nyomozója jelzőjét, és azt vagy a felcsapott kalandlapok egyikére rakja, vagy pedig a bejáratlapra. Ha kalandlapra rakja nyomozójelzőjét, kalandot próbál meg teljesíteni; ha nyomozójelzőjét a bejáratlapra rakja, a bejáratnál várakozik majd (erről bővebben lásd a 8. oldalon).

Próbálkozás kaland teljesítésére

Ha az aktív játékos nyomozójelzője egy kalandlapon van, a játékos megpróbálja teljesíteni a lap egyik feladatát, és ennek érdekében dob a hat zöld
dobókockával. Bizonyos esetekben még a sárga vagy a vörös dobókockával
(vagy mindkettővel) is dob, ha erre egy hatás feljogosítja - például közönséges
vagy egyedi tárgy használata.
Ha egy dobókocka el van zárva (bővebben lásd a 11. oldalon), azzal a dobókockával a játékos nem dobhat - így előfordulhat, hogy hatnál kevesebb zöld
kockával kénytelen dobni.

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

Ha a mítoszkártyán az elzárt dobókocka szimbóluma látható, a lapra rakjátok
rá az adott kockát (bővebben lásd a 11. oldalon).
példafeladat

Egy sor minden szimbóluma valamiféle feltétel, ami szükséges a feladat
megoldásához:

Dobás a kockákkal
Amikor az aktív játékos megpróbálja teljesíteni a kalandot, a hat zöld dobókockával dob, hacsak valamiféle hatás ezt nem módosítja. A zöld dobókockák
oldalai:

Nyomozást kell dobni, méghozzá annyit, hogy összegük
leg alább annyi legyen, mint a szimbólumon látható szám.
1 nyomozás

2 nyomozás

mítoszismeret

veszély

3 nyomozás

Mítoszismeretet kell dobni.

iszonyat

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

Amint játékba kerül ezt a feltétel kalandlapon, mítoszkártyán vagy szörnyön, egy adott színű kockát azonnal rá
kell rakni a kártyára/jelzőre (bővebben lásd a 11. oldalon).

Általában közönséges tárgyat használva dobhat az aktív
játékos a sárga dobókockával (bővebben lásd a 9. oldalon).
A sárga dobókocka oldalai megegyeznek a zöldével, azonban iszonyatoldala helyett egy 4 nyomozásos oldala van.
Általában egyedi tárgyat használva dobhat az aktív játékos
a vörös dobókockával (bővebben lásd a 9. oldalon). A vörös
dobókocka oldalai megegyeznek a sárgáéval, azonban 1
nyomozásos oldala helyett dzsókeroldala van. A dzsóker
tetszés szerint lehet 4 nyomozás, mítoszismeret, veszély
vagy iszonyat.

4 nyomozás

dzsóker

Miután dobott a kockákkal, az aktív játékos összehasonlítja a dobás eredményét
annak a kalandlapnak a feladataival, amelyiken nyomozójelzője van. Ha van
azon olyan feladat, amelynek összes feltételét teljesítette, illetve hajlandó
teljesíteni, megoldotta a feladatot. Ha viszont a kalandlapon nincs olyan
feladat, amelynek összes feltételét képes, illetve hajlandó lenne teljesíteni,
elbukta a feladatot.

Feladat megoldása
Amikor az aktív játékos megold egy feladatot, minden olyan feltételre, amely
dobást igényelt, rárak egy olyan kockát, amelynek eredménye az adott
szimbólum. Ha már lerakott egy kockát egy feltételre, azzal a dobókockával
ebben a fázisban már nem dobhat. Ha ezután a játékosnak életerőt, épelméjűséget kell csökkentenie, léptetnie kell az óramutatót, azt most kell megtennie.
Könnyen előfordulhat, hogy az aktív játékosnak több dobókockát kell a nyomozásfeltételes mezőre raknia a feltétel teljesítéséhez; ilyenkor a kockákat
egymás mellé rakja.
A játékos egy dobással csak egy feladatot próbálhat meg teljesíteni, még
akkor is, ha dobása eredményével két vagy több feladatot is megoldhatna.

Az aktív játékos nem oldhat meg feladatot, ha ennek során épelméjűsége vagy
életereje 0-ra, illetve 0 alá csökkenne.
Miután az aktív játékos megoldott egy feladatot, és a kalandlaponvan még megoldatlan feladat, a játékos fogja a fel nem használt kockáit (vagyis azokat, amelyekkel az előbb dobott, de amelyeket nem helyezett el egy feladat szimbólumain), és
azokkal újra dob. A dobás eredményével megpróbálhat egy másik feladatot teljesíteni.
Ha az aktív játékosnak sikerül a kalandlap összes feladatát megoldania, sikerült teljesítenie a kalandot, és most sorban végre kell hajtania az alábbi lépéseket:

Példa feladat megoldására
Az aktív játékos a kalandteljesítési fázis elején dob a hat zöld dobókockával. Az eredmény:

Ezt összehasonlítja a kalandlap feladataival.

1) Megkapja a lap alján feltüntetett jutalmat (bővebben lásd a 8. oldalon).
2) A kalandlapról az összes nyomozójelzőt a bejáratlapra helyezi.
3) A kalandlapról leveszi az összes dobókockát, és a lapot maga elé veszi
- utóbb majd trófeaként felhasználhatja (bővebben lásd a 9. oldalon).
4) Végül a teljesített és elvett kalandlap helyére felcsap egy új kalandlapot.

Ezzel a dobással bármelyik feladatot képes megoldani. Úgy dönt, a
második feladatot oldja meg, és a kockákat lerakja a megfelelő szimbólumokra.

Ezután az aktív játékos körének 3. fázisa következik (Fogy az idő).

Elbukott feladat
Ha a játékos egy feladatot sem képes megoldani és legalább egy iszonyatot dobott, a kalandlap valamint a játékban lévő mítoszkártya összes iszonyathatását
végre kell hajtania (bővebben lásd a 9. oldalon).

A feladat teljesítéséhez 3 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 dobhat,
hátha sikerül megoldania a másik feladatot is.

példa az iszonyathatásra

Függetlenül attól, hogy kénytelen volt-e végrehajtani iszonyathatást vagy hatásokat, utána az aktív játékosnak választania kell:
1) Újra megpróbál teljesíteni egy feladatot.
2) Úgy dönt, elbukta a kalandot.
Ha az aktív játékos új próbát tesz a feladatmegoldásra, előző dobásából választ
egy kockát, és azt félreteszi - ezzel a kockával már nem dobhat ebben a fázisban.
Ezután, ha akarja, előző dobásából választhat még egy kockát, és azt vagy saját
nyomozójelzőjére rakja, hogy segítse az összpontosításban, vagy pedig egy olyan
másik nyomozó jelzőjére, amely szintúgy ezen a kalandkártyán van, hogy az a
nyomozó segítse őt (bővebben lásd a 10. oldalon).

Végül fogja az előző dobásánál használt, még megmaradt kockákat, és azokkal
újra dob, hátha most sikerül megoldania egy feladatot.
Ha az aktív játékosnak már nincs elegendő kockája ahhoz, hogy esélye legyen
a kalandlap bármelyik feladatának megoldására, automatikusan elbukja a
kalandot.
Amikor az aktív játékos elbukja a kalandot, végre kell hajtania a lap büntetését (bővebben lásd a következő oldalon), és a kalandlapról le kell vennie az összes
kockát - kivéve az elzárt dobókocka szimbólumáról.
Ezután az aktív játékos körének 3. fázisa következik (Fogy az idő).

A feladatok sorrendje

Jutalmak és büntetések

Amikor egy játékos teljesít egy kalandlapot, megkapja a lap jobb alsó részén,
zöld alapon látható jutalmat; ha viszont elbukja a kalandot, a lap bal alsó
részén, vörös alapon látható büntetést szenvedi el (no persze előfordulhat,
hogy a jutalomból semmi haszna vagy hogy a büntetéssel valójában jól jár).
A lehetséges jutalmak és büntetések:

példabüntetés

A legtöbbször egy kalandlapon a feladatok sorrendje tetszőleges. Ez alól kivételt
jelentenek azok a kalandlapok, amelyek bal oldalán egy nyíl látható: ezeknek a
kalandoknak a feladatait meghatározott sorrendben, fentről lefelé haladva kell
megoldani, a lentebbi feladatok csak akkor oldhatók meg, ha a fölöttük lévők
már mind meg lettek oldva.

példajutalom

Közönséges tárgyak: A játékos minden ilyen ikon után húz 1 közönséges tárgyat a közönséges tárgyak paklijából.
Egyedi tárgyak: A játékos minden ilyen ikon után húz 1 egyedi tárgyat az egyedi tárgyak paklijából.
Varázslat: 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 egy Ősi Jelet a Mérhetetlen Vén lapja mellé. Ha a Mérhetetlen Vén lapja mellett legalább
annyi Ősi Jel van, mint amilyen szám látható középütt a Mérhetetlen
Vén lapján (lásd a 4. oldalon), a nyomozók győznek.
Kapu: A játékos minden ilyen ikon után húz 1 idegen dimenziókbeli
kalandlapot (lásd lentebb), és lerakja azt a felcsapott kalandlapok alá.
Épelméjűség: A játékos minden ilyen ikon után veszít 1 épelméjűséget.
Életerő: A játékos minden ilyen ikon után veszít 1 életerőt.
Szörny: Minden ilyen ikon után megjelenik egy szörny.

myíl a kalandlapon

Várakozás a bejáratnál

Ha az aktív játékos nyomozójának jelzője a mozgásfázis után a bejáratlapon
van, az aktív játékos választ egyet a lapon olvasható három akció közül (elsősegély, talált tárgyak, ajándékbolt), és végrehajtja azt.
Elsősegély: Az aktív játékos választ egyet (és csak egyet!) az alábbiak közül:
kap ingyen 1 életerőt vagy 1 épelméjűséget vagy 2 trófeát bead, hogy visszakapja
összes életerejét vagy épelméjűségét vagy bead 4 trófeát, hogy visszakapja összes
életerejét és épelméjűségét.
Talált tárgyak: Az aktív játékos dob egy zöld dobókockával, és a bejáratlapon
található táblázatról leolvassa, mi történik.
Ajándékbolt: A játékos trófeáért vásárol egyet (és csakis egyet!) a bejáratlapon
felsorolt dolgok közül.

Trófeák beadása, elveszítése
Amikor egy játékos teljesít egy kalandot, megoldja egy szörny feladatait, általában megkapja a kalandkártyát/szörnyjelzőt, és utóbb beadhatja azt (például
azért, hogy a bejáratlapon felsorolt holmik valamelyikét megvásárolja az ajándékboltban). A kalandkártyán, szörnyjelzőn mindig látható, hogy az adott
kártya, illetve jelző hány trófeát ér.

Végzet: Minden ilyen ikon után egy végzetjelzőt kell a végzetsávra
rakni (bővebben lásd a 11. oldalon).

Idegen dimenziók
Az idegen dimenziókbeli kalandlapok nehéz, de nagy jutalommal kecsegtető
kalandok, s csak kapuk (jutalom) révén kerülnek a játékba. Amikor egy
ilyen kártya játékba kerül, a hat normál kalandlap alá kell lerakni
az asztalra. Az asztalon bárhány ilyen kalandlap lehet egyszerre,
azonban a teljesített idegen dimenziókbeli kalandlapok helyett
nem lesznek újak felcsapva.

kalandlap részlete - a lap
2 trófeát ér

szörnyjelző részlete - a szörny 1
trófeát ér

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 túlfizetni, és nincs visszajáró, a “felesleges” trófea elvész.

További szabályok
Az alábbiakban a játékra vonatkozó különféle speciális szabályokról olvashattok.

Tárgyak és varázslatok
Fogy az idő!

Ezután az aktív játékosnak mozgatnia kell az óramutatót, méghozzá az óramutató normál járásának irányába, és mindig három órával, vagyis az óramutató csak
a III-asra, a VI-osra, a IX-esre és a XII-esre mutathat. Ha például a XII-esre mutatott eddig, most a III-asra fog.
Ha az aktív játékos akár most, akár körében bármikor az óramutatót a XII-eshez
mozgatja, minden olyan hatást végre kell hajtani, ami “éjfélkor” történik meg.
Ezután húz egy mítoszkártyát, végrehajtja azt, majd a mítoszpakli mellé, a dobott
mítoszkártyák tetejére teszi. Csak azokban a körökben kell mítoszkártyát húzni
és végrehajtani, amikor az óramutató a XII-eshez ér.

Mítoszkártya végrehajtása
Minden mítoszkártya két részből áll. A kártya felső részén olvasható az azonnali
hatás, amit a kártya felhúzása után nyomban végre kell hajtani; rendszerint az
aktív játékosnak egy végzetjelzőt kell a végzetsávra raknia, vagy pedig húznia kell
egy szörnyet (bővebben lásd a 10. oldalon).
A kártya alsó részén a késleltetett hatás olvasható. Ez vagy olyan speciális szabály,
amely folyamatosan hat mindaddig, amíg új mítoszkártyát nem kell húzni, vagy
pedig csak akkor hajtódik végre, amikor az óramutató újra a XII-eshez ér, és
ekkor a többi “éjféli” hatással együtt végre kell hajtani.

Példa: Miután éjfélt ütött az óra és az aktív játékos végrehajtotta az összes “éjféli” hatást, az oldalt látható mítoszkártyát húzta fel. Nyomban végre is hajtja a felül
olvasható azonnali hatást, vagyis húz és lerak egy szörnyjelzőt (bővebben lásd a 10. oldalon).

Az aktív játékos, amikor nyomozójelzője egy kalandkártyán van, mielőtt dobna,
bárhány közönséges és egyedi tárgyát, varázslatát használhatja. Amikor használ
vagy eldob egy tárgyat vagy varázslatot, azt képpel lefelé a megfelelő pakli legaljára rakja. A legtöbb közönséges és egyedi tárgy, illetve varázslat hasonlóképpen
működik, de némelyekre speciális szabályok vonatkoznak - ezek a szabályok
magukon a kártyákon találhatók.
Közönséges tárgyak: A legtöbb közönséges tárgy lehetővé teszi, hogy az aktív
játékos felhasználja arra, hogy a dobásához összekészített dobókockákhoz hozzáadja a sárga dobókockát. Ezt ez az ikon jelzi:

Egyedi tárgyak: A legtöbb egyedi tárgy lehetővé teszi, hogy az aktív játékos felhasználja arra, hogy a dobásához összekészített dobókockákhoz hozzáadja a
vörös dobókockát. Ezt ez az ikon jelzi:

Az így kapott dobókocka addig a játékos kockakészletében marad, amíg félre
nem rakja, amikor elbukik egy feladatot, vagy rá nem rakja egy megoldott feladatra. A játékos köre végén ez a kocka mindenképp kikerül a játékos kockakészletéből.
Varázslatok: A legtöbb varázslat lehetővé teszi, hogy az aktív játékos a varázslatkártyát dobása előtt a játéktérhez rakja. Miután dobott, választ egy kockát, és anélkül,
hogy megváltoztatná annak eredményét, lerakja azt a varázslatkártya ezen ikonjára:

A mítoszkártya késleltetett hatása csak a következő éjfélkor hajtódik végre, amikor is minden nyomozó veszít majd 2 életerőt.

Miután az aktív játékos az összes, e fázisbeli feladatát bevégezte, a köre véget is ért,
és bal oldali szomszédja lesz az új aktív játékos.

Amíg egy kocka a varázslatkártyán van, azt az aktív játékos nem dobja újra,
miután megoldott egy feladatot, viszont a kockát felhasználhatja egy feladat
egy feltételének teljesítésére. Egy varázslatkártyán csak egy dobókocka lehet
(kivéve, ha a kártya szövege ezt felülbírálja), és a dobókocka addig a lapon
marad, amíg a játékos fel nem használja egy feladat megoldásához.

A dobókocka akár körökön át a varázslatkártyán maradhat. Az aktuális aktív
játékos mindig felhasználhatja feladat megoldására a varázslatkártyákon lévő
dobókockákat, függetlenül attól, kik mondták el ezeket a varázslatokat.
Miután egy varázslatkártyáról már minden dobókocka lekerült feladatmegoldások miatt, a varázslatkártyát képpel lefelé a varázslatpakli aljára kell tenni.

Társak

Minden társ képessége más és más, az adott társ képessége mindig saját kártyájáról olvasható le.

Szörnyek

Amikor egy hatás azt írja elő, hogy “megjelenik egy szörny”, az aktív játékos
húz egy szörnyjelzőt a szörnytárolóból, és azt egy szörnyfeladatra rakja: ez
kalandkártyán egy olyan feladat, amelyet részben vagy egészben fehér vonal
határol.
Üres az a szörnyfeladat, ahol a fehér vonalon belül nincsenek feltételek. Ha
ide szörnyjelző kerül, akkor ezt a szörnyet a kalandlap egy újabb megoldandó feladataként kell kezelni. (Az üres szörnyfeladattal a kalandlap teljesítése
közben nem kell foglalkozni.)

Nyomok

Miután az aktív játékos dobott, hogy megoldjon egy feladatot, nyomai közül
beadhat egyet, hogy kockái közül bárhányat újradobjon, mielőtt még megkezdené a feladatmegoldást. Az aktív játékos bárhányszor beadhat nyomot, hogy
újradobja kockáit. A beadott nyomok visszakerülnek a készletbe.

Összpontosítás és segítség

Amikor az aktív játékos dobása után nem tud feladatot megoldani, dönthet úgy,
hogy összpontosít, illetve hogy egy másik, ugyanezen a kalandlapon lévő nyomozó segítség ét kéri.
Mindkét esetben az történik, hogy az aktív játékos választ egy kockát dobásából,
és azt anélkül, hogy a dobás eredményét megváltoztatná, lerakja egy nyomozójelzőre. Ha a saját nyomozójelzőjére rakja a kockát, összpontosít; ha egy másik
nyomozójelzőre (amelyik ugyanezen a kalandlapon van), annak a nyomozónak
a segítségét kéri. (Fontos, hogy amiatt, hogy elbukta a feladatot, egy másik
kockáját félre kell tenni - lásd a 7. oldalon).
Bárhogy is, amikor az aktív játékos újra dob, hogy megoldjon egy feladatot,
ezzel a kockával nem dob, azonban a kocka eredményét felhasználhatja egy feltétel teljesítéséhez. Egy nyomozójelzőn csak egy dobókocka lehet; és a kocka
addig marad a jelzőn, amíg az aktív játékos fel nem használja egy feladat megoldásához, vagy amíg köre véget nem ér.
Elrontott dobása után az aktív játékos legfeljebb egy kockát tehet nyomozójelzőre (összpontosítva vagy segítséget kérve). Ha körében az aktív játékos nem
tudja vagy nem akarja a kalandkártya egy feladatát teljesíteni, minden nyomozó, aki segédkezett neki (minden olyan nyomozó, akinek jelzőjén van kocka,
kivéve az aktív játékost) dönteni kénytelen, hogy vagy 1 életerőt, vagy 1 épelméjűséget veszít.

üres szörnyfeladat

szörnyjelző üres szörnyfeladaton

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.

teljes szörnyfeladat

szörnyjelző teljes szörnyfeladaton

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

részleges sörnyfeladat

szörnyjelző részleges szörnyfeladaton

Ha több szörnyfeladat van, az aktív játékos dönti el, melyikre rakja le a szörnyjelzőt. Ha már egy kalandlapon sincs olyan szörnyfeladat, amelyen ne lenne
szörnyjelző, az aktív játékos választ egy kalandlapot, és annak alsó részére,
plusz feladatként lerakja a szörnyjelzőt.
Amikor egy nyomozó teljesít egy kalandot, és a kalandlapon van szörnyjelző,
miután levette róla a kockákat, a kalandlappal együtt megkapja a szörnyjelzőt
is, valamint megkapja a szörnyjelző hátoldalán feltüntetett jutalmat.
Ha egy játékos sikeresen megoldja egy vagy több szörnyjelző feladatát (részleges feladatnál a teljes feladatot megoldva, nem csak a szörnyjelzőét), de utána
nem sikerül teljesítenie a kalandot, ezt vagy ezeket a szörnyjelzőket ekkor is
megkapja: eltávolítja róluk a kockákat, maga elé veszi a szörnyjelzőket, valamint megkapja a szörnyjelzők hátoldalán feltüntetett jutalmakat. Erre még
azelőtt kerül sor, hogy elszenvedné a büntetést amiatt, hogy elbukta a kalandot.

Elzárt dobókockák

Bizonyos kaland- és mítoszkártyákon, valamint szörnyjelzőkön megtalálható az
elzárt dobókocka ikonja. Ha egy ilyen ikon játékba kerül, az aktív játékosnak
azonnal rá kell raknia egy adott színű dobókockát; ha ez zöld dobókocka, ő
dönti el, melyik kockát rakja rá. Akkor is rá kell raknia az ikonra a dobókockát,
ha az varázslatkártyán vagy nyomozójelzőn van, viszont másik elzárásikonról
nem rakhatja át. Amíg ezt a kalandot valaki nem teljesíti, amíg a mítoszkártya
hat, amíg valaki meg nem oldja a szörny feladatát, addig ezzel a dobókockával
nem lehet dobni, az eredmény nem használható feladatok megoldásánál.

Ezután a játékos új nyomozót kap (olyat, aki még nem pusztult el ebben a játékban),
az előkészületek 6. lépésénél (lásd az 5. oldalon) leírtak szerint, beleértve a felszerelést,
stb. is. Az új nyomozónak annyi életereje és épelméjűsége lesz, amennyi a maximuma,
és a játékos akkor kezd el játszani új nyomozójával, amikor újra rá kerül a sor. Ha az
aktív játékos nyomozója pusztult el, neki még végre kell hajtania köre harmadik fázisát (Fogy az idő!), mást azonban nem.
Ha már nincs választható nyomozó, a játékos kiesik a játékból, de ha a többiek győznek (összegyűjtenek elegendő számú Ősi Jelet, vagy a végső csatában legyőzik a Mérhetetlen Vént), ő is győztesnek számít.

A végzetsáv

Amikor a játékosoknak fel kell rakniuk egy végzetjelzőt a végzetsávra, az aktív
játékos elvesz a készletből egy végzetjelzőt, és lerakja azt a végzetsáv első olyan
mezőjére, amin még nincs végzetjelző. A lerakást a végzetsáv bal felső sarkában kell kezdeni, és minden sort balról jobbra fel kell tölteni, mielőtt elkezdődne az eggyel lentebbi sor feltöltése.
Ha a végzetjelző szörnyikonos mezőre kerül, egy szörny jelenik meg (lásd a 10. oldalon).
Ha a végzetsáv utolsó mezőjére végzetjelző kerül, a Mérhetetlen Vén felébred, és a nyomozóknak meg kell küzdeniük ezzel
a rettenetes hatalmú lénnyel.

szörnyikon a
végzetsávon

A végső csata

Amikor a végzetsáv utolsó mezőjére is végzetjelző kerül, a Mérhetetlen Vén azonnal
felébred (ha jutalom vagy büntetés miatt kerül fel a végzetjelző, a nyomozó még a
teljes jutalomban/büntetésben részesül, mielőtt a Mérhetetlen Vén felébredne). Ha
egy hatás miatt még azelőtt ébredne fel a Mérhetetlen Vén, hogy teljesen feltöltődött
volna a végzetsáv, a végzetsáv üresen maradt mezőit is fel kell tölteni végzetjelzőkkel.
Amint felébredt a Mérhetetlen Vén (és miután végzetsávja fel lett töltve), az összes
nyomozó jelzőjét át kell rakni a Mérhetetlen Vén lapjára. Innét már csak akkor vehető le nyomozójelző, ha az adott nyomozó elpusztult.

vörös elzárásikon egy kalandlapon

zöld elzárásikon egy szörnyjelzőn

Miután a Mérhetetlen Vén felébredt, az utolsó mítoszkártya késleltetett hatása megszűnik.
Ha a Mérhetetlen Vén nem az aktív játékos körének utolsó fázisában ébredt fel,
azonnal az aktív játékos utolsó fázisa (Fogy az idő!) következik.

Elpusztult nyomozók

Ha egy nyomozó életereje vagy épelméjűsége (vagy egyszerre mindkettő) 0-ra
vagy az alá csökken, a nyomozó elpusztul. Ha egy nyomozó elpusztul, fel kell
rakni 1 végzetjelzőt a végzetsávra, a nyomozó lapját és jelzőjét pedig vissza kell
rakni a dobozba. Minden tárgyát, társát, varázslatát, trófeaként nála lévő kalandlapot képpel lefelé a megfelelő paklik aljára kell tenni; a trófeaként nála
lévő szörnyjelzők a szörnytárolóba kerülnek, nyomai pedig vissza a készletbe.

Ha már felébredt a Mérhetetlen Vén, a játékosok köre megváltozik, mostantól ez a két fázis alkotja:
1) Támadás: Az aktív játékos megtámadja a Mérhetetlen Vént - dob a kockákkal, hogy megoldja a Mérhetetlen Vén feladatát, és ha sikerrel jár, levesz
egy végzetjelzőt annak végzetsávjáról.
2) Fogy az idő: Az aktív játékos lépteti az óramutatót. Ha az óra éjfélt üt, az
aktív játékos végrehajtja a Mérhetetlen Vén támadását.
Az 1. fázisban az aktív játékos éppúgy dob, mint amikor kalandot próbált meg
teljesíteni. Minden Mérhetetlen Vén lapján található egy harci feladat. Ha az
aktív játékosnak sikerül megoldani a feladatot, levesz egy végzetjelzőt a Mérhetetlen Vén végzetsávjáról. A játékos csak egyszer dob a fázisban, de dobásával
többször is megoldhatja a Mérhetetlen Vén harci feladatát, és így több végzetjelzőt is eltávolíthat a végzetsávról.
Ha egyszer sem sikerül teljesítenie a feladatot, egy kockát félre kell tennie. Ezután vagy újra próbálkozik, vagy beletörődik, hogy nem sikerült végzetjelzőt eltávolítania. A Mérhetetlen Vénnel harcolva nem lehet összpontosítani vagy a
társakat segítségül hívni, de közönséges és egyedi tárgyakat, varázslatokat lehet
használni. Ha az aktív játékosnak nem sikerült egy végzetjelzőt sem eltávolítania, nem éri büntetés, egyszerűen rátér köre 2. fázisára.

Az idő éppúgy fogy a Mérhetetlen Vénnel harcolva, mint korábban. Ha
azonban az óra éjfélt üt, nem kerül sor mítoszkártya húzására, hanem a
Mérhetetlen Vén lapján olvasható támadást kell végrehajtani.
Ha egy nyomozó a Mérhetetlen Vénnel harcolva elpusztul, játékosa kiesik; ha azonban a többiek legyőzik a Mérhetetlen Vént, ő is győztesnek
számít. Ha minden nyomozó elpusztult, a játékosok veszítettek.
Példa: Már felébredt a Mérhetetlen Vén, és az aktív játékos
körének 2. fázisában éjfélt üt az
óra. Ekkor minden nyomozó
vagy életereje, vagy épelméjűsége
maximumát 1-gyel lecsökkenti.
Ezután az aktív játékos felrak
egy végzetjelzőt a végzetsávra
(kivéve akkor, ha teljesen tele van a végzetsáv).

A játék vége

Ha a nyomozóknak sikerül annyi Ősi Jelet összegyűjteniük, amennyi a Mérhetetlen Vén lapján látható, vagy ha a végső csatában sikerül levenniük az összes
végzetjelzőt a Mérhetetlen Vén végzetsávjáról, győztek - mind győztesek, az
elpusztult nyomozók is.
A nyomozók mind veszítenek, ha mind elpusztulnak a Mérhetetlen Vénnel
vívott végső csatában.
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