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® ElEmEnty

Opis rOzszErzEnia
Śmiertelne konsekwencje to niewielkie rozszerzenie do 
Znaku Starszych Bogów, zwiększające poziom trudności 
i napięcie podczas ostatecznej bitwy z przebudzonym 
Przedwiecznym. Trzy specjalne talie z tego rozszerzenia 
mogą być używane zarówno w grze podstawowej,  
jak i podczas rozgrywki z dowolnymi innymi  
rozszerzeniami do Znaku Starszych Bogów. 

Śmiertelne 
kOnsEkwEncjE 

rOzszErzEniE

15 kart 
Fobii

15 kart 
Epitafiów

20 kart  
Epickiej bitwy
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Przed rozpoczęciem rozgrywki gracze wybierają,  
które talie z tego rozszerzenia chcą wykorzystywać 
podczas gry. 

karty FObii
Kiedy poczytalność badacza spadnie do zera lub 
poniżej, badacz nie zostaje pochłonięty, lecz zamiast 
tego losuje kartę Fobii i odzyskuje całą poczytalność. 
Następnie dokłada żeton zagłady na tor zagłady  
i kładzie wylosowaną kartę Fobii obok karty swojego 
badacza. Efekt fobii działa cały czas, dopóki badacz 
żyje. Efektów fobii nie można usunąć. Kiedy badacz 
ma otrzymać czwartą kartę Fobii, zamiast tego zostaje 
pochłonięty. 

Od momentu przebudzenia się Przedwiecznego  
nie losuje się już kolejnych kart Fobii, ale wszystkie 
efekty fobii, które już znajdują się w grze, nadal 
działają. Jeśli podczas walki z Przedwiecznym 
poczytalność badacza spadanie do zera lub poniżej, 
badacz zostaje pochłonięty. 
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karty EpitaFiów
Kiedy badacz zostaje pochłonięty, losuje kartę 
Epitafium i rozpatruje jej efekt. Następnie zakrywa 
rozpatrzoną kartę Epitafium i kładzie ją na swoim 
obszarze gry, umieszczając na niej żeton swojego 
pochłoniętego badacza. 

karty EpickiEj bitwy
Jeśli gracze zdecydowali się wprowadzić do gry  
karty Epickiej bitwy, zmieniają się niektóre zasady 
„Walki z Przedwiecznym” opisane w instrukcji  
do gry podstawowej.

Rozpoczęcie Epickiej bitwy
Kiedy Przedwieczny się przebudzi, należy 
potasować talię Epickiej bitwy i położyć ją obok 
karty Przedwiecznego. Następnie należy wylosować 
wierzchnią kartę z talii Epickiej bitwy i rozpatrzyć 
kolejność ataków od góry do dołu, zgodnie z treścią 
karty.  
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Rozpoczęcie Epickiej bitwy (ciąg dalszy)

Jeśli Przedwieczny przebudził się o północy, nie należy 
natychmiast rozpatrywać jego ataku. Zamiast tego 
należy wylosować wierzchnią kartę z talii Epickiej 
bitwy i rozpatrzyć kolejność ataków od góry do dołu, 
zgodnie z treścią karty.

Badacze atakują pierwsi
Badacze rozpatrują swoje ataki, uwzględniając  
efekty wynikające z karty Epickiej bitwy. Po ataku 
badacza należy przesunąć zegar do przodu. Badacze 
wykonują ataki, aż wybije północ. Kiedy wybije północ, 
Przedwieczny rozpatruje swój atak, uwzględniając 
efekty wynikające z karty Epickiej bitwy. Po ataku  
Przedwiecznego runda się kończy i należy wylosować  
i rozpatrzyć następną kartę Epickiej bitwy. 
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Przedwieczny atakuje pierwszy
Przedwieczny rozpatruje swój atak, uwzględniając 
efekty wynikające z karty Epickiej bitwy. 

Następnie badacze rozpatrują swoje ataki, 
uwzględniając efekty wynikające z karty Epickiej  
bitwy. Po ataku badacza należy przesunąć zegar do 
przodu. Badacze wykonują ataki, aż wybije północ.  
Po wybiciu północy runda się kończy i należy 
wylosować i rozpatrzyć następną kartę Epickiej bitwy.

Wydarzenia bitewne
Wydarzenia bitewne urozmaicają walkę, zapewniając 
rozmaite premie lub kary. Kartę należy rozpatrywać 
od góry do dołu.
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Ilekroć ten przeklęty zegar wybija północ, lękam się coraz 
bardziej. Straciliśmy już tak wielu. Ich nagrobki wpatrują się 
we mnie. Ilu jeszcze będziemy musieli pogrzebać, zanim ten 
koszmar się skończy?
Śmiertelne Konsekwencje to rozszerzenie do Znaku 
Starszych Bogów, dzięki któremu śledztwa staną się 
jeszcze bardziej złowrogie. Karty Fobii nałożą stałe 
negatywne efekty na badaczy, karty Epitafiów stworzą 
maleńki cmentarz dla poległych, a karty Epickiej bitwy 
podniosą poziom trudności walki z Przedwiecznym. 
Wszystkie trzy talie są niezależne i można wprowadzić 
do gry dowolne z nich.
50 kart z tego rozszerzenia można używać razem  
ze wszystkimi rozszerzeniami do Znaku Starszych 
Bogów. Dołącz te talie do swoich rozgrywek  
w Znak Starszych Bogów i ponieś śmiertelne 
konsekwencje!
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GALAKTA
ul. Łagiewnicka 39  
30-417 Kraków  
tel. 12 656 34 89 

Do rozgrywki 
niezbędna jest gra 

Znak Starszych 
Bogów


