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  סקירה כללית

 לחקור ולסגור שערים בין השחקנים עובדים בשיתוף פעולה על מנת -
 .צחיתהנ נתולמנוע מאחד העתיקים להתעורר מש על מנתמימדים 

 

  הרחבות וקיצורים
  קיצור  שם באנגלית  שם מלא

  ונד Dunwich  'נויץודא

 קפ  Kingspoint  קינגספוינט

  קי King in Yellow  המלך בצהוב

  דפ Curse of the Dark Pharao  קללת הפאראו האפל

  בג The Black Goat of the Woods  העז השחורה מהיערות

  אה Innsmouth Horror  'האימה באינסמות

  

  )בסדר מעט שונה מהחוברת( למשחק הכנה
 

 האימה-במדוודא כי הסמן  4עמוד ב רשוםארגן את אזור המשחק על פי  .1

 ."0"עומד על 

 .אדומים מעויניםהמסומנים ב אזוריםהנח רמזים על  .2

 .המתאים והענק לו את הסמן בחר שחקן ראשון .3

 .והנח אותם במקומם שלוף באקראי חוקרים/בחר .4

את  כמו גם: קפ. שליחיםהואחד מ שלוף באקראי אחד מהעתיקים/בחר .5

 .דף המגונן

 .החבילות השונותהפרד את  .6

 .לדמות שלו הקבועיםואת הקלפים  )אה(קבל את החפצים כל שחקן מ .7

 .הסמנים השוניםואת  השונות ערבב את החבילות .8

 ).הקפד לערבב את הערימות קודם לכן(אקראיים  קבל חפציםכל שחקן מ .9

 .ערכי המיומנות של החוקר שלו כל שחקן מבצע התאמת .10

 .נירלאתוטפק לא משחקאם " mask"הקפד להסיר את מפלצת ה .11

זכור  .שלוף קלף חדש באקראי ,שמועהאם יצאה . מיתוסשלוף ובצע קלף  .12

 .לקדם את סמן האבדון לאחר שנפתח השער הראשון

 

  

  סיכום השלבים
  

  

  .אחזקה   :   ראשון שלב

  .תנועה   :       שני שלב

  .התקלויות בארקהם   : שלישי  שלב

  .בעולמות חיצונייםהתקלויות    :רביעי     שלב 

  .המיתוס   :  חמישי שלב 

  

  בכל סבב שלביםה
  )Upkeep( אחזקה  1

 .חזרה לארקהם חלל-אבודים בזמןהחזר חוקרים ש
 .שנוצלוקלפים  רענן .1
בכל סדר  אותהמותר לך לבצע  .תחזוקה על הקלפים ברשותך בצע .2

 אינם דורשים bless, curse, bank loan, retainerקלפי  .שתרצה
 .אחזקה בשלב האחזקה הראשוני

 .תכישרונוהתאם  .3
צבעים רמזים בכדי להציב  1+בזבז ' בשכונות אינסמות: אה .4

הסר את כל : המדד אאם מתמל. ותמשטרה- פשיטתתואמים במדד 
   .העתיקים- סמני המשטרה וגם את אלו של עליית

  )Movement(תנועה   2

 תנועה בארקהם: 

o  החוקרהמהירות של  ערךבצע תנועה עד. 
o  באזור עם מפלצת הוא חייב  עוצראו עוזב בכל פעם שחוקר

אם החוקר נלחם במפלצת . ממנהלהתחמק או בה  הלחםל
נעשה רק  רמזיםאיסוף . תורו מסתיים לאחר תוצאת הקרב

 .החוקר מסיים תנועתובמקום בו 
o ואינסמות פוינטקינגס, 'דאונויץ, בין ארקהם: אה, דונ, קפ '

 .רכבתהתנועה בכדי לנוע בין תחנות  1- ו $1משמלמים 
o סיים תנועה אם אתה נכנס למקומות הבאים: קפ :The 

causeway, wireless station and strange height house .
 .להיכנס למקומות אלודבר אינו יכול לעזור שום 

o אפשר להגיע ל' באינסמות: אה - Devil reef and Y'ha-nthlei 
 .רק באמצעות תנועה ימית

o חמיקהבצע בדיקת , משטר צבאי' אם הוכרז באינסמות: אה 
 .מנע ממעצריבכדי לה
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 תנועה בעולמות חיצוניים: 

o לא מבצעים תנועה כרגיל. 

o דרך שער  לארקהם או חוזר החוקר נע מהאזור הראשון לשני
אבוד אם אין שער פתוח החוקר  .מן כנחקרומסהשער  ,פתוח
 אולסגור חוקר שחוזר מעולם חיצוני יכול לנסות . חלל- בזמן

חוקר , כמו כן. בארקהם את השער בשלב ההתקלויות לחתום
במקום אליו לחם במפלצת יאינו חייב לה מעולם חיצון חוזרה

מסומן  נשאר השער אינו ,אם החוקר עוזב את האזור. חזר
 .כנחקר

  

  )Encounters( התקלויות בארקהם  3

 ללא שער: 
o הניצוללאחר . ערבב את חבילת האזורים ושלוף קלף באקראי 

 לא יכולים להופיעמפלצות ושערים . החזר את הקלף לחבילה
 .באזורים חתומים

o שולפים קלפי כת במקום קלפי " אחד מאלף"חברי כת : בג
 Black Cave, Unvisited Isle and: במקומות הבאים אזור

the Woods. 

 עם שער: 
o  דרך השער  שאבהוא נ ,לאזור שבו יש שעראם חוקר נכנס

אחר הוא רשאי לנסות העולם האם חוקר חזר מ. אחרהלעולם 
  .)16-17עמוד ( סגור את השערל אוחתום ל

o כשנסגר שער כל קלפי השחיתות עם הסמל המתאים : בג
 .מוסרים מהלוח

o  דרך שער שעתה הופיע כתוצאה מהתקלות נשאבאם חוקר ,
במהלך ו על הצדכשזה קורה הנח את סמן החוקר . מעוכבהוא 

 .החוקר נעמדשלב התנועה 

 עם קרע: קפ: 
o  מתאים ורקעעם מיקום זהה קרע -סמן התקדמותאם יש, 

מותר . הקרע- השלך את סמן התקדמות, מתאיםקרע סגור 
הצב את סמן , אם הקרע פתוח ,או. להשליך רק סמן אחד

הסמנים עם הפנים אם כל . ע עם הפנים מטהרהק-התקדמות
 .הקרע- פטר מכולם והחזר את הקרע למעקביה, מטה

  

  )Encounters(התקלויות בעולמות אחרים   4

 שלוף קלפים מערימת השערים עד שיוצא קלף המתאים בצבעו לאזור . 
 .שחק את אותו קלף

 לחםילההחוקר חייב  ,אם מופיעה מפלצת כתוצאה מקלף ההתקלות 
  . ממנה להתחמקבה או 

  )Mythos(המיתוס   5

 : השרץ מפלצותפתח שער ו .1
למעקב  דהוסף סמן מר: אה. (דבר לא קורה –אם המקום חתום   )א

 ).העתיקיםית על

הסר את . מתפרץ שערהוא זה אומר ש, השער מסומן באדוםאם  
אל תוסיף סמן אבדון ואל . הסמן העתיק ופתח את השער כרגיל

 .תגרום לפרץ מפלצות

. ת יוצאת מכל שער פתוחומפלצ –שער פתוח כבר קיים אם במקום   )ב
מספר מספר המפלצות היוצאות הוא כ .פרץ מפלצותדבר זה נקרא 

 .הגבוה מביניהם, השערים הפתוחים או כמספר השחקנים
 מניחים: האירועים הבא מתרחשסדר  – חתוםאזור ללא שער ולא   )ג

ראה ( .מפלצת מופיעהו נפתח שער במקום, במעקב סמן אבדון נוסף
 ).גם הגבלת מפלצות

הוצא שתי מפלצות , אם ישנם יותר מחמישה חוקרים: יוצא דופן
  .שעראל תוך המפלצות לעולם לא נמשכות  :חשוב .במקום אחת

החוקר נשאב לשער והוא , אם נפתח שער במקום בו נמצא חוקר  )ד
 .עיכובומלא הוראות  הנח את החוקר על הצד .מעוכב

 ).הקלףהרשום על לפי (הנח סמן רמז  .2

 :הזז מפלצות .3
יא אלא אם ה )קפ(, מפלצת לא נעה אם היא באותו אזור עם חוקר

המפלצות  כלהזז את , הוצב שער מתפרץאם . מפלצ חמקמקה
 :סוגי מפלצות והזזה .המעופפות

  הזז באחד הכיוונים המופיעים בקלף       רגילה. 

  לעולם לא נעה:       נייחת. 

  פעמייםנעה :     מהירה. 

  עקוב אחר הרשום בקלף:   מיוחדת. 

  נעה אל חוקר ברחוב סמוך או נעה אל השמיים -  מהרחוב:   מעופפת. 

    מיומנות היא נעה לכל רחוב שבו חוקר עם -  מהשמיים            
  .הנמוכה ביותר ההתגנבות                                

  מחובר על ידי קו צהוב יחיד שחקן ברחוב נעה רגיל אלא אם :    אורבת
 .לא יכולה להיכנס למקום יציב. יציב- או סמוך למקום לא

  מיומנות אם המפלצת על אזור מימי הזז את השחקן עם :   תימימ
 .אחרת הזז לפי הגבול השחור , באזור מימיהנמוכה ביותר  ההתגנבות

סמן העלה את . מוחזרות לשק' מפלצות שנכנסות למערבולת בדאונויץ: דונ
כשישנם שלושה . למעקב' יץדאונו- של אימת 1 והוסף סמן 1- האימה ב

  .Sentinel Hill-סמנים כאלו הוסף סמן אחד ל
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העלה את . מוחזרות לשק' מפלצות שנכנסות למערבולת באינסמות: אה
  .1- מעקב עליית העתיקים בואת  1- מדד האימה ב

 :בדוק  התאמת קלפי שחיתות: בג .4
  .בקלף בצע תנועה לפי האמור ,ובצבע הרקע ובסוג םאם הסמל תוא

 :הזז קרעים פתוחים: קפ .5
כמו סמלים לאורך החץ באותו צבע של התוצאה כהזז קרעים   )א

 .של המסגרת סביב הסמל
או שתיים אם ישנם חמישה שחקנים (אם קרע נע שלוף מפלצת   )ב

בארקהם על הקרע אם מספר המפלצות אותה הנח ). או יותר
 .בפרווריםאותה הנח , אחרת, קטן מהגבלת המפלצות

למד  ןהוסף סמן אבדו, אם הקרע נע לאורך החץ כאמור  )ג
 .האבדון

 :מעקב קרעים: קפ .6
הנח סמן , דפוס קרע סגור ם אתאם דפוס תנועת המפלצת תוא  )א

 .ד אותו קרעקרע על מקום פנוי לי-התקדמות
סגור מכילים סמנים הקרע הכל ארבעת המקומות ליד  אם  )ב

 .הנח סמן קרע מתאים באזור, שכאלו

 :שחק את השפעת המיתוס .7

ערימת מבצעים את הרשום ומניחים את המיתוס בתחתית  :כותרת
  .המיתוסים

מציבים את . במשחק מספר תורות תנמצאהשפעה הרשומה ה :סביבה
ומשליכים קלף סביבה ישן לצד הלוח מעלה כלפי הפנים  םהקלף ע

  . אם קיים, יותר

לאחר , עד שמצליחים בו או נכשלים בוקלף זה נותר במשחק  :שמועה
  .רק קלף שמועה אחד נמצא במשחק. מכן הוא מוצב בתחתית הערימה

  .פעל לפי ההנחיות :השפעה אחרת

הוא מעביר את סמן השחק , כששחקן מסיים את כל השלבים: סוף הסבב  
  .וסבב חדש מתחיל הראשון לשמאלו

  פעולות במשחק
  

  מיומנותבדיקות 

 לגלגלאת מספר הקוביות שעל החוקר  גהמיומנות מייצ ערך: ערך. 

 מהגלגול להחסירשיש להוסיף או  מספר הקוביותזהו : מתאמים. 
 .הוא נכשל מייד, קוביות 0- אם המתאמים מורידים את החוקר ל: חשוב

 6או  5 בגלגול, מספר ההצלחות שעל החוקר לעבור זהו: קושי. 

 עוד  ון בכדי להוסיףשלילנצל רמזים לפני או אחרי כ שחקן יכול: ניצול רמז
 ).קוביות 0גם אם לשחקן ( .אחת בכל פעם, ה לגלגוליקובי

  

  וחמיקה קרב

 של החוקר עם הוספת  התגנבותבדיקת חמיקה היא בדיקה בערך ה: חמיקה
הוא רשאי בבדיקה מצליח אם החוקר . של המפלצת תפיסהמתאמי ה

נכשל המפלצת מייד מורידה לו נזק והקרב אם הוא , להמשיך בתורו כרגיל
לא : קפ. ותוחוקר אינו יכול להתחמק אם המפלצת מפתיעה א: דפ .מתחיל

 .חובה להתחמק ממפלצות חמקמקות

 קרב: 

 
 .שפיותבכישלון החוקר סופג נזק , בדיקת אימהבצע  .1
 .התחמקאו לחם יה .2

o ותבנתגהבצע בדיקת : התחמק. 
o הקשיחותהקושי הוא , לחימהבצע בדיקת : הילחם. 

 השחקן שומר אותה כפרס. המפלצת מובסת: בהצלחה. 
 השווה למספר  סיבולת ת גומרת לנזקצהמפל: בכישלון

  .לחימההלבבות מתחת לערך ה

 בחפצים שימוש: 
o  ים בלבדיבכל קרב מוגבל לשתי יד ולחשיםהשימוש בחפצים. 

 
  לת לחשיםהט

 )Lore(תורה צריך לבצע בדיקת , לאחר מכן. נקודות שפיותיש לשלם על הלחש ב
  .קח את האפקט הקסום המתאים: קי . הלחש מוצלחת בכדי להטיל את

  
  

  .ומצבים נוספים של חוקרים התעלפות, שיגעון

 ערכי השפיות והסיבולת . סיבולתו שפיות: לכל חוקר יש שני מדדים: מדדים
 .לא יכולים לחרוג מהמקסימום המותר להם

 הוא חייב מייד לאבד . געתשהוא מ כשלחוקר לא נותרה שפיות :שיגעון
אם , הרמזים שלו ומכל המשרתים שלוממחצית , מחצית מהחפצים שלו

. החולים לחולי נפש- בבית צבהחוקר מייד מו, לאחר מכן. מעוגל מטה, ישנם
  .שפיות ולא זוכה בהתקלויות נוספות בתור הזה 1החוקר משיב לעצמו 

 .שלוף קלף שיגעון והחזר את השפיות למקסימום, במקום :דונ
  

תפיסה

אימה קשיחות לחימה
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 הוא חייב מייד . כשלחוקר לא נותרה עוד סיבולת הוא מתעלף :ותפהתעל

אם , מחצית הרמזים שלו ומכל המשרתים שלו, לאבד מחצית מהחפצים שלו

החוקר . החולים- בבית צבהחוקר מייד מו, לאחר מכן. מעוגל מטה, ישנם

  .סיבולת ולא זוכה בהתקלויות נוספות בתור הזה 1משיב לעצמו 

 .וםימשלוף קלף פציעה והחזר את הסיבולת למקס, במקום :דונ

 אם החוקר מתעלף או משתגע בעולם  :עולמות אחריםשיגעון והתעלפות ב

הוא חייב מייד לאבד מחצית . חלל- אבוד בזמןאחר הוא מייד הופך להיות 

מעוגל , אם ישנם, מחצית הרמזים שלו ומכל המשרתים שלו, מהחפצים שלו

לאחר מכן החוקר . 1הסיבולת או השפיות שלו מושבות להיות לערך של . מטה

 .בכמעוכמו כן החוקר , חלל- אבוד בזמןבאזור ה צבמו

  בתא  ומוצבהוא נלקח לתחנת המשטרה נעצר אם החוקר  :עצוריםחוקרים

בתור הבא  .מעוכבו) מעוגל מטה(החוקר מאבד מחצית מהכסף שלו . הכלא

 .השחקן מעמיד את החוקר שלו ומסיים בכך את תורו

 ערבב את ). 'שערים וכו(שאספת  השללהשלך את כל הקלפים מלבד  :נטרף

 .ארגן את החוקר כמו התחלת משחק חדש. קלפי החוקרים ושלוח אחד מחדש

 אבל , חוקרים רשאים להגיע לרחובות משכונות נעלות: נעולותשכונות : דפ

אלא אם יש בהן שער פתוח או כתוצאה של שלבים , לא אל אזורים בשכונה

קח קלף , אם אין די קלפים כאלו). ...נשלח למוסד, אבוד בזמן חלל(אחרים 

 .כל הקלפים הללו מושלכים כאשר רמת האימה עולה. אחד משחקן אחר

 אם חוזר אחר כבר בעל קלף רווחים : פגעים/רווחים: נעולותשכונות : דפ

 .אתה חייב לקחת אותו, אם פגעים. אתה רשאי לקחת אותו

 הפוך אותם כשהם . התחל את המשחק כשהם עם הפנים מטה: מצבים: דונ

 .הפוך על צידם כשהם מנוצלים ורענן אותם בשלב האחזקה. מופעלים

 פציעה ושיגעון הוא חייב לפרוש מרצונו קלפי + 2אם לשחקן יש : פרישה: דונ

 .ולהתחיל חוקר חדש

 בצע את ההקרבה . סיים תנועתך באזור האמור: משימות ומטלות: דונ

הצב סמן רמז על הקלף בכדי . אם יש צורך בכך, הנדרשת בשלב האחזקה

אם סיימת את כל השלבים קבל את התגמול והוצא את . לסמן שסיימת שלב

   .הקלף מהמשחק

  
  

  סגירת וחתימת שערים

  קרב אותורה בצע בדיקת )Lore or Fight (שער או בכדי  לסגור בכדי
 .העתיק- להשתמש בסמן

 כל המפלצות במשחק בעלות סימן , שמור את השער כשלל: בהצלחה
את השער בעלות של  לחתוםאתה רשאי עתה  .השער מוסרות מהלוח

 . עתיק באזור- שים סמן, את השער חותםכשאתה . חמישה רמזים

 השער נותר פתוח והחוקר יכול לנסות לסגור אותו שוב בתור : בכישלון
 .הבא

 מהעתיק  אחדהסר סמן אבדון . סיבולת 1- שפיות ו 1עולה עתיק -שימוש בסמן
  .ששימש לכך מוסר מהמשחק קלףה, עתיק-והצב אותו בצד הסמן

  הגבלת מפלצות ומד האימה
עוקף את ) 'קינספוינט או אינסמות', ויץנללא דאו(אם מספר המפלצות בארקהם 

כשמספר . המפלצות עוברות לפרוורים עד שאלו מתמלאים, המספר הרשום
החזר את כל המפלצות בפרוורים , המפלצות בפרוורים  עוקף את המספר הרשום

  .1-בחזרה לשק והעלה את רמת האימה ב
  

  8  7  6  5  4  3  2  1 שחקנים
מפלצות 
  בארקהם

4  5  6  7  8  9  10  11  

מפלצות 
  פרווריםב

0  1  2  3  4  5  6  7  

  

  .ברית מהחבילה- הסר באקראי בן, 1-עבור כל פעם שרמת האימה עולה ב
  .General Shopנסגרת : 3-לכשרמת האימה מגיעה 
  .Curiositie Shoppeנסגרת : 6-כשרמת האימה מגיעה ל
  .Ye Older Magick Shoppeנסגרת : 9-כשרמת האימה מגיעה ל

וההגבלה כבר לא  ארקהם מוצפת במפלצות: 10- כשרמת האימה מגיעה ל
  .משפיעה

  

  יכולות של מפלצות

 Ambush:  מהקרב לברוחאי אפשר. 

 Endless, Spawn: אי אפשר לשמור את המפלצת, חוזר חזרה לשק. 

 Physical/Magical:  בעמידות המפלצת סופגת . לסוג נזק עמידותאו חסינות
 .רק חצי מהנזק

 Surprise :בסיבוב הראשון ברוחאי אפשר ל. 

 Nightmarish X:  אבדX שפיות גם אם עברת את בדיקת האימה. 

 Overwhelming X:  אבדX סיבולת גם אם ניצחת בקרב. 

 Weapon Immunity: לנשקים אין תוספים נגד מפלצות אלו.  
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 צבאי משטר
  .צבאי משטר' באינסמות מוכרז, במשחק מונחים האבדון מסמני חצי אם

  הקרב האחרון

 העתיק מקיץ: 
o אם נפתחו מספיק שערים: 
o העלה את , יחדיו' ואת דאונויץ' אם משחקים את אינסמות :דונ, אה

 .1- מספר השערים הנדרשים ב
 

  7-8  5-6  3-4  1-2 שחקנים
  4  6  7  8  השערים

 

o אם כל סמני האבדון מלאים. 
o  אין סמני שעראם. 
o אם אין מפלצות בשק. 
o  ויש פי שתיים מפלצות מהגבלת המפלצות , 10אם רמת האימה היא

 .הרגילה

  מלאו את סמני האבדון , האבדון לא מלאים וסמניבכל מקרה שהעתיק מקיץ
 .בדף שלו לפני הקרב

 לא נותרו קלפי שחיתות במשחק ויש לשלוף אחד: בג. 

 העתיקים מלא- אם מדד עליית: אה.  
  

  ברכה וקללה

 נחשבת כהצלחה 4גם תוצאה של , מבורךחוקר כש. 

 נחשבת להצלחה 6רק תוצאה של , כשחוקר מקולל. 
  

  תבוסה: תנאי סוף המשחק
  .השחקנים מפסידים, אם העתיק מתעורר ומביס את כל החוקרים

  
  ניצחון: תנאי סוף המשחק

על השחקנים לסגור את כל השערים במשחק וגם על : שערים סגירת  .א

לא . השחקנים לשלם במספר שערים שווה או יותר ממספר השחקנים

 .כולל כמובן כאלו שהשחקנים ניצלו במהלך המשחק

אם בזמן נתון ישנם שישה או יותר סמלים עתיקים על : שערים חתימת  .ב

 .השחקנים מייד מנצחים את המשחק, הלוח

, אם העתיק מתעורר והשחקנים מצליחים להביס אותו: גירוש העתיק  .ג

 .מייד מנצחים את המשחק הם

  
  

  

  הקרב הסופי
חלל נאכלים ומוסרים - חוקרים שאבודים בזמןכשהעתיק מקיץ מייד כל ה

  . מהמשחק

 השלך קלפי שמועה או סביבה פעילים. 

 בשלב זה חוקרים לא אוספים כסף או לוקחים הלוואות. 

החוקרים מתאימים את  לסיבובים כאשר בכל סיבובהקרב עם העתיק מחולק 
העתיק תוקף את , לבסוף. המיומנויות שלהם ואז כל שחקן תוקף את העתיק

  :מבנה הקרב הוא כזה. החוקרים

 :החוקרים מתרעננים .1

  הקלפים שלהם ולהשתמש ביכולות החוקרים רשאים לרענן את
 . שלהם תהדמות ולהתאים את המיומנויו

 סמן השחקן הראשון מועבר שמאלה. 

  בינם לבין עצמם כמו היו השחקנים רשאים להחליף חפצים
 .באותו מיקום

 :החוקרים תוקפים .2

 כל שחקן שהחוקר , החל מהשחקן הראשון והלאה בסיבוב השעון
נגד העתיק כשהוא  Combatשלו עוד בחיים מבצע בדיקת 

 .שלו כמתאם Combat Ratingמשתמש ב

 אבדון אחד על כל מספר  הוצא סמן. ההצלחות בתקיפה נצברות
לאחר ). כולל אלו שנאכלו(למספר השחקנים  השווההצלחות 

 .מכאן אפס את מספר ההצלחות

 החוקרים , אם החוקרים הצליחו להסיר את כל סמני האבדון
 .מנצחים את העתיק

 :העתיק תוקף .3

 העתיק תוקף את כל החוקרים לפי האמור על הקלף שלו. 

  כל חוקר שירד לאפס שפיות או סיבולת הוא נטרף ומוסר
 !העתיק מנצח והעולם שלו, החוקרים נטרפואם כל . מהמשחק

 

  הקרב האפי: קינגספוינט
  :השתמש בחוקים אלו במקום החוקרים הרגילים

. העבר את סמן השחקן הראשון שמאלה. כל שחקן מרענן ומבצע אחזקה .1
 .סחור בחפצים

  . שלוף קלף מלחמה אפי מהחבילה ועקוב אחר ההוראות על הקלף .2
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  מונחים

  באנגליתהמונח   המונח בעברית

  Mythos / Rumor  שמועה/ מיתוס 

  Lost in time and space  חלל- אבודים בזמן

 Refresh / Exhausted  נוצלו/ רענן 

 Closed / Seal  לחתום/ לסגור 

 Deep one Rising  עליית העתיקים

 Evade Check  בדיקת חמיקה

 Sneak Check  בדיקת התגנבות

 Combat Check  בדיקת לחימה

 Monster Surge  מפלצותפרץ 

  Delayed  מעוכב

  Elder Sign  סמן עתיק

 Doom Token  סמן אבדון

  Terror Track  מד האימה

 Devoured  נאכל

 
  מפתח המונחים בחוברת ההוראות המקורית

Ambush: 24  Ancient One: awakening, 20; final battle 
with, 22; sheet 

breakdown, 19 Arkham Encounters Phase: 8-9 

Arkham movement: 6-8 arrested: 16 

Awareness: 21 Blessed: 17 

closing gates: and winning the game, 12; 
how to 17-18 

Clue tokens: picking up, 8; placing , 10; 
spending, 13-14 

combat: 14-16; example of, 15 combat rating (of monsters): 15, 21 

Cursed: 17 damage (from monsters): 15, 21 

delayed: 8, 16 devoured: 17; during Final Battle, 22 

doom track: 9, 19, 20, 22 elder signs: 18 

encounters: in Other Worlds, 8, 9; 
monsters appearing 

because of: 22; resolving 8-9 

ending the game: 12 Endless: 24 

Environment: 12 evading monsters: 6, 8 14; example of, 14 

exhaust: 6 explored markers: 4, 8 

final battle: 22 flying monsters: 11 

focus: 6, 21 game board breakdown: 21 
gates: and winning the game, 12; closing, 
12, 17; monsters 

guarding: 18; opening during Mythos 
Phase, 9; 

opening on investigators, 10; sealing, 12, 
17, awakening 

the Ancient One, 20, 24 

home dimension: 21 insane: 16 

investigator sheet breakdown: 19 
locations: closing, 20; encounters at, 8-9; 
special abilities 

of, 22 lost in time and space: 17 

Magical Combat: 16 Magical Immunity: 24 

“Mask” monsters: 5 monster limits: 18, 24 

monster marker breakdown: 21 monster movement: 10-11; example of, 10 

monster trophies: collecting, 15; 
spending, 23 

Movement Phase: 6, 8 

Mythos card (resolving): 9 Mythos Phase: 9-12 

neighborhoods: 21 Nightmarish: 24 

Other World Encounters Phase: 9 Other World movement: 8 

Outskirts: 18, 24 Overwhelming: 24 

Physical Combat: 16 Physical Immunity: 24 

refresh: 6 Rumor: 12 

sealing gates: and winning the game, 12; 
how to, 18 

setup: 

skills: 12-13; adjusting, 6; skill checks, 13 skill checks: 13 

special card limitations: 23 spells, casting: 16 

street area: 21 terror track: 20, 21; summary of levels: 24 

timing conflicts: 23 toughness (of monsters): 15, 21 

trading equipment: 23 unconscious: 16 

Upkeep Phase: 6 victories, scoring: 12 

weapon and spell limits: 16  
  


