
FRISSÍTÉSI FÁZIS
MINDEN NYOMOZÓ 
AKCIÓKÁRTYÁKAT HÚZ
1.  Kiegészítjük a kezünkben lévő 

kártyákat 4-re
2.  Dobunk a nyomozókockákkal és egy 

közös készletet képezünk belőlük.

KAPUPECSÉTELÉSI FÁZIS
A NYOMOZÓK KAPUKAT 
PECSÉTELNEK LE A HELYSZÍN
KÁRTYÁKRA LEHELYEZETT 
TRÓFEÁKKAL.    
A lepecsételést elvégző nyomozó 1 
őrületet kap minden ott álló kultista után.

HARCI FÁZIS
A NYOMOZÓK HARCOLNAK 
A KULTISTÁK ÉS/VAGY 
A MÉRHETETLEN VÉNEK ELLEN
A harcokat a  szimbólummal 
megjelölt kezdőhelyszíntől 
órajárásnak megfelelően egymás 
után hajtjuk végre.

KULTISTAFÁZIS
ÚJ KULTISTÁK KERÜLNEK JÁTÉKBA
1.  Mozognak a Mérhetetlen Vének.
2.  Annyi új kultista kerül játékba, 

ahány nyomozó játszik. Ha egy 
helyszínen az újonnan megjelenő 
kultista a 4. lesz, azonnal felkerül 
a hozzá tartozó Mérhetetlen Vén 
is föléje, és minden nyomozó 
elszenved 1 őrületet.

3.  Dobás a kultista kockákkal.

ISZONYATFÁZIS
AZ ISZONYATJELZŐT 
EGGYEL ELŐRE LÉPTETJÜK 
AZ ISZONYATKÖRÖN
Ha az iszonyatjelző megtett egy 
teljes kört, aktiválunk egy általunk 
választott helyszíni akciót.

A.  Egy nyomozókocka választása.
B.  Mozgás. Az első mozgás ingyenes, 

minden további 1 őrületbe kerül.
C.  Aktivált helyszíni akció használata. 

Minden nyomozó fordulónként csak 
egyszer használhatja.

D.  Kutatás  alapján.
E.  Tárgyak cseréje. Csak az ugyanazon 

helyszínen álló nyomozók között.

NYOMOZÓFÁZIS
A NYOMOZÓK AKCIÓKAT HAJTANAK VÉGRE

F.  Támogatások kijátszása. A támogató 
minden kijátszott kártya után kap 
1 őrületet (kivéve )

G.  Karakterképességek fejlesztése
H.  Célpontválasztás
I.  Passzolás

Különleges aKció (bármiKor): 
Trófeák lehelyezése  a helyszínkártyákra 
a kapupecsételéshez

NE FELEDJÉTEK A HŐSIES ÖNFELÁLDOZÁST!
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To v á b b i  fonto s  sz a b á lyok

A  j át é k  v ég e

L im i t e k

• ha bármelyik nyomozó megőrül
•  ha bármelyik Mérhetetlen 

Vén eléri a helyszínkártyát, és 
ott nem sikerül legyőzni,

• ha egyidőben több kultista 
kerül játékba, mint amennyi 

a játékosszám szerinti kultista limit,
• ha nem sikerül lepecsételni a 

helyszíneket azelőtt, hogy a Végjáték 
kártya aktiválása után minden 
játékban lévő Vént legyőznek.

A NYOMOZÓK GYŐZNEK.. .
ha mind az öt helyszín le van pecsételve, 

és nincs játékban Mérhetetlen Vén.

A NYOMOZÓK 
VESZÍTENEK.. .

kézlimit: 4 ŐRÜLET LIMIT: 4
Aki megkapja 

az 5. őrületét, megőrül.

TÁRGYLIMIT: 2
A kapupecsétkártyák és 
a trófeák nem tárgyak!

KULTISTALIMIT
Nyomozók száma 2 3 4 5

Kultistalimit 13 11 12 13

 Ha egy Iszonyatkártyán annyi kristály 
van, mint amennyit a kártya jelez, a kártya 
azonnal aktiválódik. Ezután húzzunk 
helyette egy újat az Iszonyat pakli aljáról!

 Ha olyan helyszínen tartózkodsz a harci 
fázisodban, ahol kultista áll, de nem 
harcolsz ellene, kapsz 1 őrületet, majd 
léptesd előre eggyel az iszonyatjelzőt!

 Amikor őrületet kapsz, vegyél el 
egy őrület jelzőt a készletből és tedd 
a karaktertábládra!

 Amikor gyógyulsz, vagy más hatás 
következtében „levehetsz”/„eldobhatsz” 
őrületet, akkor a karaktertábládról X 
őrületet tegyél vissza a készletbe.

 Az állandó őrület is őrületnek számít, csak 
nehezebb gyógyítani/eldobni.

 Ha Mérhetetlen Vén játékba kerül, minden 
nyomozó azonnal kap 1 őrületet.

 Ha Mérhetetlen Vén ellen harcolsz, a harc 
megkezdése előtt kapsz 1 őrületet.

 Amikor a karakterképességeidet fejleszted, 
mindig fog valami rossz is történni.


