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CULTISTORM .v34 
KOOPERACYJNA GRA PLANSZOWA DLA 3-5 GRACZY 

(Zasady dla 1/2 zawodnika nie są uwzględnione) 

PRZEGLĄD 

OPIS I CEL GRY 

Cultistorm jest kooperacyjną grą planszową, w której gracze podszywają się pod śledczych specjalnego 

wydziału w Massachusetts State Investigation Bureau i Miskatonic University, znajdujących się w Stanach 

Zjednoczonych na początku XX wieku. Punktem wyjścia gry jest wybuch burzy kultystów, kiedy w okolicach 

Arkham pojawiają się tłumy przerażających, oszpeconych nieznajomych. Celem tych kultystów jest 

wykonywanie mrocznych ceremonii w celu przywołania Wielkich Przedwiecznych, ich mistrzów z 

kosmicznego czasu i przestrzeni. Ponieważ przybycie Starożytnych jest druzgocące, musimy powstrzymać ich 

naśladowców, najlepiej zanim im się to uda. 

Celem graczy jest wspólna walka z kultystami i powstrzymanie ich przed osiągnięciem masy krytycznej i 

przywołaniem Wielkich Przedwiecznych. Jeśli tak się stanie, gracze muszą pokonać przybywającego Starego, 

zanim w pełni przejdzie on do naszego świata. Badacze używają starożytnych symboli do walki z kultystami i 

ich panami. Specjalność gry, jaką dysponują karty badaczy i ich unikalne zdolności, które mogą rozwinąć 

podczas gry, daje nam wiele możliwości działania, jednak gracze mogą używać ich tylko do wspierania swoich 

członków zespołu; w ich własnych walkach mogą użyć tylko magiczne symbole. To pełne uzależnienie od 

innych wymaga silnej współpracy, ciągłej komunikacji i myślenia od graczy. Badacze wygrywają, jeśli 

uszczelnią wszystkie miejsca, zanim skończy się burza kultystów. 

(Jeśli chcesz zagłębić się w historię gry, przeczytaj opowiadanie "Okno na nieskończoność") 

PODSTAWY GRY I NARRACYJNA ROZGRYWKA 

Jedną z unikalnych cech Cultistorm jest rozgrywka narracyjna, która daje prawdziwą głębię gry, umożliwiając 

graczom czytanie krótkich opowiadań na spotkaniach z kultystami. Są one gromadzone w Skrypcie, 

zawierającym ponad sto krótkich opowiadań; one również wpływają na późniejszy wynik gry. Narracyjna 

rozgrywka sprawia, że gra trwa 30-60 minut dłużej, ale dodaje do rozgrywki wyjątkową warstwę. 

Jeśli chcesz zagrać w Cultistorm w trybie narracyjnym, przygotuj karty narracyjne po skonfigurowaniu gry. Za 
każdym razem, gdy masz zamiar walczyć z Kultystą, narysuj kartę narracyjną, poszukaj numeru należącego 
do symbolu rzuconego przez kultystę, przeczytaj historię i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Na niektórych kartach kultowych i na wszystkich specjalnych kultystach, Wielkiej Starej, karcie miejsca i  

terroru, można zobaczyć ikonę i liczbę . W narracyjnej grze przeczytaj historię odpowiadającej jej liczby 

z Księgi Skryptów i zastosuj efekt, jeśli taki istnieje. Warto zapoznać się z historiami lokalizacji na samym 

początku, ale przeczytaj inne historie tylko wtedy, gdy aktywowane są karty - kiedy walczysz z kultystami, gdy 

pojawia się Wielki Stary, albo pojawia się karta terrorystyczna. 
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MODUŁY ROZSZERZENIA 

GŁÓWNE EKSPANSJE 

Istnieją trzy główne rozszerzenia dla Cultistorm, zmieniają one podstawowy przebieg gry, dlatego możesz 
używać tylko jednego na raz. 

1.) Ekspansja przeciążeniowa "Za kulisami", która pozwala jednemu z graczy na przyjęcie zasady H.P. 

Lovecraft, a tym samym przejąć grę. Pozostali gracze muszą z nim walczyć. 

2.) Ekspansja kampanii "Burza kultystów" rozgłasza siedmioczęściową ciągłą historię. Gra się w siedem 

oddzielnych sesji z unikalnymi i kolejnymi misjami oraz wykorzystaniem zupełnie nowych mechanizmów 

gry. 

3.) Ekspansja "Lonely Struggle" daje graczom talię kart do gry dla dwóch graczy i specjalną planszę do gry 

solowej. 

MNIEJSZE EKSPANSJE 

Poza trzema głównymi rozszerzeniami do gry, istnieje dziewięć mniejszych modułów rozszerzających, które 
dają nowe elementy lub nową mechanikę gry. Oczywiście w Skrypcie można znaleźć istotną historię flash-
fikcji również dla tych nowych elementów. 

1.) Moduł "The Other Worlds" przypisuje specjalną kartę lokalizacji każdemu Wielkiemu Starszemu. 

Reprezentują one wymiary poza światem, z których pochodzili lub tam, gdzie obecnie się znajdują. Kiedy te 

miejsca się otworzą, pochłoną śledczych stojących tam. Muszą zostać uratowani przez innych graczy, zanim 

miejsca zostaną zamknięte, a uwięzieni śledczy zostaną przeklęci na zawsze. 

2.) "Starożytne relikwie" są potężnymi obiektami z innych wymiarów. Aby je zdobyć, śledczy muszą 

otworzyć same bramki wymiarowe, ale ryzykują utratę zdrowych zmysłów. 

3.) "Mroczne rytuały" aktywują punkty doświadczenia na kartach akcji Badacza, które mogą wydać na 

naukę mrocznych rytuałów ze starożytnych ksiąg. Mogą je wykorzystać do odblokowania dalszych 

możliwości działania w trakcie gry. 

4.) Moduł "Cultist events" wprowadza do gry kultysty nową talię. Na początku każdej fazy kultysty gracze 

muszą dobrać kartę z tego pakietu i przeprowadzić wydarzenia, które odsłonili. Te rzadko dobrze wróżą 

graczom ... 

5.) W module "Niewinne ofiary" śledczy będą musieli uratować niewinnych cywili, którzy zostali uwikłani w 

walkę śledczych i kultowych, samemu stając się kultystami. Oczywiście jest to tylko jedno z ich wielu zadań: 

badacze muszą także pokonać kultystów i Wielkich Przedwiecznych oraz uratować świat. 

6.) Moduł "Nieziemskie choroby" uwalnia od świata choroby nieznanego pochodzenia, a badacze muszą 

powstrzymać ich przed rozprzestrzenianiem się i dotarciem do miast. 

7.) "Dangerous puzzle" dodaje sześciokartową specjalną relikwię do talii przedmiotów; gracze muszą 

znaleźć to, aby wygrać grę. Kawałki puzzli są same w sobie śmiercionośnymi przedmiotami, nie 

wspominając już o tym, że karty wyzwalające niespodziewane i okropne zdarzenia również wchodzą na 

pokład obok nich. 

8.) "Wydarzenia badawcze" to moduł, który faktycznie pomaga badaczom; czyni grę łatwiejszą lub 

równoważy inne skomplikowane moduły. Kiedy badacz przeprowadza badanie, losuje kartę i stosuje jej 

(zwykle pozytywny) efekt. 

9.) Ekspansja "testu Rorschacha" została zainspirowana jednym z opowiadań z naszej kolekcji "The 

Inkblots." W grze pojawia się coraz więcej innych inkblotów. Nie wpływają na grę po ich wyglądzie, ale jeśli 
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gracze zgromadzą pewną liczbę nierozwiązanych inkblotów, natychmiast przywoływany jest Wielki Stary, 

którego sny są przedstawiane przez kleksy. 

Oprócz tych ekspansji znajdują się także specjalne kultystyczne rzuty o wyjątkowych umiejętnościach w grze 

z ich własnymi wyjątkowymi Wielkimi Starymi, lokacjami z innego świata i kultowymi istotami, które są 

istotami silniejszymi od kultystów, ale słabszymi od Starszych, którzy mają swoje własne umiejętności; 

istnieje pięc zestawów z obu typów. Te elementy nie tylko powodują, że gra jest bardziej zróżnicowana i 

zwiększa zdolność do odtwarzania, ale także sprawia, że trudno jest ją skalować. 

 

PIERWSZA GRA Z SAMOUCZKIEM 

Radzimy, aby w trakcie pierwszej gry samouczka korzystać tylko z podstawowej gry, bez narracji i używania 

tylko wspólnych kultystów, którzy nie mają specjalnych umiejętności. Kiedy opanujesz grę i poznasz 

podstawowe mechanizmy, radzimy Ci, aby stopniowo wprowadzać specjalne formy, kultowe stworzenia i 

narracyjną grę. Nie można mieszać trzech głównych rozszerzeń, a na początku sugerujemy również 

używanie tylko jednego dodatkowego rozszerzenia naraz. Kiedy naprawdę znasz grę i szukasz trudniejszej 

lub prawie niemożliwej misji, możesz użyć wielu rozszerzeń i specjalnych kultystycznych form lub stworzeń 

w tej samej grze. Mamy nadzieję, że będziesz mógł uratować świat nawet wtedy! 

 

CEL GRY: ZWYCIĘSTWO I PORAŻKA 

Celem graczy jest zapieczętowanie wszystkich pięciu miejsc, a tym samym powstrzymanie przejścia Wielkiego 
Starego przez bramę wymiaru otwarcia w naszym świecie. Jeśli ten warunek zostanie spełniony i nie ma 
Wielkiego Starego w grze, śledczy wygrywają natychmiast. 

Badacze natychmiast przegrają grę, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: 

• Jeśli jakiś badacz oszaleje w wyniku strasznych wydarzeń i umiera 
• Jeśli jakikolwiek Wielki Stary dotrze do karty miejsca, a śledczy nie zdołają go pokonać 
• Jeśli więcej kultystów wejdzie do gry niż limit kultystów określony przez liczbę graczy 
 
Koniec gry jest również wyzwalany przez dwie karty terrorystyczne typu Endgame. Można je aktywować na 
dwa sposoby: 

• Jeśli dojdziesz do końca stosu reaktora kultystów 
• Jeśli karta Endgame otrzyma szósty kryształ terroru 
 
Efekty wyszczególnione na karcie Endgame zaczynają obowiązywać natychmiast, a gracze muszą ukończyć 
grę w sposób określony na karcie. 
 

ZASADNICZE KONCEPCJE I ELEMENTY GRY 

PŁYTA GRY 

Plansza ma nietypowy kształt i funkcję; określa miejsce kart lokalizacji i kart terrorystycznych wokół 
swoich punktów, a także rysuje krąg terrorystyczny. 

KARTY LOKALIZACJI 

Umieszczamy karty lokalizacji na swoim miejscu na planszy; prezentują miejsca, w których gracze 
walczą z kultystami. Przed rozpoczęciem gry wybierz pięć losowych kart lokalizacji i umieść je na 

planszy. To już dodaje czynnik odmiany od samego początku gry. Każda lokalizacja ma unikalną 
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możliwą akcję lub efekt, znajdujemy jej opis na karcie. Gracze mogą aktywować i wykorzystywać te 

akcje / efekty podczas gry w żądanej kolejności. 

PLANSZA CHARAKTERÓW GRACZY 

Każdy badacz ma dobrze zdefiniowany typ postaci. W podstawowej grze mamy uzdrowiciela 

(psychologa), badacza, wojownika, kibica, medium i badacza typów hazardzistów, których unikalne 

zdolności i specjalne karty postaci wspierają priorytetową funkcję postaci. Na tablicy postaci 

Badacza można znaleźć trzy kolejne, stopniowo coraz potężniejsze unikatowe umiejętności. Można 

je rozwinąć w trakcie gry dzięki wykorzystaniu zdobytych trofeów. Musisz także rozwinąć 

umiejętności charakteru, aby zapieczętować bramy. Plansza mówi ci również, czy Badacz jest 

walczącym w zwarciu lub dystansowym. 

SZALEŃSTWO – SIŁA ŻYCIA BADACZY 

Badacze mogą mieć do 4 żetonów szaleństwa podczas swoich walk. Jeśli z jakiegokolwiek skutku 
otrzymają piąty żeton szaleństwa, stają się nieuleczalnie szaleni i umierają od razu. Jeśli jakiś badacz 
zginie, gra natychmiast się kończy. Śledczy przegrali. 

Szaleństwo jest oznaczone czerwonymi kryształami, są to żetony szaleństwa. Istnieją dwa rodzaje 

żetonów: mniejszy czerwony kryształ, który można wyleczyć podczas gry oraz większy i ciemniejszy 

kryształ oznaczający tak zwane szaleństwo, którego nie można wyleczyć, lub tylko w bardzo 

szczególnych okolicznościach. Gracze zachowują swoje obłędne kryształy na swojej planszy postaci 

lub przed sobą. 

KARTY AKCJI BADACZY 

Każdy badacz ma swoją własną unikalną talię kart akcji, która zawiera ogólne karty, które każdy 
badacz ma i które są takie same dla każdego badacza i specjalne karty oznaczone symbolem, które 
zapewniają działania typowe dla charakteru postaci Badacza. 

Na górze każdej karty akcji, w dłoni badacza na ilustracji, znajdziesz magiczny symbol. U dołu 

znajdziesz akcję wspierającą. Kiedy grasz kartą, możesz użyć tylko jednej z tych opcji (chyba, że 

tekst karty stanowi inaczej). Możesz użyć symbolu na górze karty, aby walczyć z kultystą, z którym 

masz do czynienia, lub użyć akcji w grze lub do obsługi innego gracza. Granie jak wspieracz daje ci 
szaleństwo, z wyjątkiem specjalnych kart Badacza, których można używać bez obłędu. Niektóre 

działania wspierające spowodują szaleństwo również dla gracza, którego wspieramy; mogą także 
przyzywać kultystów lub pogłębić przerażenie pośród badaczy. 

KULTYŚCI 

W grze gracze walczą z kultystami. Kultyści są lub kiedyś byli ludźmi, chociaż mogą być uderzająco 
zdeformowani. Służą Wielkim Starym, a ich celem jest otwieranie bram wymiarów innych światów 

poprzez ich mroczne intrygi i rytuały, aby Wielcy Starzy mogli przybyć do naszego świata. Zgodnie 

z naszymi koncepcjami etyki Starzy nie są "źli", są po prostu tak potężni i nieludzcy, że ich zwykłe 
pojawienie się przynosi szaleństwo i spustoszenie tym, którzy ich spotykają. 

Kultyści mają swoje własne rytuały. Kultyści należący do tych samych form mogą być 
identyfikowani nie tylko nazwą, ale także podobną ilustracją. W grze jest pięć sekt kultowych i 
jedna sekta sekta kultowa, której członkowie mają wyjątkowe zdolności. Ekspansje przynoszą 
dwie kolejne specjalne sekty w grze. 
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Możesz znaleźć kombinację trzech magicznych symboli (z pięciu) na każdej karcie kultu; badacze 

muszą je dopasować, aby zabić kultystę. Co więcej, większość kart Kultystów posiada również 
znaczący, tzw. Symbol formy, który również aktywuje się, gdy kultysta znajduje się w tym 
samym miejscu z tym samym symbolem. 

ZNACZNIKI TROFEUM 

Pokonując kultystów, badacze otrzymują żetony trofeów. Gracze trzymają swoje trofea przed 
sobą. Jeśli w rezerwie nie ma więcej trofeów określonego typu, badacze nie otrzymują 
nowych trofeów od tego symbolu, dopóki niektórzy ponownie nie wejdą do rezerwy. 

Trofea można wykorzystać do wykonania następujących akcji (szczegóły w dalszej części): 

• Zapieczętowanie lokalizacji miast, które są podstawowym warunkiem zwycięstwa 
• Aktywowanie unikalnych zdolności postaci 
• Granie w niektóre rodzaje kart akcji 
 

WIELCY STARSI 

Wilecy Starsi to najbardziej przerażające postacie tej gry, a także najtrudniejsi przeciwnicy. 

Istotnym celem badaczy jest zapobieganie manifestacji Wielkich Przedwiecznych; Jeśli nie uda się, 

Stary pojawi się, bardzo trudno go pokonać. 

Istnieją dwa rodzaje kart Wielkich Starych: Starzy z pierwszej i drugiej fali. Starożytni z drugiej 
fali są oznaczeni symbolem na ich karcie. Starsi z drugiej fali mogą wejść do gry tylko, jeśli karta 
wyraźnie to mówi. 

Wielcy starzy z pierwszej fali mają pięć symboli, ale ich wygląd nie ma żadnego specjalnego 
efektu, więc jest nieco łatwiej przetrwać ich atak i pokonać je. Pojawienie się Wielkich 
Przedwiecznych drugiej fali wyzwala jednak dalsze niebezpieczeństwa i komplikacje dla badaczy, 
tak długo jak są w grze, badacze muszą walczyć w bardziej nieprzyjaznych okolicznościach. 

KOŁO TERRORU 

Koło terroru odnosi się do kart terrorystycznych umieszczonych wokół planszy. Znacznik terroru 
zalicza się do tego kręgu, a gracze muszą umieścić kryształ terroru na karcie, na której pojawił się 
znacznik. Kiedy karta terroru ma tyle kryształów, ile jest zapisanych na odwrocie karty, karta jest 
obracana, a jej efekt jest natychmiast stosowany. Następnie gracze muszą narysować nową 
kartę na swoim miejscu. 

Kiedy znacznik terroru krąży wokół planszy, aktywuje karty terrorystyczne o różnym stopniu 
trudności, a także efekty specjalne kart lokalizacji. Ustawia także czas odtwarzania, 
uruchamiając zdarzenia prowadzące do gry końcowej. 

SYMBOLE KULTYZMU 
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KONFIGURACJA GRY 

1.) Umieść części planszy w odpowiednich miejscach i połącz je ze sobą!

2.) Wybierz pięć losowych kart lokalizacji i umieść je w wyznaczonym miejscu na planszy!

Umieść kultystę na każdej karcie lokalizacji w wyznaczonym miejscu.

3.) Zbierz kultystyczną talię!


Z talii podstawowych kultów wybierz karty odpowiadające liczbie graczy. Możesz to zrobić, patrząc na liczby 
w czaszce w prawym górnym rogu.

Potasuj talię sekty i narysuj kultystę dla każdej z lokalizacji.

Umieść znacznik kultysty na karcie lokalizacji oznaczonej jako miejsce początkowe.

4.) Każdy gracz wybiera badacza!


Gracze mogą wybrać własną postać po podjęciu decyzji wraz z innymi graczami, ale mogą również 
zdecydować o losowaniu postaci.


Gracze biorą tablicę postaci i plastikową figurkę, a następnie wybierają kolor i umieszczają pasujący gumowy 
pierścień na spodzie figury, aby ułatwić rozróżnienie między figurami. Następnie gracze otrzymują znaczek 
Badacza pasujący do ich koloru i umieszczają go obok swojej planszy, aby przypomnieć im o ich kolorze. 
Wreszcie, powinni wziąć dwa markery celu w ich własnym kolorze.


Każdy badacz ma unikalną talię kart akcji; w grze podstawowej jest 21 kart na badacza. Gracze powinni zabrać 
swoje unikalne talie kart akcji, które są oznaczone ilustracją Badacza zarówno z przodu, jak iz tyłu. Przetasuj 
talię i umieść ją obok planszy postaci.

5.) Wybierz początkowy sprzęt!


Przetasuj talię przedmiotów i daj każdemu z badaczy dwie losowe karty przedmiotów. Badacze wybierają 
jedną kartę, którą chcieliby zatrzymać jako sprzęt startowy i umieszczają drugą kartę na spodzie pakietu 
obiektów. Ponieważ jest to gra kooperacyjna, gracze mogą dyskutować, kto powinien zachować wybraną 
kartę.

Umieść zakrytą talię obiektów obok planszy, aby uzyskać łatwy dostęp.


Jeśli podczas przygotowania losujesz kartę "niespodziewanego zdarzenia" (na przykład: Przywołanie oka), 
ignorujesz jej efekt, ale nie rysujesz innego obiektu na swoim miejscu. Jeśli obie karty są tego typu, Badacz 
nie otrzymuje obiektu początkowego. Umieść wszystkie pozostałe przedmioty z powrotem w talii, potasuj je 
i połóż zakryte obok planszy.

6.) Umieść następujące rzeczy obok planszy:

- żetony trofeów

- żetony szaleństwa

- karty i żetony wlazów bramy

- znaczniki aktywacji lokalizacji (ołtarz) 

7.) Umieść wszystkie kości Badacza (wszystkie 8) w łatwo dostępnym miejscu, a następnie umieść na planszy 
ilość kości odpowiadającą liczbie badaczy. Niewykorzystane kości tworzą rezerwę, z której gracze mogą 
uzyskać dalsze kości podczas gry, ale tylko do końca tury (chyba że podano inaczej na karcie). 
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8.) Przygotuj karty Wielkich Starych 

Posortuj Wielkie Stare z pierwszej i drugiej fali. Drugi z nich są oznaczone ikoną  w prawym górnym rogu. 

Umieść oba talie obok planszy. 

9.) Ustaw krąg terroru za pomocą kart terroru 

Przygotuj terror i karty „KońcaRundy” i potasuj dwie talie osobno. Umieść najwyższą kartę terroru na dnie 

talii, nie patrząc na nią. Zaczynając od symbolu tarczy na planszy, biorąc karty od góry talii, umieść jedną 

zakrytą kartę w każdym miejscu na karcie. Umieść pozostałe karty terroru obok planszy. 

Pobierz jedną z kart „KońcaRundy’’ i umieść ją na karcie powyżej symbolu "oka". Możemy umieścić pozostałe 

karty końcowe w pudełku, nie będziemy ich potrzebować podczas gry. 

Umieść znacznik terroru na karcie powyżej symbolu "oka" i od razu umieść na karcie kryształ terroru. 

10.) Początkowe lokalizacje badaczy 

Zaczynając od najstarszego gracza i idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz umieszcza swoją 

miniaturę badacza. Rozpocznij od miejsca początkowego i przejdź do następnego miejsca.  

Używanie specjalnych kast kultowych 

Jeśli chcesz, aby gra była trudniejsza i bardziej zróżnicowana, możesz także użyć specjalnych sekty 

kultowych. W podstawowej grze jest jedna taka talia, ale ekspansje i zestawy promocyjne dodają kolejne 

zestawy do świata Cultistorm. 

Sugerujemy, abyś zawsze używał tylko jednej specjalnej sekty kultowej podczas gry, ponieważ ci kultyści 

również mają specjalne akcje i efekty, które powodują ich walkę, a przez to również utrudniają grę. 

Modyfikacja Ustawienia 

Podczas ustawiania, po złożeniu talii kultystów zgodnie z punktem 2, losowo usuń z talii siedem kart 

kultystów i zastąp je kultami specjalnej sekty kultowej wybranej przez ciebie. Umieść Wielkiego Starca 

należącego do sekty oddzielnie obok planszy, nie mieszaj go z innymi Starymi! 

Jeśli jako skutek jakiegoś efektu przywołuje się Wielkiego Starca, gdy w grze obecny jest specjalny kult, to 

Wielki Starzec, należący do specjalnej sekty, wkracza do gry. Możliwe też, że będzie on wielokrotnie 

wzywany podczas gry. 

Oczywiście bardziej doświadczeni gracze, którzy szukają więcej wyzwań, mogą również grać z wieloma 

sektami sekty kultowej, w tym przypadku usuń 7 normalnych kart dla każdej specjalnej obsady, którą chcesz 

zagrać i zastąp je specjalnymi kartami kultu. 

ROZGRYWKA 

Rozgrywka rozgrywana jest na przemian, a każda tura składa się z sześciu faz: 

1. Faza kultystów: najpierw wchodzą do gry nowi kultyści 

2. Faza aktualizacji: każdy badacz losuje kartę akcji i zaczynamy przeprowadzać śledztwo 

3. Faza terroru: promujemy znacznik terroru w kręgu terroru 
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4. Faza przygotowawcza: badacze dyskutują o tym, co zamierzają zrobić, wspierają się nawzajem w 

przygotowaniach do zbliżających się walk 

5. Faza walki: badacze walczą w kolejności miejsc przeciwko kultystom i/lub Wielkim Starcem. 

6. Faza lokalizacji faza: aby wygrać, śledczy muszą pieczętować wszystkie lokalizacje w grze. 

Niektóre karty i ekspansja mogą modyfikować zasady gry podstawowej, w tym przypadku należy wziąć pod 

uwagę zasady na karcie lub zasady w książce z rozszerzeniami. 

1.) FAZA KULTU: WYGLĄD NOWYCH KULTYSTÓW 

Każda tura zaczyna się od nowych kultów pojawiających się w lokalizacjach. Przesuń znacznik okultystyczny 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara na kartach lokalizacji tyle razy, ile jest graczy. Dla każdej lokacji 

dotkniętej ruchomym znacznikiem okultystycznym, weż kartę kultysty i połóż ją na miejscu twarzą do góry. 

Karta powinna zostać umieszczona na najwyższym polu kolumny kultu. 

Okultystyczny znacznik zawsze pokazuje miejsce, do którego powinien przybyć nowy kult - bez względu na 

sposób, w jaki ten kultysta pojawił się w grze.  

OGRANIZENIA OKULTYSTYCZNE W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH 

Jeśli jest trzech kultystów w dowolnych lokacjach, gdy w fazie okultystycznej (lub w późniejszych fazach w 

wyniku jakiegokolwiek innego efektu) pojawia się czwarty kult, Wielki Starzec zostaje wezwany 

natychmiast po przybyciu czwartego kultysty. Szukajcie Wielkiego Starca który należy do czwartego kultysty, 

który wywołał jego pojawienie się, imię i obraz Starego można znaleźć na karcie kultu. Umieść kartę Starego 

powyżej czwartego (najwyższego) kultysty. 

Umieść kartę Wielkiego Starca powyżej czwartego kultu (najwyższy w kolumnie). 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu Wielki Starzec pojawi się w grze, każdy badacz zostaje natychmiast token 

obłędu.  

Jeśli Wielki Starzec pojawił się w jakimś miejscu i jeśli jest w rozgrywce, żadne inne kulty nie mogą pojawić 

się na tym miejscu. Jeśli w fazie kultu przesuniemy znacznik okultystyczny 

 na miejsce Wielkiego Starca, musimy go przesunąć do następnego miejsca natychmiast, to tutaj przybędzie 

kolejny kultysta.  

ZAPIECZĘTOWANE MIEJSCA 

Jeśli miejsce jest zapieczętowane, żaden Wielki Starzec się tutaj nie pojawi, nawet po czwartym kultyście. 

Miejsce może mieć dowolną liczbę kultów, ale nie wezwiesz Wielkiego Starca. Jednak nadal liczą się w 

limicie kultystów. 

Porozmawiamy o oznakowaniu miejsc  w opisie fazy przygotowawczej. 
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ZABLOKOWANE MIEJSCA 

Jeśli w wyniku działania badacza, obiektu lub zdarzenia kultysta nie może pojawić się w danej lokacji w tej 

fazie, należy przesunąć znacznik kultysty bez dodawania kultysty. Podsumowując, jest o jednego kultysty 

mniej dla każdej lokalizacji, którą gracze zdołali zablokować. 

OGRANICZENIA KULTYSTÓW 

Liczba graczy 2 3 4 5 

OGRANICZENIA KULTYSTÓW 10 11 12 13 

W danym momencie na planszy może być tylko tyle kultystów, ile wskazuje powyższa tabela. Jeśli w 

dowolnym momencie pojawienie się kultysty zmusi zawodników do przekroczenia limitu kultystów, 

badacze przegrywają natychmiast. Wielcy Starcy pochłaniani przez nich kultyści nie liczą się w tym limicie! 

PRZEMIESZCZENIE WIELKIEGO STARCA DO MIEJSC 

Jeśli w fazie okultystycznej jest już Wielki Starzec, przesuń jego kartę o krok w dół w kierunku karty miejsca. 

Wielki Starzec pożera kultystę, który znajduje się tuż pod nim; umieść go pod Starcem i pod kartą wcześniej 

pochłoniętego kultysty w taki sposób, że aby pokazywał tylko symbol rzucanego symbolu. Ten symbol jest 

dodawany do rezerwy symbolu (magicznej mocy) Wielkiego Starca. 

Możesz przeczytać więcej na ten temat w rozdziale o walce z Wielkimi Starcami. 

Jeśli pochłaniając ostatniego kultystę,  Starzec  pojawia się bezpośrednio przed kartą miejsca (koło bramy), 

badacze muszą go pokonać w tej turze, w przeciwnym razie w kultystycznej fazie kolejnej tury Wielki Starzec 

przemieszcza się  karty lokalizacji, w ten sposób przechodzi do naszego świata, a gracze przegrywają grę. 

RZUCANIE KOŚCMI KULTYSTÓW 

Po umieszczeniu nowych kultystów (i Wielkiego Starca, jeśli istnieją), którzy pojawili się w fazie 

okultystycznej, rzucajcie kostką kultystów za każdą lokację i umieśćcie kultystę w wyznaczonym miejscu na 

karcie miejsca. 

Symbole, które wyrzuciłeś, są dodawane do symboli wszystkich Kultystów i Starożytnych, którzy są w tym 

miejscu. 

2.) Aktualizacja Fazy 

Faza aktualizacji rozpoczyna się od odrzucenia przez graczy kart z poprzedniej rundy, z których nie chcą 

korzystać. Następnie uzupełniają swoje karty ze swojego stosu, dopóki nie mają 4 kart. 

W pierwszej rundzie gry każdy gracz dobiera 4 karty. 

Jeden gracz rzuca kością tyle razy ilu jest badaczy i umieszcza kostki na środku planszy. 
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3.) FAZA TERRORU 

Przesuń znacznik terroru zgodnie z ruchem wskazówek zegara do następnej karty terroru i umieść na karcie 

kryształ terroru. 

Możesz znaleźć znak aktywacyjny na odwrocie kart terroru; waha się od 2 do 6. Kiedy karta ma tyle 

kryształów co liczba oznaczona na odwrocie, karta jest natychmiast aktywowana. Umieść kryształy z 

powrotem w rezerwie, obróć kartę odkrytą, przeczytaj instrukcje na głos i wykonaj je. 

Umieść najwyższą kartę talii terrorystów na dnie talii bez patrzenia na nią i połóż następną kartę zakrytą, na 

której znajdowała się aktywna karta terroru. 

W wyniku pewnych kart akcji, akcji lokalizacyjnych i innych efektów znacznik terroru może zostać 

przeniesiony także w późniejszej fazie gry. Wykonaj tę samą procedurę: przesuń znacznik terroru zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara do następnej karty i umieść na karcie kryształ terroru. 

AKTYWOWANIE AKCJI LOKALIZACJI 

Za każdym razem, gdy znacznik terroru zakończy pełne koło w kręgu terrorystycznym i wróci do karty z 

symbolem tarczy, gracze muszą aktywować akcję lokalizacyjną. 

Gracze mogą decydować wspólnie i dowolnie, które miejsce do aktywacji, nie ma obowiązkowej kolejności 

aktywacji. 

Umieść znacznik ołtarza na karcie miejsca, którą chcesz aktywować. Od tego momentu działanie lub efekt 

zapisany na karcie jest aktywny, więc staje się dostępny dla badaczy podczas przygotowania. 

Jeśli wszystkie karty lokalizacji zostały aktywowane podczas gry, początek nowego okręgu terroru już nie 

będzie miał takiego efektu. 

4.) PRZYGOTOWANIE FAZY BADACZY 

Faza przygotowania jest najdłuższą i najważniejszą częścią gry. Badacze omawiają swoją strategię i wspólnie 

przygotowują się do walki z kultystami i / lub Wielkimi Starymi, którzy mogą być już u bram niektórych miejsc. 

W tej fazie gracze mogą wykonywać następujące akcje w dowolnej kolejności. Mogą również powtarzać je 

dowolną liczbę razy. Ta faza trwa do momentu, gdy wszyscy gracze powiedzą, że nie mogą lub nie chcą 

przeprowadzać więcej akcji i są gotowi na fazę walki. 

MOŻLIWE AKCJE PODCZAS FAZY PRZYGOTOWAWCZEJ: 

a) wybranie kostki Badacza 

b) ruch 

c) przeprowadzenie akcji lokalizacyjnej 

d) badania 

e) Podawanie/wymiana obiektów 

f) Rozegranie kart wsparcia 

g) rozwój postaci i uzyskanie znaczników bramy 

h) wybieranie celów 
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A.) WYBRANIE KOSTKI BADADCZA 

Podczas fazy przygotowawczej każdy badacz może zabić jednego badacza z wspólnej rezerwy. Mogą to zrobić 

w każdej chwili i mogą również przedyskutować swój wybór z innymi graczami. Każdy badacz może 

zdecydować, że nie potrzebuje kości w tej turze, nie jest zobowiązany do rzutu, ale nie oznacza to, że inni 

gracze mogą zabrać więcej niż jedną kostkę z rezerwy. 

Po zagraniu niektórych kart akcji, badacze, którzy otrzymali wsparcie dla kości, mogą ponownie rzucić lub 

dowolnie modyfikować kostkę, którą już wyjęli z rezerwy, lub mogą oddać swoją kostkę (lub jedną z kości) 

jednemu z pozostałych graczy. Gracz, który otrzymał takie wsparcie, może otrzymać dwie lub więcej kości 

Badacza ze wspólnej rezerwy. 

Istnieją pewne karty akcji, które pozwalają nam dodawać kolejne kości Badacza do wspólnej rezerwy lub do 

gracza, którego wspieramy. Te dodatkowe kości można pobrać z rezerwy obok obszaru gry. Jeśli dodatkowa 

kostka wchodzi do gry, wykonujemy ją od razu i postępując zgodnie z instrukcjami na karcie akcji, dodaj ją do 

rezerwy wspieranego gracza lub wspólnej rezerwy znajdującej się pośrodku obszaru gry. Jeśli w grze znajduje 

się więcej kości niż badaczy, oznacza to, że badacz może potencjalnie wziąć więcej kości ze wspólnej rezerwy, 

a nie tylko jedną kostkę, z której są należne. 

WAŻNE: W większości przypadków, gdy kostka wchodzi do gry w wyniku akcji wsparcia, opuszcza grę po tury. 

Następnie w grze powinna znajdować się tylko tylu kości badaczy, ile jest graczy. Dodatkowa kostka wchodzi 

do gry tylko tymczasowo, na jedną turę (z wyjątkiem dodatkowej kości, która wchodzi do gry w wyniku 

wyższych umiejętności postaci Gamblera). 

Symbole kostki Badacza dodawane są do symboli karty akcji w ręce gracza i mogą być użyte podczas walki z 

kultystami lub Wielkimi Starcami. 

Jeśli rzucisz symbolem [joker], możesz zamienić kostkę na dowolny inny symbol. Jeśli w wyniku efektu liczba 

[joker] kości może zostać podwojona, oznacza to zawsze dwie identyczne kopie wybranego przez ciebie 

symbolu. 

B.) RUCHY 

Podczas fazy przygotowawczej badacze mogą poruszać się w dowolnym czasie i dowolną liczbę razy 

pomiędzy lokalizacjami. Kiedy badacz przeprowadzi się do miejsca, umieść figurkę badacza w miejscu, do 

którego chcesz przyjechać. Ruch odbywa się między dowolnymi dwiema kartami lokalizacji, niezależnie od 

pozycji kart na planszy. 

Wielu badaczy może znajdować się na tej samej karcie. 

Pierwsza część każdej tury jest darmowa dla każdego badacza, każdy dalszy ruch daje ci jeden żeton 

szaleństwa. To nie sam ruch powoduje, że jesteś szalony, ale ciągła ekspozycja na miejsca najechane przez 

kultystów. 

WAŻNE: możesz poruszać się tylko w fazie przygotowawczej. Nie możesz się poruszać w trakcie lub po walce! 
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C.) PRZEPROWADZANIE AKCJI LOKALIZACYJNEJ 

Każdy badacz może używać akcji lokalizacyjnych w dowolnych miejscach, które już zostały aktywowane. 

(Zobacz szczegóły aktywacji akcji lokalizacyjnych w opisie fazy terroru.) 

Aby przeprowadzić akcję lokalizacyjną, badacz musi znajdować się w tej aktywnej lokalizacji. 

Akcje lokalizacji mogą być używane wielokrotnie, chyba że karta stanowi inaczej. 

D.) WYSZUKIWANIE 

Każdy badacz, który ma co najmniej jedną kartę akcji z ikoną badań , może przeprowadzić jedną akcję 

badawczą w dowolnym momencie w fazie przygotowawczej. Nie musisz badać, jeśli nie chcesz, i nie ma 

żadnych dalszych zobowiązań. Jeśli nie potrzebujesz żadnego z odnalezionych przedmiotów, możesz nie brać 

ich. Jednakże, jeśli pobrałeś oko przywołujące lub inną kartę wydarzenia, ich efekt musi zostać zastosowany 

od razu. 

Gracz przeprowadzający badanie liczy ile ikon  posiada.  Może pobrać tyle kart obiektów i zatrzymać 

jeden z nich. Resztę umieść na stosie kart odrzuconych. Nie zapominaj: nie musisz ciągnąć wszystkich kart, 

ponieważ badania nie zawsze są bezpieczne.  

Każdy gracz może badać tylko raz na turę. Musisz o tym pamiętać, ponieważ po pobraniu akcji wsparcia w 

fazie przygotowawczej, pobierzesz nowe karty i możliwe jest, że na początku fazy przygotowawczej mamy 

inną liczbę kart z ikoną niż po przeprowadzeniu kilka działań  

Jeśli dojdziesz do końca stosu pobierania kart, nie możesz automatycznie przetasować stosu kart 

odrzuconych! Oznacza to, że czasami lepiej jest nie badać, pobierając dużo kart, ponieważ zbyt szybko można 

wyczerpać obiekty.. Istnieją jednak akcje efektów lub zdolności , które pozwalają na przetasowanie talii 

obiektów. Każdy badacz może mieć maksymalnie dwa obiekty! Jeśli badacz ma już dwa obiekty i podczas 

ich poszukiwań znajduje obiekt, który chce zachować, musi wcześniej odrzucić jeden z ich obiektów. Jeśli 

tekst na karcie obiektu mówi, że gracz może mieć tylko jedną kopię tego obiektu, nie ma możliwości 

zatrzymania drugiej kopii. 

E.) PRZEKAZYWANIE/WYMIENIANIE OBIEKTÓW 

Badacze w tej samej lokalizacji mogą swobodnie przekazywać sobie nawzajem przedmioty lub wymieniać je. 

Jest to właściwie jeden z głównych celów przemieszczania się między różnymi lokalizacjami podczas fazy 

przygotowania. 

Trofea i karty znaczonych bram nie mogą być wydawane ani wymieniane w ten sposób - można to zrobić 

tylko za pomocą odpowiednich kart akcji! 
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F.) GRANIE KARTAMI WSPIERAJĄCYMI  

Wspieranie się nawzajem jest najważniejszym mechanizmem gry i kluczem do zwycięstwa. 

Gracze mają możliwość wzajemnego wspierania się za pomocą kart akcji. Jeśli chcesz użyć karty wsparcia, 

umieść ją odkrytą przed graczem. Istnieją działania wspierające, które oferują opcjonalne działania 

wspierające, to zależy od wspieranego gracza, a nie od gracza wspierającego, który decyduje, czy chce ich 

użyć, czy nie. 

Jeśli rozgrywasz akcję z kartą wsparcia w fazie przygotowawczej, nie możesz jej później cofnąć!  

W każdej turze każdy gracz może zagrać do 2 razy tylu kart akcji, ilu jest graczy. 

W talii akcji badaczy znajdują się dwa rodzaje kart: karty w połączeniu ze specjalną umiejętnością badacza, 

te są oznaczone ikoną  i kartami ogólnymi, które są takie same dla każdego badacza. 

Gdy gracz wspiera innego gracza, otrzymuje żeton obłędu natychmiast po zagraniu karty. Jednak karty 

osobiste oznaczone symbolem [gwiazdy] są wyjątkiem, a ich rozegranie nie daje żetonu obłędu. 

Po zagraniu karty wsparcia z ręki, pobierz nową kartę akcji z własnego pakietu do pobrania. Jeśli zagrasz kartą 

wsparcia z ikoną , nie możesz pobrać nowej karty. Nie możesz zagrać karty wsparcia, której "obsługiwany 

gracz nie może wykonać. 

Działania wspierające posiadają dwa typy, w zależności od tego, kiedy należy wykonać akcję: 

• Jeśli karta nie stanowi inaczej, wspierany gracz musi wykonać akcję natychmiast po zagraniu karty. 

Są to działania na etapie przygotowania. 

• Jeśli chodzi o pozostałe karty, wspierany gracz używa ich podczas fazy walki, w swojej własnej 

rundzie walki. To wsparcie posiada symbol .  

OBJAŚNIENIE SYMBOLI KART AKCJI: 

 Specjalne karty postaci - granie nimi nie powoduje żadnego obłędu 

 Korzystanie z akcji wsparcia daje ci również token obłędu 

 Podczas badania możesz wybrać tyle kart obiektów, ile masz tego symbolu w rękach.  

 Po przeprowadzeniu akcji, kultysta pojawia się na miejscu ze znacznikiem kultu. Przenieś znacznik 

do następnej lokalizacji. 

 Znacznik czasu: akcja zaczyna obowiązywać w następnej turze 

 Po wykonaniu akcji przesuń znacznik terroru na następną kartę i umieść na nim kryształ terroru 
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 Gracz, który otrzymał wsparcie, może wykorzystać efekt karty w swojej własnej rundzie walki 

 Ikona oznaczająca akcje związane z manipulowaniem kostkami 

  Ikona oznaczająca akcje związane z manipulacją trofeami 

  Ikona oznaczająca akcje związane z manipulacją kartami 

 Po rozegraniu tego wsparcia, badacz, który grał, nie może pobrać nowej karty 

  Akcja połączona z Wielkimi Starcami (ikona informacji) 

 

G.) ROZWÓJ POSTACI I UZYSKANIE PIECZĘCI BRAMY 

Gracze mogą decydować o rozwoju swojej postaci w dowolnym momencie podczas fazy przygotowawczej. 

Na każdej planszy postaci możesz znaleźć trzy umiejętności; możesz rozwijać je jeden po drugim i są one coraz 

potężniejsze. Są powiązane ze specjalną umiejętnością i rolą badacza. Możesz je rozwijać tylko w kolejności: 

najpierw zdolność poziomu 1, następnie poziom do poziomu 3. 

Aby rozwinąć umiejętności, potrzebujesz trofeów: 1 dla umiejętności na poziomie 1 i 2 dla poziomów 2 i 3. 

Aby osiągnąć poziom 2 lub 3, oba trofea muszą być identyczne. Gdy rozwiniesz umiejętność, umieść trofea 

na swojej planszy postaci we wskazanym miejscu, sygnalizując, że umiejętność została aktywowana. Trofea, 

których użyłeś do aktywowania zdolności, pozostają tam do końca gry. 

 Oprócz utraty trofeów, rozwijanie umiejętności postaci ma również inne negatywne skutki 

(możesz je również znaleźć na planszach graczy): 

 Po aktywowaniu umiejętności poziomu 1, przesuń znacznik terroru raz. 

 Kiedy aktywujesz umiejętność poziomu 2, przesuń znacznik terroru raz + kultysta pojawia się w 

miejscu, w którym badacz aktywował swoje umiejętności (znacznik kultysty nie porusza się w tym 

przypadku) 

 Kiedy aktywujesz zdolność poziomu 3, przesuń znacznik terroru raz + kultysta pojawia się w 

miejscu, w którym badacz aktywował swoje umiejętności (znacznik kultysta nie porusza się w 

tym przypadku) + badacz otrzymuje trwający żeton obłędu. 

Kiedy badacz aktywuje nową umiejętność, może wybrać jedną z dostępnych kart pieczęci bramy.  Może 

wybrać dowolną kartę, którą tylko chce. Badacz może mieć wiele pieczęci bram, w zależności od tego, ile 

osiągnięć dokonał. Karty pieczęci bramy nie są kartami obiektów, więc nie mają na nią wpływu ograniczenia 

i efekty dotyczące kart obiektów. Nie można ich przekazać innemu badaczowi podczas gry. 

Getting gate seal cards is a prerequisite to sealing locations. This also means that to win the game at least 

five character ability needs to be activated – it doesn’t matter how many investigators do it or how the 

activations are distributed. If the players manage to get all the five gate seal cards, developing character 

abilities won’t have this effect anymore. 

Uzyskanie kart z pieczęciami bramy jest warunkiem oznaczenia lokalizacji. Oznacza to również, że aby 

wygrać, należy aktywować co najmniej pięć zdolności postaci - nie ma znaczenia, ilu badaczy to zrobi ani w 
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jaki sposób dokona się aktywacji. Jeśli graczowi uda się zdobyć wszystkie pięć kart z pieczęciami bram, rozwój 

zdolności postaci nie będzie już miał takiego efektu.  

H.) WYBIERANIE CELÓW 

Badacze mogą decydować w dowolnym momencie na etapie przygotowań, z jakimi kultystami chcą walczyć 

w swojej lokalizacji. Kiedy podejmiesz decyzję, umieść znacznik celu na tym kultyście. 

Nie zapominaj: śledczy nie będą się poruszać podczas fazy walki, więc mogą umieszczać znaczniki celów tylko 

dla kultystów, którzy znajdują się w tym samym miejscu, w którym znajdują się pod koniec fazy 

przygotowawczej. 

Jeśli badacz ma zasoby, wsparcie i możliwość walki z dwoma kultystami z powodzeniem w tej samej 

lokalizacji, może również użyć swojego drugiego znacznika celu. 

Jeden z kultystów może zostać zaatakowany przez wielu badaczy w tej samej turze, jeśli gracze nie są pewni, 

czy któryś z nich może go pokonać sam. (Może wystąpić niepewność co do wyniku walki z powodu pewnych 

efektów, na przykład, gdy kultysta lub kostka badacza są przerzucane podczas walki.) W takich przypadkach 

każdy badacz powinien umieścić swój własny znacznik celu na karcie kultu. Podczas walki badacze mogą 

zdecydować, w jakiej kolejności chcą atakować tego samego kultystę, ale ich symbole walki nie są sumowane. 

Jeśli pierwszy badacz zabije kultystę, inni badacze nie będą mieli nikogo do walki. 

5.) FAZA WALKI 

After the investigators have prepared for the upcoming fights, they need to take on the cultists and/or Great 

Old Ones on their locations. During a combat the investigators and the cultists/Old Ones are fighting each 

other with the help of magical symbols. 

Every investigator has to participate in the combat phase. 

Po tym, jak badacze przygotują się do zbliżającej się walki, muszą zająć się kultystami i/lub Wielkimi Starcami 

na swoich miejscach. Podczas walki badacze i kultyści/Starcy walczą ze sobą za pomocą magicznych symboli. 

Każdy badacz musi uczestniczyć w fazie walki. 

Walki są rozwiązywane jeden po drugim, jeden po drugim. Zawsze musisz zacząć od walk w miejscu 

początkowym i przejść do następnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli wielu badaczy walczy w tej 

samej lokalizacji, mogą oni zdecydować, kto zaczyna. 

Walka z kultystami nie jest obowiązkowa, jednak jeśli badacz nie może lub nie chce walczyć z kultystą, lub 

próbuje, ale nie może ich pokonać, badacz automatycznie otrzymuje żeton obłędu i musisz przesunąć 

znacznik terroru w kręgu terroru. 

Jeśli w wyniku tego aktywowana jest karta terroru, efekt musi zostać przeprowadzony natychmiast, zanim 

rozpocznie się walka badacza w następnej lokacji. 
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ZASADY WALK PRZECIWKO KULTYSTOM  

Podczas walki kultyści i Wielcy Starcy  są chronieni przez symbole okultystyczne. Gracze muszą przejść przez 

te symbole, aby móc je pokonać: to znaczy, że muszą mieć te same symbole (na kartach akcji w ich rękach, 

kostce badacza, przedmiotach lub dzięki ich wsparciom i innym działaniom oraz efektom) jako ich przeciwnik. 

Każda karta i efekt z symbolem mogą być użyte tylko raz w fazie walki. 

Jeśli aktywny badacz ma przed sobą karty wsparcia, które mogą wykorzystać w fazie walki, mogą wykorzystać 

ich efekty podczas walki. 

WALKA WRĘCZ I DYSTANSOWA 

Walka dystansowa (symbol pistoletu na planszy postaci) możesz zaatakować każdego kultystę w ich 

lokalizacji. 

Walczący wręcz (możesz zobaczyć symbol boksu na swojej planszy postaci) możesz zaatakować gdy są 

najbliżej kultysty, czyli tego na karcie miejsca. 

Możesz atakować Wielkich Starców w bramie, zobacz dalsze szczegóły później. 

RZUCANIE KOSTKI PODCZAS WALKI 

Cała kostka badacza która nie została Ci przekazana podczas rozdania kostki na początku, musi zostać 

wyrzucona w momencie, gdy ją otrzymasz. Ta opcja może być użyta dowolną ilość razy, o ile badacz może 

wykonać to działanie bez umierania. 

Nie zapominaj: badacze nie mogą leczyć siebie ani innych podczas fazy walki! 

Wyniki kostki dodawane są do symboli kart akcji, które gracz posiada.  

SZANSE PODCZAS WALKI 

Każdy kultysta może mieć 3, 4 lub 5 symbole w walce, w zależności od następujących rzeczy: 

 3 symbole: jeśli rzucimy się puste za pomocą kostki kultysty, a symbol kultysty nie jest taki sam, jak 

symbol miejsca, kultysta jest chroniony tylko symbolami własnej karty. Nic nie jest dodawane do tych 

symboli. 

 4 symbole: trzy na karcie kultysty + na kostce kultysty, jednak symbol rzutu kultysty nie jest 

identyczny z symbolem miejsca - lub symbol rzutu jest taki sam jak symbol miejsca, ale wyrzuciłeś 

puste. 

 5 symboli: 3 na kartach kultu + symbol kultu jest identyczny jak w miejscu + nie rzuciliśmy się puste 

z kostką kultysty.  

Badacze muszą dopasować te symbole do swoich własnych w celu pokonania kultystów. 

Jeśli badacz uzyska wszystkie symbole, które posiada kultysta, badacz uzyska ochronę przed kultystą i będzie 

mógł go zabić. 
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Można to zrobić za pomocą 

 własne umiejętności 

 karty akcji w ręku 

 akcje zdobyte przez wsparcie otrzymane od innych, 

 własne karty obiektów, 

 akcje zapewniane przez niektóre lokalizacje, 

 kostka badacza 

POKONANIE KULTYSTY 

Jeśli badaczowi udaje się zabić kultystę podczas walki, może zabrać trofeum może wziąć trofeum pasujące 

do symbolu rzucanego przez kultystę z rezerwy. Jeśli nie ma takiego trofeum w rezerwie, śledczy nie 

otrzymuje trofeum po zwycięstwie. (W specjalnych castach kultowych mogą być kultyści, którzy nie mają 

symbolu obsady, po ich pokonaniu badacze nie otrzymują żadnych trofeów). 

Po ich pokonaniu, połóż kartę kultu na stosie kart odrzuconych i jeśli są nad nimi inni kultyści i /lub karty 

Wielkiego Starca, przenieś je w stronę miejsca karty. 

Aktywny badacz odrzuca wszystkie karty akcji, które wykorzystał do walki, i przekazuje karty wsparcia 

pozostałym graczom, aby mogli odrzucić je na swoim stosie kart odrzuconych. 

WALKA Z PRZEBUDZONYM WIELKIM STARCEM 

OPIS WIELKIEGO STARCA 

Wielcy Starcy mogą pojawić się w grze w wyniku kilku zdarzeń:  

 jeśli czwarty kultysta pojawia się w miejscu, które nie zostało zapieczętowane 

 jako konsekwencja karty terroru 

 w wyniku wydarzeń w grze 

Jeśli czwarty kultysta przybywa do danego miejsca, znajdź kartę Wielkiego Starca, która należy do kasty 

kultysty (jest ona również zaznaczona na karcie) i umieść ją nad czwartym kultystą. 

Jeśli Starzec przybywa z innego powodu, niż przekraczanie limitu miejsca kultysty i jeśli nie ma konkretnej 

reguły określającej jego pojawienie się,  Wielki Starzec zostaje wezwany na miejsce znacznika kultysty. W 

takich przypadkach pobiera się losową kartę z talii Wielkiego Starca.  

Gdyby Starzec przybył do miejsca, które zostało zapieczętowane, pojawia się w następnej wolnej lokacji, 

bez względu na ilość kultystów. 

Kiedy jest Wielki Starzec przywoływany, każdy Badacz automatycznie otrzymuje jeden żeton obłędu, 

niezależnie od lokalizacji badaczy i Starca. 

W jednym momencie może być tylko jeden Starzec. Jeśli z jakiegoś powodu pojawi się więcej jeden (lub 

więcej) Starzec, podczas gdy inny jest już w grze, nowy nie jest przywoływany. Jednakże każdy badacz 

natychmiast otrzymuje jeden żeton obłędu ze względu na Starego, a oznaczony terror przesuwa się tyle 

razy, ile jest w toku badaczy. 
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WALKA WIELKICH STARCÓW 

W miejscu, w którym pojawił się Wielki Starzec,  nie pojawiają się nowi kultyści w okultystycznej fazie. W 

fazie okultystycznej, zamiast przybycia kultystów, musisz przenieść Wielkiego Starca na następną kartę 

kultu w kierunku miejsca miasta, w ten sposób pokazując, że obudzony Starzec pożarł jednego z jego 

naśladowców. 

Slid the card of the devoured cultist under the card of the Old One. This symbol is added to the symbols of 

the Old One. The Old One receives a new symbol for each cultist they have devoured on the way to the 

location card.  

Wsuń kartę pożartego kultysty pod kartę Starca. Ten symbol jest dodawany do symboli Starca. Starzec 

otrzymuje nowy symbol każdego kultysty, którego pożarł w drodze do karty miejsca.   

Badacze mogą walczyć ze Starcem tylko wtedy, gdy przed nim nie ma już żywych kultystów i doszedł on do 

bramy, więc znajduje się bezpośrednio przed lokalizacją miasta. Jeśli chcesz, wielu badaczy może walczyć ze 

Starcem w jednej turze, ale ich moce nie są sumowane. Umieszczasz swój znacznik celu na Wielkim Starcem 

w taki sam sposób, jak zrobiłbyś to z kultystą. Jeśli wielu badaczy walczy ze Starcem, atakują go jeden po 

drugim, w kolejności według własnego wyboru. 

Gdy atakujesz Wielkiego Starca, natychmiastowo daje Ci szaleństwo. Dostajesz je na początku swojej 

własnej fazy walki, więc możesz tylko walczyć z Wielkim Starcem, jeśli przetrwałeś szaleństwo. 

Walka przebiega tak samo, jak z kultystami. Moc Wielkiego Starca polega na: 

 symbolach na karcie Wielkiego Starca, 

 wszystkie symbole kultystów, które pożarł, 

 t symbol miejsca, które Wielki Starzec dostaje automatycznie, 

 symbol kultowego sześcianu w danym miejscu  

Oznacza to, że w najlepszym scenariuszu (dla badaczy) Starzec ma 6 z najgorszych 11 symboli. 

Badacz walczący ze Starcem może użyć: 

 jego specjalnej umiejętności (jeżeli taką posiada) 

 akcji w jego ręce 

 akcji walki którą uzykał od wsparcia innych 

 własnego obiektu 

 akcji zapewnionej przez lokalizację (jeżeli jest takowa) 

 a także kostki badacza 

Jak widać, pokonanie Wielkiego Starca nie jest niemożliwe, ale jest to bardzo trudne i jest to 

niebezpieczne zadanie - powinieneś spróbować wszystkiego, aby uniknąć spotkania z nimi. 

Gdy pojawi się Wielki Starzec, badacze nie mogą wygrać, dopóki go nie pokonają. 
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POKONANIE WIELKIEGO STARCA 

Jeśli badacz walczący z Wielkim Starcem ma wszystkie symbole Starca, udaje mu się odesłać go z powrotem 

do wymiaru innego świata, z którego przybył. 

Odłóż kartę Starca z powrotem na karty Starca (Oznacza to, że karta nie jest usunięta z gry, możliwe jest, że 

ten sam Starzec powróci w późniejszym momencie. To położenie miasta jest automatycznie 

zapieczętowane. Po pokonaniu Starca umieść na miejscu znacznik pieczęci i odstaw trofea z powrotem do 

wspólnej rezerwy. Jeśli miejsce zostało zaplombowane w ten sposób, nie potrzebujesz odpowiedniej karty 

plomby. 

PORAŻKA 

Jeśli nie zdołasz pokonać Wielkiego Starca w tej turze, w której przybył przed kartą lokacji, on przechodzi do 

naszego świata w fazie kultystycznej następnej tury. Jeśli tak się stanie, badacze natychmiast przegrają grę.  

Istnieją działania i efekty, które mogą sprawić, że badacze zyskają jeszcze jedną rundę przeciwko Starcowi - 

warto wykorzystać te możliwości. 

6. FAZA ZAPIECZĘTOWANIA LOKALIZACJI 

Aby wygrać grę, badacze muszą zapieczętować wszystkie lokalizacje w grze. 

Zapieczętowanie lokalizacji ma dwa warunki: 

1.) Badacze muszą zebrać tyle znaczników trofeów, ilu jest graczy. Są one zaznaczone na planszy i są 

powiązane z lokalizacjami. 

Badacz może umieścić trofeum w miejscu z własnej rezerwy, jeśli znajduje się w tej lokalizacji. Nie ma 

ograniczeń co do liczby trofeów, które możesz umieścić na karcie miejsca podczas jednej fazy 

przygotowania, fazy walki lub pieczętowania. 

 

2.) Badacze muszą mieć pieczęć bramową należącą do symbolu lokalizacji. Mogą je zdobyć rozwijając 

umiejętności postaci (patrz poprzednia część) 

Jest to badacz z pasującą do niego kartą, która musi zapieczętować bramę. Aby zamknąć bramę, badacz musi 

znajdować się w tym miejscu. 

Jeśli w momencie pieczętowania nie ma w tej lokacji kultystów, nie ma innej ceny ani negatywnego efektu. 

Jeśli jednak na miejscu znajdują się kultyści, badacz wykonujący akcję, otrzymuje tyle żetonów obłędu, ile jest 

na miejscu kultystów. Żetony obłędu nie mogą być dzielone, nawet jeśli w danej lokalizacji jest więcej 

badaczy. 

Jeśli w tym miejscu pojawił się Wielki Starzec, nie można go zapieczętować, dopóki Starzec nie będzie w grze. 

Jeśli kości badacza podczas próby zamknięcia bramy przegrają, gracze przegrywają grę, nawet jeśli była to 

ostatnia lokacja. Możesz leczyć szaleństwo tylko po / jeśli Badacz przeżył pieczętowanie. 

Trofea, które umieszczasz w danej lokalizacji, nie mogą zostać odebrane. Po zapieczętowaniu miejsca, 

umieść kartę pieczęci w miejscu i odłóż trofea z powrotem do wspólnej rezerwy. 
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Jeśli badacze zdołają gdzieś pokonywać Wielkiego Starca, ta lokalizacja zostanie automatycznie zamknięta. 

Więcej szczegółów można znaleźć w części dotyczącej walki ze Starcami. 

KONIEC GRY 

Koniec gry jest uruchamiany przez aktywację kart "Koniec gry" typu terroru. 

Te karty można aktywować na dwa sposoby: 

 Sześć kryształów terror jest umieszczonych na karcie końca  

 Talia kultystów się wyczerpie. 

Niezależnie od tego, jaki efekt wywoła gra końcowa, obróć kartę Końca Gry, przeczytaj tekst i wykonaj 

instrukcje. Karty Końca Gry aktywują natychmiastowe zdarzenia i efekty. Zawsze przywołują także drugą falę 

Starca. 

Jeśli w grze jest już karta Wielkiego Końca, gdy aktywowana jest karta Końca Gry, wbrew ogólnym zasadom, 

pierwszy Stary pozostaje w grze, a drugi, który został wezwany podczas gry końcowej, również wchodzi w 

grę. Badacze muszą pokonać obu. 

Jeśli karta Końca Gry jest aktywowana, ponieważ talia kultystów wyczerpała się lub skończyła się po pobraniu 

karty Końca Gry, przetasuj ją i kontynuuj grę! 

Badacze wygrywają grę, jeśli uda im się zamknąć wszystkie miejsca i pokonać każdego Wielkiego Starca w 

grze. 

Badacze przegrywają jeśli:  

 Badacz oszalał i odszedł, 

 jeśli jakikolwiek Wielki Starzec osiągnie kartę miejsca, a śledczy nie zdołają go pokonać, 

 jeśli liczba kultystów przekroczy limit, 

 jeśli badacze nie zdołają zamknąć wszystkich miejsc, zanim pokonają każdego Starca po aktywacji 

karty Końca Gry. 

 

 


