
Wcielcie się w Badaczy poszukujących pradawnej wiedzy; sekretów starszych niż czas, których ludzki umysł nie zdoła objąć. Zetkniecie się  
z tajemnymi kultami, odkryjecie zapomniane miejsca, staniecie twarzą w twarz z przerażającymi istotami i nauczycie się słów, które starch 
wypowiadać. Być może ciężar tej straszliwej wiedzy złamie wasze wątłe psychiki. Być może niektórzy z was na zawsze pogrążą się w  szaleństwie.

WERSJA PODGLĄDOWA

Przebieg gry

Rozgrywka trwa 3 Rundy, które polegają na wybieraniu i zagrywaniu 
kart, a kończą się przyznaniem PZ za posiadane karty. 

Każda Runda składa się z następujących faz: Dobór kart, 
Punktowanie oraz Odnowienie.

 

Dobór kart 

W tej fazie każdy z graczy pięciokrotnie wykonuje poniższe kroki:

• Wybierz z ręki kartę, którą chcesz zatrzymać i połóż ją zakrytą 
przed sobą.

• Gracze jednocześnie odkrywają zakryte karty.
• Przekaż przeciwnikowi karty, które pozostały ci na ręce.
• Powtarzajcie te kroki w podanej kolejności, aż nie zostaną 

wam żadne karty na ręce, a każdy z was wyłoży przed sobą  
5 odkrytych kart.

 

Punktowanie 

Kiedy gracze wybiorą już po 5 kart, przeprowadźcie punktowanie 
wykonując po kolei dla każdego z graczy poniższe kroki:

• Weź 1 żeton Szaleństwa ( ) za każdą posiadaną przez siebie 
kartę z symbolem Szaleństwa ( ).

• Jeśli w tej Rundzie otrzymałeś więcej punktów Szaleństwa niż 
twój przeciwnik, wybierz, czy chcesz zyskać 4 , czy uleczyć 
1 punkt Szaleństwa odrzucając 1 żeton .

• Jeśli obaj gracze przetrwali tę Rundę, sprawdź cechę każdej 
posiadanej karty i zapisz w notesie punkty za nią zdobyte.

• Jeśli masz 9 lub więcej żetonów Szaleństwa, przegrywasz tę 
rozgrywkę i gra natychmiast się kończy.

• Jeśli obaj gracze mają po 9 lub więcej żetonów Szaleństwa, 
gra się kończy i nikt nie wygrywa.

Przykład punktowania: Załóżmy, że na końcu pierwszej Rundy 
masz przed sobą następujące karty: Nyarlathotep, Azathoth, 
Dagon, Rękopisy Pnakotyczne i Stare Istoty. 

Każda karta posiada swoją nazwę (1) oraz cechę (2). W większości 
przypadków cecha pozwala zdobyć PZ (3) za spełnienie warunku 
opisanego na karcie.

W grze istnieje 5 typów kart: Rasy , Miejsca , Zewnętrzni 
bogowie , Wielcy Przedwieczni , Księgi . Każdy z tych 
typów występuje na 3 kartach, prócz tego w grze występują 3 
karty bez typu. 

Na 8 kartach widnieje symbol Szaleństwa  (5).

Przygotowanie do gry

Potasuj karty i rozdaj każdemu graczowi po 5 – utworzą one rękę 
startową. Z pozostałych kart stwórz stos, kładąc je rewersem do 
góry.  Ołówek, notes i żetony połóż w zasięgu obu graczy.

Cel gry

Celem gry jest zdobycie jak największej liczby Punktów 
Zwycięstwa (PZ) poprzez poszerzanie swojej wiedzy 
o Przedwiecznych. Musisz jednak strzec się szaleństwa!  
Jeśli otrzymasz 9 lub więcej żetonów Szaleństwa  ( ), 
popadniesz w szaleństwo i przegrywasz grę.

Rozgrywka trwa trzy Rundy, w trakcie których gracze będą 
zagrywać karty z ręki, aby zdobywać wiedzę i Punkty Zwycięstwa  
( ). Niektóre z kart popychają graczy głębiej w Szaleństwo  
( ).  Po trzeciej Rundzie, jeśli obaj gracze dotrwają do jej końca, 
wygrywa gracz z większą liczbą PZ ( ).

Elementy gry

18 kart, 1 ołówek, 1 notes, 20 żetonów Szaleństwa, 1 instrukcja.

Opis kart
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Twój przeciwnik wybrał następujące karty: Yog-Sothoth, Cthulhu, 
Hastur, Góry szaleństwa i Shub-Niggurath. 

Koniec gry

Jeśli żaden z graczy do tej pory nie popadł w Szaleństwo, wygrywa 
ten, kto po fazie punktowania 3. Rundy zdobył więcej PZ w trakcie 
całej gry

W rzadkim przypadku remisu gracze dzielą się zwycięstwem i, 
oczywiście, przegraną.

Spis kart

W grze bierze udział 18 kart: po 3 w każdym z 5 typów oraz  
3 karty bez typu. Na 8 kartach widnieje symbol Szaleństwa.  
Cechy większości kart pozwalają zdobyć PZ, jeśli spełniony 
zostanie warunek opisany tą cechą.

„Mieć większość w danym typie” oznacza mieć więcej kart danego 
typu niż posiada ich przeciwnik.

Szczegółowy opis wybranych kart:

16. Uniwersytet Miskatonic (bez typu) z : Za każdy typ, 
w którym masz większość, otrzymujesz 4 . Te PZ sumują się 
z ewentualnymi PZ przyznanymi przez karty punktujące większość 
w konkretnym typie.

17. Shub-Niggurath (bez typu): Podwój liczbę  poprzednio zagranej 
przez ciebie karty (kiedy zagrywasz tę kartę, połóż ją na poprzednio 
zagranej, aby to zaznaczyć). Karta nie wywiera efektu, jeśli zostanie 
zagrana jako pierwsza w Rundzie.

18. Krainy snów (bez typu): Typ tej karty jest zmienny – przed fazą 
Punktowania wybierz,

jakiego typu kartą będzie ona w tej Rundzie. Ponadto, po sprawdzeniu 
kto otrzymał więcej żetonów Szaleństwa w tej rundzie (brak 2. fazy 
Puktowania), weź od przeciwnika 1 żeton Szaleństwa ( ); ten żeton 
nie wlicza się do sumy żetonów Szaleństwa zdobytych przez ciebie 
w tej Rundzie.
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Otrzymujesz 2 punkty Szaleństwa ( ), twój przeciwnik zaś 
1 punkt Szaleństwa. Decydujesz się zyskać dodatkowe 4 , 
ponieważ popadnięcie w Szaleństwo na razie ci nie grozi.

Za cechy swoich kart zdobywasz odpowiednio 0, 3, 7, 7, 6  oraz 
kolejne 4 za większość żetonów Szaleńśtwa, co daje łącznie 27 .

Przeciwnik zdobywa jedynie 7  za kartę Yog-Sothotha. 
Pozostałe wybrane przezeń karty nie przynoszą PZ w tej Rundzie.

Odnowienie (pomińcie tę fazę w rundzie 3)

Gracze wykonują jednocześnie poniższe kroki w podanej 
kolejności:

• Weź na rękę 5 kart, które zagrałeś w tej Rundzie.
• Spośród nich wybierz jedną, którą zatrzymasz i połóż ją 

zakrytą przed sobą.
• Każdy gracz wybiera kartę z ręki i odkłada ją odkrytą do pudełka.
• Odkryj zatrzymaną przez siebie kartę.
• Każdy gracz dobiera 2 nowe karty ze stosu, tak aby znów 

mieć 5 kart na ręce.

Runda 2. przebiega tak samo jak 1., z tą różnicą, że na jej początku 
1 kartę masz już w grze, a punktowanie przeprowadzasz dla 
wszystkich swoich 6 kart.

Rundę 3. rozpoczynasz z 2 kartami w grze, a punktowanie 
przeprowadzasz dla swoich 7 kart. W tej Rundzie nie ma  
fazy Odnowienia.


