JÁTÉKELEMEK
A Forsaken Lore kiegészítő a következő játékelemeket tartalmazza:
1 Mérhetetlen Vén Lap
148 Találkozáskártya
8 Amerika
8 Európa
8 Ázsia/Ausztrália
4 Általános
6 Idegen Világ
6 Expedíció (6 féle hátlap)
20 Különleges (4 féle hátlap)
88 Kutatás (5 féle hátlap)
14 Rejtélykártya (5 féle hátlap)
6 Mítoszkártya
8 Ereklyekártya
16 Eszközkártya
24 Állapotkártya
28 Varázslatkártya
8 Szörnyjelző (1 normál, 7 legendás)
6 Életerő-, és Épelméjűség-jelző (4 életerő, 2 épelméjűség)

KIEGÉSZÍTŐ
Voltak itt sokan mások is, már jóval azelőtt, hogy az emberiség a
Föld domináns fajának tekintette volna önmagát. Egy milliárd
évvel ezelőtt ősfürkészek ereszkedtek le a világűrből és gigászi
városokat építettek. Több százmillió évvel ezután a Dicső Yith Faj
vetítette ki az elméjét különös kúp alakú lényekbe, és fejlett technológiájukat arra használták, hogy az időkön keresztül katalogizálják
a felhalmozott tudást. A Kígyóemberek egykor vitathatatlanul
uralták a világot, és tudományukat, valamint varázserejüket arra
használták, hogy leigázzák a fejlődésük kezdetén álló emberiséget.
Mégis mind elbuktak. Talán az elemek, a ragadozók, vagy a
nagyratörő ambíciók miatt, ezek a hatalmas civilizációk mind
lehanyatlottak. Történeteiket csak kevesen ismerik. E fajok tudása
rejtve maradt az emberiség elől, noha ezek az elfeledett történetek
jelenthetik az emberi faj fennmaradásának utolsó reményét. Azért,
hogy a világot megvédelmezzék a Mérhetetlen Vén közelgő fenyegetésétől, néhány bátor nyomozónak fel kell kutatnia ezt az elfeledett
tudást.

A KIEGÉSZÍTŐ SZIMBÓLUMA
A kiegészítő minden egyes kártyája a
Forsaken Lore kiegészítő szimbólummal
van megjelölve, annak érdekében, hogy
meg lehessen különböztetni az Eldritch
Horror kártyáitól.

A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
A Forsaken Lore kiegészítőben mindaz, amiről a nyomozók azelőtt azt képzelték, hogy értik, csupán illúziónak bizonyult. A
Mérhetetlen Vének most új erőre kaptak és készen állnak arra,
hogy rárontsanak a világunkra. Ebben a kiegészítőben található
egy új Mérhetetlen Vén, Yig, továbbá új Rejtélykártyák a korábbi Mérhetetlen Vénekhez, új
végigjátszható történetek százai, új Ereklyék, Eszközök és Varázslatok, amelyeket a nyomozók a Mérhetetlen Vének
elleni küzdelemben használhatnak.

A KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATA
Amikor a Forsaken Lore kiegészítővel játszotok, akkor a
kiegészítő valamennyi játékelemét adjátok hozzá az
Eldritch Horror megfelelő paklijához, illetve készletéhez.
Hacsak másképpen nincs jelezve, a Forsaken Lore kiegészítő valamennyi játékelemét használjátok, amikor ezzel
a kiegészítővel játszotok.
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TOVÁBBI SZABÁLYOK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
K: Egy nyomozó visszanyer-e további Életerőt és Épelméjűséget olyan hatásokból, mint a Gyógyító Szavak Varázslat, vagy a Boszorkány Doktor
Eszköz, amennyiben rendelkezik Mérgezett Állapottal?

A Forsaken Lore kiegészítő az alábbi új szabályokat vezeti be a
játékba.

HARCI TALÁLKOZÁSOK

V: Nem, egy Mérgezett Állapottal rendelkező nyomozó nem nyer
vissza Életerőt és Épelméjűséget a Pihenés akció során, és nem nyer
vissza további Életerőt és Épelméjűséget semmilyen más olyan hatásra sem, amelyek Pihenés akció során fejtik ki hatásukat.

A Találkozásfázis során egy nyomozónak elsőként a mezőjén
tartózkodó valamennyi nem Legendás Szörnnyel kell végrehajtania a találkozásokat, mielőtt az összes Legendás Szörnnyel
végrehajtaná a találkozásokat.

Vannak azonban olyan hatások, amelyek egy nyomozó Életerő és
Épelméjűség növekedését eredményezik anélkül, hogy Pihenés akciót
hajtana végre, mint például a Magánorvos Eszköz, amelyek a szokásos módon hatnak arra a nyomozóra.

ELTÉRŐ HARCI PRÓBÁK
A kiegészítő egyes Legendás Szörnyei a játékosok 1 és 0
tulajdonságaitól eltérő tulajdonságaik próbáját igénylik.

K: Egy Elveszve az Idő és Tér Labirintusaiban Állapottal rendelkező
nyomozó mozgatható-e más nyomozó által az Átjáró Bezárása Varázslat
hatására?

@ Ha egy Szörnynél a szokásos 1 vagy 0 próba jelölő
szimbólum helyett más tulajdonság szimbólum szerepel,
akkor a játékos a helyettesített tulajdonság helyett a jelzett
tulajdonság próbáját hajtja végre.

V: Nem, egy Elveszve az Idő és Tér Labirintusaiban Állapottal (vagy
pedig egy Őrizetbe Vett Állapottal) rendelkező nyomozó „nem képes
mozogni”. Ez azt jelenti, hogy nem mozoghat sem magától, sem
pedig egyéb olyan hatás által, mint amilyen például Átjáró Bezárása
Varázslat.

ELVESZVE AZ IDŐ ÉS TÉR LABIRINTUSAIBAN
A kiegészítőben található Elveszve az Idő és Tér Labirintusaiban Állapot másképpen hat a nyomozókra, mint a többi
Állapot. Amikor egy nyomozó kap egy Elveszve az Idő és Tér
Labirintusaiban Állapotot, akkor a következő hatásokat
rendezi:

KÉSZÍTŐK

@ Leveszi a Nyomozójelzőjét a játéktábláról.
@ Ha nála van a Főnyomozó-jelző, akkor azt átadja egy másik
játékosnak.
@ Ha rendelkezik Őrizetbe Vett Állapottal, akkor azt eldobja.
Ameddig egy nyomozónál Elveszve az Idő és Tér Labirintusaiban Állapotot van, addig a következő szabályokat követi:
@ Nem mozog, és nem hajt végre akciókat.
@ Nem tartózkodik a játéktábla egyetlen mezőjén sem, és
ugyancsak nem tartózkodik olyan mezőn, amelyik jelzőket,
illetve más nyomozókat tartalmaz. Ebbe beletartozik a
többi, Elveszve az Idő és Tér Labirintusaiban Állapottal
rendelkező nyomozó is.
@ A Mítoszkártyák hatásai, a 4 hatások, illetve más játékhatások rá nem érvényesek, kivéve a saját Elveszve az Idő és Tér
Labirintusaiban Állapotát.
@ Nyomozójának passzív képessége nem érvényesül, és nincs
rá hatással a játék semmilyen más eleme sem.
@ A csapat tagjaként nem költhet erőforrásokat.
@ Egy nyomozó nem adhatja át a Főnyomozó-jelzőt egy olyan
nyomozónak, aki Elveszve az Idő és Tér Labirintusaiban
Állapottal rendelkezik.
@ Egy Elveszve az Idő és Tér Labirintusaiban Állapottal
rendelkező nyomozó elveszíti a játékot, amennyiben a
nyomozók elveszítik a játékot, és győz, amennyiben a nyomozók megnyerik a játékot.
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