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  דף סיכום למשחק הבסיסי

 סמלי אזורים
. אדוםאו  ירוקמעוין  נומעל כל אזור במפת המשחק יש

  .המעוין מסמל את הסכנה היחסית באזור

מפלצות . יציביםאזורים עם מעוינים ירוקים הם אזורים 
רים עם ואז .רים לעולם לא יפתחו באזורים אלוושע

מפלצות  .יציבים-לא םמעוינים אדומים הם אזורי
לכל אזור במפה יש  .באזורים אלו ושערים יכולים להופיע

סמלים אלו אומרים . אליומספר סמלים הקשורים 
ים אילו תוצאות אפשרויות הם יכולים לצפות להן נלשחק

  :להלן המיפוי של הסמלים השונים. באזור הזה

  

  
  

לשחקנים את האפשרות  מעניק יציב-לאכל אזור , בנוסף
סמני רמזים יופיעו לרוב באזורים . ברית-לפגוש בבן

חלק ב .שכאלו כתוצאה ממשחק של קלפי מיתוס
שהצבעים  מיוחדים לאזורהסמלים מהאזורים ישנם 

 לקבלסמלים אלו מציינים כי באזור אפשר  ,בהם הפוכים
  .את החפץ האמור לבטח

  

 יכולות מיוחדות של מפלצות

Ambush: אי אפשר לברוח מהקרב.  

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

Physical/Magical:  נזקחסינות או עמידות לסוג .
 .בעמידות המפלצת סופגת רק חצי מהנזק

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

Overwhelming X : אבדX  סיבולת גם אם ניצחת
  .בקרב

 סיכום השלבים בכל סבב
 .אחזקה:        Iשלב 
  .תנועה:      IIשלב 
  .התקלויות בארקהם  :  IIIשלב 
  .התקלויות בעולמות חיצוניים  :  IVשלב 
  .המיתוס  :    Vשלב 

  

שחקנים מבצעים את כל פעולות , אחזקהבמהלך שלב ה
זה יכול להיות . האחזקה הנדרשות מהם בין התורים

, תשלום על הלוואות, איסוף כסף: אחד מכמה דברים
במהלך שלב  .רענון הציוד והתאמת המיומנויות שלהם

. התנועה שלהם ערךם לפי בארקהם נעיחוקרים , תנועהה
חוקרים בעולמות החיצוניים נעים לחלק הבא בעולם או 

כל  ההתקלויות בארקהםבמהלך שלב  .בחזרה לארקהם
החבילה באזור נטול שער שולף קלף מיקום אחד מחוקר 

 ,ההוראות בקלף עבור השכונה בה הוא נמצא ועוקב אחר
במהלך שלב  .בדרך כלל אלו כוללים בדיקות מיומנות

כל חוקר בעולם חיצון ההתקלויות בעולמות החיצוניים 
אז , שולף קלף שער עד אשר הקלף תואם בצבעו לעולם

בדרך כלל אלו כוללים . הוא עוקב אחרי ההוראות בקלף
השחקן הראשון המיתוס במהלך שלב  .בדיקות מיומנות

מפלצת אחת או , ראשית. שולף קלף מיתוס ומשחק אותו
צירוף שער שנפתח וסמן יתים במופיעה בארקהם לעיותר 
חלק מהמפלצות על הלוח רשאיות לנוע , לאחר מכן. רמז

, אירוע מיוחד של המיתוס מתרחש, סוףלב. ברחבי העיר
באופן זמני או  מה שגורם לחלק מהחוקים להשתנות

  .לאורך זמן
  

 ת מיומנותובדיק
בכדי  בדיקות מיומנותלעיתים החוקרים נקראים לבצע 

בדיקות אלו . בכדי להשיג יתרונותלהימנע מנזק או 
מציינות את המיומנות הנדרשת ואת מספר הקוביות 

התוסף או , המתאם לבדיקה זו. הנדרש בכדי להצליח
קובע את מספר , הקושי. המחסר למספר הקוביות

  ).בקובייה 6או  5(ההצלחות הנדרשות 

 בדיקות מיומנות מיוחדות
ישנם ארבעה סוגים שונים של בדיקות מיומנות 

כל . Evade, Horror, Combat and Spell: מיוחדות
אחת מאלו משתמשת בערך אחת מששת המיומנויות 

עובדים בצורה דומה אם תוספים ומחסרים . הבסיסיות
כי תוספים לבדיקה מיוחדת אינם משפיעים על בדיקה 

  .בסיסית

Evade  השתמש ב  Sneak )13' עמ(  

Combat השתמש ב  Fight )14' עמ(  

Horror השתמש ב  Will  )14' עמ(  

Spell  השתמש ב  Lore  )15' עמ(  

 יותר מידי שערים
  .אם נפתחים יותר מידי שערים העתיק מקיץ

  מספר השערים  מספר השחקנים
  שערים פתוחים 8  1-2
  שערים פתוחים 7  3-4
  שערים פתוחים 6  5-6
  שערים פתוחים 5  7-8
- מלא את מד, אם העתיק מקיץ בדרך זו :חשוב ביותר

  .האבדון על תומו לפני שתמשיך לקרב הסופי

 הגבלת מפלצות
מספר המפלצות המותר על הלוח מוגבל על ידי מספר 

  . כל מפלצת נוספת מוצבת בפרוורים. השחקנים

  .3+ מספר השחקנים = בלת המפלצות גה

. מוצפתארקהם , 10-אם רמת האימה עולה ל: הערה
  .הגבלת המפלצות אינה משנה עד לסוף המשחק

  

 מפלצות בפרווריםהגבלת 
אם הוספה של מפלצת ללוח המשחק גורמת לסך 

אז  המפלצות הגבלתבארקהם לעבור את המפלצות 
המפלצת מונחת בפרוורים ונשארת שם עד שהם 

  :מתמלאים

  מפלצות  מספר השחקנים
1  7  
2  6  
3  5  
4  4  
5  3  
6  2  
7  1  
8  0  

החזר , בפרוורים עובר את ההגבלה אם מספר המפלצות
  .1-את המפלצות לשק והעלה את רמת האימה ב

  

 רמות האימהסיכום 
ברית אחד -בכל פעם שרמת האימה עולה העבר בן

  .מהחבילה לקופסה

  אירוע רמת האימה

 General Store :נסגרת  3
 The Curiosite Shoppe :נסגרת  6

  Ye Olde Magick Shoppe:נסגרת  9

  )הגבלת מפלצות(ארקהם מוצפת   10


