


kétoldalas játéktáblakeret, pontsávval,
8 oldalelemből és 2 sarokelemből összeállítva

12 kétoldalas karakterkártya

48 parancslapka, valamint egy vászonzsák, amiből
kihúzhatók

előoldal

hátoldal

fordulójelző,
a pontsávhoz

Megjegyzés: A pontsáv egyben
fordulósáv is.

6 leromboltságjelző
(hosszú falas)

8 leromboltságjelző
(rövid falas)

6 sárga
harckocka

parancspont
(PP)

69 kétoldalas
parancspont/sebjelző

seb

6 fekete
kutatáskocka

8 nagy ajtólapka
(kétoldalas)

12 karakter-
jelző: 
4 NORAD,
8 salemita

8 csalijelző:
4 NORAD,
4 salemita

16 kis ajtólapka
(kétoldalas)

91 kétoldalas pályalap,
1x1-estől 4x4-esig

31 kétoldalas felszereléskártya

12 szépen kidolgozott bábu színkódos talppal, frakciók szerint 
(NORAD, salemita, áruló) lealapozva

36 missziókártya (18 NORAD, 18 salemita)

Megjegyzés: Csak a külső
helyszínes oldal használatos a
csatolt forgatókönyvekben;
a belső helyszínes későbbi 
forgatókönyvekben lesz 
használva - vagy a ti saját 
forgatókönyveitekben.

TARTOZÉKOK



Ez egy realisztikusságra törekvő, forgatókönyv alapú, részletekben és lehetőségekben gazdag szimulációs játék. Első ránézésre
nagyon bonyolultnak tűnhet, valójában az alapok elsajátítása után egyszerű és intuitív. A szabályfüzet úgy épül fel, tankönyv-
szerűen, hogy lépésről lépésre vezessék el a játékosokat a könnyű kezdetektől az összes szabályt alkalmazó teljes játékig.

Először is olvassátok el az Alapszabályokat, ezek minden forgatókönyvre érvényesek, majd alkalmazzátok is őket az első forga-
tókönyv lejátszásakor. Ezután olvassátok el a következő fejezetet és az ott leírtak alkalmazzátok a következő forgatókönyvnél, 
és így tovább, míg el nem sajátítjátok a játék összes fortélyát.

A szabályok modulárisan épülnek fel: minden forgatókönyv új mechanizmusokkal ismertet majd meg titeket, és be is gyakorol-
tatja veletek azokat, mielőtt utatokra bocsátana a következő küldetés, a következő forgatókönyv felé. Ne ijedjetek meg, ha játék
közben ismeretlen ikont láttok, ismeretlen tartozékkal találkoztok - ha valami még nem lett elmagyarázva, az azt jelenti, hogy
az adott forgatókönyvnél �gyelmen kívül hagyható, sőt hagyandó. Utóbb majd újra találkoztok velük, későbbi forgatókönyvek-
nél, és akkor majd olvasni is fogjátok a hozzájuk tartozó magyarázatokat. Mihelyt az utolsó forgatókönyvet is végigjátszottátok,
a játék teljes valójában kitárul előttetek.

Ez egy realisztikusságra törekvő, forgatókönyv alapú, részletekben és lehetőségekben gazdag szimulációs játék. Első ránézésre
nagyon bonyolultnak tűnhet, valójában az alapok elsajátítása után egyszerű és intuitív. A szabályfüzet úgy épül fel, tankönyv-
szerűen, hogy lépésről lépésre vezessék el a játékosokat a könnyű kezdetektől az összes szabályt alkalmazó teljes játékig.

Először is olvassátok el az Alapszabályokat, ezek minden forgatókönyvre érvényesek, majd alkalmazzátok is őket az első forga-
tókönyv lejátszásakor. Ezután olvassátok el a következő fejezetet és az ott leírtak alkalmazzátok a következő forgatókönyvnél, 
és így tovább, míg el nem sajátítjátok a játék összes fortélyát.

A szabályok modulárisan épülnek fel: minden forgatókönyv új mechanizmusokkal ismertet majd meg titeket, és be is gyakorol-

előoldal hátoldal

2 rálátás-ellenőrző kezdemény-
jelző

4 missziópontjelző,
a pontsávhoz4 paraván,

egyben 
segédlet

szabályfüzet

háttér- és forgató-
könyvfüzet

műanyag zacskók
tároláshoz

Megjegyzés: Külön kis játék kitalálni, mi hová kerüljön a dobozba. Ha sehogy sem nem boldogultok magatoktól, a játék honlapján 
(earthreborn.ludically.com) találtok segítséget, magyarázó ábrákat.

 12 zavarás-
jelző

6 NORAD
6 salemita

6 kétoldalas
füstgránátjelző

   hátoldal

14 kétoldalas többfukciós jelző

HOL IS KEZDJÜK?

2 kétoldalas
időzítettbomba-jelző

4 mágnes-
kártya

3 fogolyjelző 3 ki/bejelző

előoldal előoldal előoldal előoldal

6 taposóakna 1 plasztikbomba 5 üres sír 2 halálos vírus 14 elpusztított
berendezési tárgy

egy jól elosztott tárolórekesz, elsősorban a pályalapok tárolására



a karakter neve

teherbírás

célzás

mérnöki ismeretek

felderítőképesség

missziópont-költség

távolharci fegyver
sebzése

a karakter különleges képességei

életerő

páncélzat

sebesség

közelharci
táblázat

fordulónkénti 
PP-limit

e karakter biztosította
PP-bónusz

fordulókénti
PP-limit

árulóként

közelharci
táblázat

missziópont-költségmissziópont-költség

távolharci fegyvertávolharci fegyver

missziópont-költség

távolharci fegyver

missziópont-költségmissziópont-költség

távolharci fegyvertávolharci fegyver

a karakter különleges képességei

kutatás

mozgás

  lövés

közelharc

Az alábbiakban a játék három legfontosabb tartozékfajtájának magyarázzuk el: a forgatókönyveket, a karakterkártyákat és a parancslapkákat.
 

A játék kizárólag forgatókönyvek alapján játszható. Minden forgatókönyv leírja a szükséges előkészületeket: hogyan kell összeállítani a játéktáb-
lát, milyen karakterek állnak szemben egymással, éstatöbbi. Megszabják a kezdőpozíciókat, a győzelmi feltételeket, a játék hosszát, és minden 
egyéb fontos részletet.

Példa: Ez az ikon az alapszabályokat jelöli.

Ha egy forgatókönyves szabály ellentmond egy szabályfüzetes szabálynak, a forgatókönyves az erősebb.

 
Minden karakterkártya kétoldalas, teli mindenféle ikonnal és statisztikával. Az első forgatókönyveknél azonban csak az ikonok és statisztikák 
egy részére lesz szükség; a többit majd a későbbi forgatókönyvek fogják bevezetni.

 
Utasítások kiadásához parancslapkákat kell a karakterkártyákhoz
hozzárendelni, majd parancspontokat (PP) kell elkölteni a megfelelő
parancsok kiadásához.

 
 

 A parancslapkák több utasítást tartalmaznak. A lapkák, ahogy
az a lenti képen is látható, négy részre vannak osztva, és min-
degyik rész egy utasítást tartalmaz - így lehet komplex paran-
csokat kiadni.

Az adott részen látható szám azt mutatja meg, hogy maximum meny-
nyi PP költhető el az adott akcióra (1-4).

Megjegyzés: Az első forgatókönyv csak a mozgási és közelharci parancso-
kat használja, a parancslapkák többi akciója nem számít.

Megjegyzés: Az első forgatókönyvekben az ikonok színe sem számít, ez is
majd csak a későbbi forgatókönyveknél lesz fontos. 

 Egy aktiválás során egy karakter egy parancslapka több akcióját 
is végrehajthatja.

Példa: A fenti parancslapkát használva egy karakter lőhet, mozoghat
az ellenfél felé, majd végül közelharcba keveredhet vele - mindezt 
egyetlen aktivációs körben.

 Egy karakter több parancslapka akcióit is végrehajthatja - ezzel
olyan akciókat is végrehajtja, amelyeket egy lapka nem tehetett
lehetővé - még mindig egyetlen aktivációs körben.

Példa: A fenti parancslapkákat használva a karakter mozog 3 PP-
nyit, vív 2 PP-nyi közelharcot, megint mozog 1 PP-nyit, és végül
újra mozog 1 PP-nyit.

  
  

Példa: Az 1. forgatókönyvnél már szükség van az életerőre és a páncélzatra, de a célzást csak a 3. forgatókönyv vezeti be.

Egy karakter állapota háromféle lehet: ép, sérült és halott. A forgatókönyv kezdetén, hacsak külön nincs feltüntetve az ellenkezője, minden
karakter teljesen ép, kártyáját ezzel az oldalával felfelé kell lerakni.

Ha egy karakter annnyi vagy több sebet kap, amennyi életereje (a szám a szívben a karakterkártya felső részén), a kártyáját át kell forgatni a sérült
     oldalára. Ha a karakter ezután megint annyi vagy több sebet kap, mint amennyi most az életereje, a karakter meghal. A halott karakter bábu-
            ját le kell venni a játéktábláról, a helyére pedig fel kell rakni a karakter jelzőjét, azzal az oldalával felfelé, amelyiken a karakter képmása 
 látható.

A forgatókönyv ikonjai az alkalmazott szabálymodulokat jelölik.

természettudományok

A lapka mindegyik része öt lehetséges akció egyikét tartalmazza:
mozgás, közelharc, lövés, kutatás, interakció.

AZ ALAPSZABÁLYOK TARTOZÉKAI

Forgatókönyvek

Karakterkártyák

1. forgatókönyv

A.F.G.R.

4-5. forgatókönyv

6. forgatókönyv

3. forgatókönyv

sérült oldal

1. ábra

ép oldal

Parancslapkák



Ez a jelző mutatja, hogy
a NORAD-játékosnál
van a kezdeményezés,
e forgatókönyv minden
aktivációs fázisában ő
jön majd először.

NORAD
10 induló PP

parancspont/sebjel-
zők (bank) 

eldobott pa-
rancslapkák

 

5     5 parancs-
        lapka

    salemita
12 induló PP

parancslap-
kák a zsákban

 

salemita paraván

NORAD paraván

Vasquez e három szoba egyikében rabos-
kodik. Amíg ki nem szabadul, nem számít
a PP-bónusza (csak erre a forgatókönyvre 
vonatkozó speciális szabály).

 Vasquez e három szoba egyikében rabos-
kodik. Amíg ki nem szabadul, nem számítkodik. Amíg ki nem szabadul, nem számít

(csak erre a forgatókönyvre 
kodik. Amíg ki nem szabadul, nem számít
Vasquez e három szoba egyikében rabos-
kodik. Amíg ki nem szabadul, nem számít
Vasquez e három szoba egyikében rabos-
kodik. Amíg ki nem szabadul, nem számít

 
5     5 parancs-

        lapka        lapka        lapka
5     5 parancs-

        lapka        lapka

Az előkészületek során az alábbi lépéseket kövessétek, de közben folya-
matosan olvassátok az aktuális forgatókönyv előkészületeit, végrehajtva
az ottani lépéseket is.

 Válasszatok forgatókönyvet: Célszerű, ha sorban játsszátok le a 
forgatókönyveket, kezdve az 1. forgatókönyvvel. 

 

 

 

 

 

 

 Rakjátok az összes parancslapkát a zsákba.

 Készítsétek a parancspont/sebjelzőket a játéktábla mellé,
a bankba (l. a 2. ábrát).

 

 
Hajtsátok végre a forgatókönyv többi előkészületi lépését.

Kezdődhet is a játék.

Minden játék a forgatókönyvben meghatározott számú fordulóból
áll, és minden forduló három fázisból:

 
Kezdeményfázis

 
Aktivációs fázis

 
Végfázis

Mindig teljesen be kell fejezni egy fázist, csak utána kezdődhet a
következő fázis.

Minden játékos annyi parancslapkát húz a zsákból,
hogy 5 lapkája legyen; a lapkákat paravánjuk mögé rakják, hogy el-
lenfelük ne lássa azokat. Először az húz, akinél ott van a kezde-
ményjelző, majd az óramutató járása szerint a többiek. Ha a zsák
kiürülne, az eldobott parancslapkákat vissza kell szórni a zsákba és
a zsákot jól össze kell rázni, majd folytatni a lapkahúzást.

Kizárólag az első fordulóban az a játékos, aki elégedetlen kihúzott
parancslapkáival, félreteheti azokat, hogy másik ötöt húzzon a zsák-
ból; ezután az elsőként kihúzott öt lapjkát vissza kell kevernie a
zsákba.

Megjegyzés: Akinek maradtak az előző fordulóból parancslapkái, az öt-
nél kevesebb lapkát húz - annyit húz, hogy a megtartottakkal együtt ösz-
szesen öt parancslapka legyen paravánja mögött.

Minden játékos parancspontjelzőket (a továbbiakban parancspon-
tokat) kap a bankból. Hogy pontosan mennyit, az két dologtól
függ:

 
 Ha a kezdeményfázisban irányít olyan karaktert, akinek PP-bó-
nusza van, megkapja a karakter kártyájáról leolvasható meny-
nyiségű bónusz PP-t (l. az 1. ábrát).

 

Megjegyzés: Csak bizonyos karakterek biztosítanak PP-bónuszt a játé-
kosoknak.

A játékosok kapott a parancspontokat paravánjuk mögé rejtik.

A forgatókönyv megszabja, hogy melyik játékosé a kezdeménye-
zés; az illető elveszi és paravánja elé lerakja a kezdeményjelzőt. 
A következő aktivációs fázisban ez a játékos fog először csele-
kedni.

 

Megjegyzés: Minden forgatókönyv másképp rendelkezik a kezdeménye-
zésről. Van, hogy végig ugyanazé a játékosé, máskor viszont a játékosok
megszerezhetik egymástól a kezdeményezés jogát.

Más hatások is aktiválódhatnak ebben a fázisban - találkozni fog-
tok ilyenekkel, ahogy egyre újabb forgatókönyvekbe kezdtek.

Most kezdődik az aktivációs fázis - az a játékos fogja kezdeni,
                                  akié a kezdeményezés.

ALAPSZABÁLYOK

Megkapja a forgatókönyv megszabta alapmennyiséget.

Előkészületek

A játék menete

Kezdeményfázis

Állítások össze a játéktáblát a forgatókönyv ábrája alapján, a meg-
felelő kereteket, pályalapokat és ajtókat használva.

Válasszatok magatoknak frakciót és a megfelelő paravánt rakjátok
ki magatok elé.

Keressétek ki a forgatókönyvnek megfelelő karakterkártyákat és
azokat rakjátok ki paravánotok elé, ép oldalukkal felfelé (l. a 2. áb-
rát).

E karakterek bábuit rakjátok fel a játéktáblára, a forgatókönyv
megszabta pozíciókra.

NORAD-játékos

2. ábra

az 1. forgatókönyv előkészületei

salemita játékos

Parancslapkák húzása

Parancspontok (PP) begyűjtése

Kezdeményezés meghatározása

Egyéb hatások



Az aktivációs fázis több körből áll. A soron lévő játékos körében
a választható akciók közül egyet hajt végre. A fázist a kezdőjátékos
indítja. A legtöbb akcióhoz PP-t kell költeni; az akcióknál fel van
tüntetve a PP-költségük. Az éppen soron lévő játékost nevezzük
aktív játékosnak. 

Az aktív játékos kiválasztja az egyik általa irányított
karaktert, a karakterkártyát 90o-kal elforgatja, hozzárendel egy pa-
rancslapkát, majd elkölti a szükséges mennyiségű parancspontot
(l. a következő hasábban).

Ha már az aktív játékos irányította összes karakter aktiválva lett (el
van forgatva mindnek a karakterkátyája), a játékos reaktiválhatja 
egy már aktivált karakterét. A karakterkártya elforgatva marad, 
viszont a játékos éppúgy rendel a karakterhez parancslapkát és költ
el parancspontokat, mintha rendesen aktiválná az adott karaktert.

 

Az aktív játékos be�zet paravánja mögül 1 PP-t a bankba, majd húz
egy parancslapkát a zsákból; a lapkát paravánja mögé rakja. Ha a
zsák már teljesen üres, a játékos előbb visszaszórja abba az összes el-
dobott parancslapkát, összerázza őket, és csak ezután húz.

 

 

Megjegyzés: Nincs korlátozva, hogy az aktivációs fázis során hány pa-
rancslapka lehet egy játékos paravánja mögött; azonban a forduló végén
legfeljebb öt parancslapka lehet egy játékosnál (l. a Végfázisnál). 

 

Az aktív játékos be�zet paravánja mögül 2 PP-t a bankba, majd átné-
zi az eldobott parancslapkákat, kiválaszt egyet (anélkül, hogy a többi-
ek látnák, mi az), és azt paravánja mögé rakja.

 

Megjegyzés: Az akció nem hajtható végre akkor, ha épp nincsen dobott
lapka.

Példa: A NORAD-játékosnak nagy szüksége lenne egy adott parancs-
lapkára, amiről tudja, hogy ott van a dobott lapkák között; el is dönti
magában, hogy körében megveszi majd. Azonban előbb még a salemi-
ta játékos jön, aki akciójával kihúzza az utolsó parancslapkát a zsákból.
Mivel a zsák kiürült, az összes dobott lapkát vissza kell bele szórni - 
az eldobott lapkáknál nincs egy lapka sem, a NORAD-játéks képtelen
megvásárolni a megkívánt lapkát.

Az aktív játékos nem csinál semmit a körében. Ha sorban az összes
játékos passzol, az aktivációs fázis véget is ér, és következik a végfázis.

Megjegyzés: Ha valaki passzol, az a következő körében újra cselekedhet.
A passzolás miatt a játékos csak az adott körből marad ki, nem az egész
fordulóból.

Mi oka lehet a passzolásnak?

 Az aktív játékos kifogyott a parancslapkákból és/vagy a PP-kből.

 

Miután az aktív játékos végrehajtotta a fenti akciók egyikét, követke-
zik a kör vége. Ekkor be kell zárni az ebben a körben kinyitott összes
tolóajtót (l. az ajtóknál).  

Az ellenfél lesz az aktív játékos, és most rajta a sor, hogy végrehajtsa
a fenti akciók egyikét.

Az aktív játékos utasításokat ad egy aktivált karakterének olyasfor-
mán, hogy hozzárendel egy parancslapkát, majd parancsponto-
kat költ a csatolt lapká(k)ra, hogy a karakter végrehajtsa azok uta-
sításait.

Ha a karakter ebben a fordulóban most először lett aktiválva, a
kártyáját 90o-kal el kell forgatni.

 

A játékos paravánja mögül a karakterkártya mellé rak (l. a 3. ábrát).
 

Egy aktiválás során csak egy új parancslapka rendelhező hozzá az
aktivált karakterhez; ugyanakkor egy karakterkártyához egyszerre
több parancslapka is hozzá lehet rendelve.

 

 A játékos a hozzárendelt parancslapkákból kiválaszt egy lapkarészt.

 A játékos paravánja mögül az adott lapkarészhez rakja a parancs-
pontokat.

 A játékos a szabályok szerint végrehatja az adott parancsot.

Az aktív játékos dönthet úgy, hogy a karakterhez első aktiválásáakor
sem rendel hozzá parancsjelzőt - ilyenkor az a karakter parancsra 
vár (l. Jack Saw-t a 3. ábrán). Az adott karakterhez csak egy későbbi
aktiválási körben lesz parancsjelző hozzárendelve. 

Példa: A salemita játékos szeretné reaktiválni Je� Deelert, de nem 
teheti meg, mert a 2-es zombit még nem aktiválta a fordulóban. 
Nincs igazán hasznos parancsa a 2-es zombinak, így úgy aktiválja,
hogy nem rendel hozzá parancsjelzőt. A salemita játékos következő
körében már reaktiválhatja Je� Deelert.

 

Egyetlen aktivációs körben a játékos:

 több parancsot is végrehajthat ugyanarról a parancslapkáról;

 több parancsot is végrehajthat több hozzárendelt parancslapkáról.

A parancsok lehetnek ugyanolyanok vagy eltérő fajtájúak, de minden-
képp sorban, egymás után hajtandók végre.

Példa: Egyetlen aktivációs körben lehet mozogni, utána lőni, majd
közelharcot vívni, azután megint mozogni, stb.

Megjegyzés: A játékos ne rakja ki az összes végrehajtandó parancshoz a
parancsjelzőket, hanem mindig csak ahhoz, amit éppen végrehajt - így
ellenfele nem tudja előre, mit fog csinálni, ami különösen párbajnál
lehet fontos (l. a párbajoknál).

A játékos ellenefelei lépéseire szeretne reagálni. Persze lehet, 
hogy minden kivár, mindeki passzol - és az aktivációs fázis véget 
is ér anélkül, hogy a játékosok cselekednének.

Ezután a játékos az alábbi két lehetőség egyikét vagy mindkettőt
végreajtja:

Megjegyzés: Ha már a játékos összes karakterkártyája el lett forgatva,
nincs korlátozva, melyek reaktiválhatók, hányszor, milyen sorrendben
- persze más tartozékok és lehetőségek úgyis limitálják ezt.

Aktivációs fázis

Karakter aktiválása
(költség: változó)

Korábban aktivált karakter 
reaktiválása (költség: változó)

Parancslapka húzása a zsákból
(költség: 1 PP)

Eldobott parancslapka visszavétele
(költség: 2 PP)

Passzolás

A kör vége

Karakter aktiválása

1. Parancslapka hozzárendelése

Példa: Vasquez már aktiválva lett ebben a fordulóban, és kapott is
egy parancslapkát. Frakciója összes karaktere aktiválva lett már eb-
ben a fordulóban legalább egyszer, így a NORAD-játékos reaktivál-
ja, és ennek során hozzárendel egy újabb parancslapkát - így több
lehetőségből válaszhatja ki, mire költi el PP-it.

Megjegyzés: A kártyákhoz hozzárendelt parancslapkák a végfázisig ott is
maradnak, csak akkor dobódnak el (l. a Végfázisnál).

Parancsra várva

2. Parancs végrehajtása

Több parancs végrehajtása

Bevetésre várva
Az aktív játékos dönthet úgy, hogy hozzárendel egy parancslapkát az
aktivált karakterhez, de sem ahhoz, sem már ott lévő másik parancs-
lapkához nem rak parancspontokat - majd csak egy következő aktivá-
ciós körben fog parancspontokat költve utasításokat végrehajtatni 
ezzel a karakterrel (l. Franck Einsteint a 3. ábrán). 



Einstein már aktiválva volt,
és bevetésre vár: hozzá van
már rendelve egy parancs-
lapka, de még egy PP sem
lett ráköltve.

a NORAD-já-
tékos PP-i

a NORAD-játéks meg-
maradt parancslapkái

a salemita játé-
kos megmaradt
parancslapkái a salemita já-

tékos PP-i

Vasquez még mindig fogoly
az egyik hálószobában.

Az 1-es zombi még nem volt
aktiválva ebben a fordulóban,
de már vesztett 2 életerőt.

A 2-es zombi már aktiválva volt,
mozgott (2 PP) és közelharcot ví-
vott (1 PP), vagyis 3 PP már rá
lett költve.

 

Deelernél van egy mágneskártya.
A karakter még nem volt aktiválva 
ebben a fordulóban.

Jack Saw már aktiválva volt, de még
parancsra vár (nem lett hozzáren-
delve parancslapka).

 

 

 Parancspont csak üres lapkarészhez rakható (a parancslapka olyan 
részéhez, ahol még nincs parancspont).

 Egy lapkarészhez legfeljebb annyi parancspont rakható, amilyen 
szám látható az adott lapkarészen.

 Egy karakterre egy fordulóban legfeljebb annyi pa-
rancspont költhető, amennyi annak a karakternek a 
parancspont-limitje (ez a kártyáján látható ikon, l. 
az 1. ábrán).

 

 Egy lapkarészhez rakható kevesebb parancspont, mint a rajta lát-
ható szám; azonban a lapkarész “fel nem használt mennyisége”
már nem használható ki később.

Példa: A 3. ábrán a 2-es zombi 2 parancspontért mozgott és 1 pa-
rancspontért közelharcot vívott, ugyanazon parancslapka két külön-
böző részét kihasználva. Összesen 3 parancsopont lett eddig rákölt-
ve. Ennyi az ő parancspont-limitje, így a 2-es zombi a forduló to-
vábbi részében már nem hajthat végre parancsokat.

 
 

 

 Egy lapkarész, bármilyen szám is szerepel rajta, egy parancs végre-
hajtását teszi lehetővé; nem osztható fel több, kevesebb PP-be ke-
rülő parancsra.

Példa: Ez a lapkarész kutatást tesz lehetővé.
Ez lehet egyetlen 3 PP-s kutatás, de nem le-
het három 1 PP-s kutatás. Lehet egyetlen 
2 PP-s vagy 1 PP-s kutatás, de ekkor a fel
nem használt mennyiség (1, illetve 2 PP)
elvész.

 

 

 

 A lapkarészek mindig külön parancsként hajtandók végre, még
azonos akciók esetén is; az azonos fajtújú akciók nem vonhatók 
össze egy parancsba.

Példa: Mindkét pa-
rancslapkának van kö-
zelharci része, de ezek
nem vonhatók össze
egy 5 PP-s közelharcba.
Két külön közelharci
parancsként hajthatók

 

végre, egy 2 PP-s, valamint egy 3 PP-s közelharci parancsként.   

Kivétel: A mozgásakcióra nem egészen így vonat-
koznak ezek a megkötések (l. a mozgásnál).

 
 

 
 

Miután egymás után mindenki passzolt, az aktivációs
fázis befejeződik, és következik a végfázis.

E fázisban “meg kell tisztítani” a játékteret az alábbiak szerint:

 Győzelmi feltételek ellenőrzése: Egyes forgatókönyvek bizo-
nyos számú fordulóig tartanak, mások akkor fejeződnek be, ami-
kor egy játékos teljesíti saját céljait. Az adott forgatókönyvnél
meg kell nézni, teljesültek-e a győzelmi feltételek, ellenkező eset-
ben a végfázis után új forduló kezdődik majd.

 Karakter- és felszereléskártyák visszaforgatása
(90o-kal, hogy megint egyenesen álljanak).

 

 A karakterekhez hozzárendelt összes parancslapkát az eldobott
lapkákhoz kell tenni, képpel lefelé (ha túl sok van belőlük, több
oszlop vagy kupac is alkotható az eldobott lapkákból, az a fon-
tos, hogy mind képpel lefelé legyen).

 Az összes parancspontot vissza kell rakni a bankba - még a 
játékosok paranvánja mögött maradt, fel nem használt parancs-
pontokat is! Arra azonban vigyázni kell, hogy a sebjelzők ma-
radjanak a karakterkártyákon.

 A játékosoknak a paravánjaik mögött lévő parancslapkák közül
el kell dobniuk annyit, hogy ott csak öt maradjon; de ha akar-
nak, eldobhatnak többet is (abban reménykedve, hogy követke-
ző fordulóban jobbakat fognak húzni). Miután ez megtörtént,
mindenkinek fel kell fednie, hány parancslapkája van paravánja
mögött - azonban erre az időre képpel lefelé kell fordítani azo-
kat, hogy ne derüljön ki, milyen parancsok vannak rajtuk.

 Egyéb hatások: További hatások is végrehajtódhatnak ebben a
fázisban (pl. bizonyos jelzőket el kell távolítani); ezt mindig az
adott forgatókönyv szabja meg.

 Kezdődhet az új forduló a kezdeményfázissal.
.

3. ábra

aktivációk

Parancspontokra vonatkozó megkötések Parancsvégrehajtások megkötései

NORAD-játékos

salemita játékos

Az 1. forgatókönyvhöz kell:

Mozgás

Közelharc

Végfázis



 

       faajtó       tolóajtó

Minden mozgásparancsra költött PP-ért annyi mozgáspontot kap 
az adott karakter, amennyi a sebessége (ami a karakterkártyájáról ol-
vasható le).

 

Példa: Vasquez mozgásnál minden ráköltött PP-ért 6 mozgáspontot 
kap; 4 PP-t ráköltve 24 mozgáspontot kap (l. még a 7. ábrát).  

 
Természetesen a mozgó karakternek nem kell elhasználnia összes moz-
gáspontját; azonban amit nem használ fel a mozgás során, az a mozgás
bejefezése után elveszik.

A többi parancstól eltérően mozgás végrehajtása során lehetségesek az 
alábbiak:

 

 PP lerakható olyan lapkarészhez, amelynél már van egy/több PP le-
rakva.

 

 Akció megosztása: Egy olyan mozgásos lapkarésznél, ahol egynél 
több PP van lerakva, egy akció helyett több külön akció is végre-
hajtható.
 

Példa: A fenti parancslapka és lerakott PP-k esetén az aktivált karak-
ter végrehajthat egy 1 PP-s mozgást, utána egy 1 PP-s közelharcot in-
díthat, végül pedig, felhasználva a mozgásrésznél még el nem használt
PP-ket, végrehajthat egy 2 PP-s mozgást.

 
 

 
 

 Akciók egyesítése: Egy vagy több parancslapka mozgásrészeinek
akciói egyesíthetők egyetlen mozgássá. 

Példa: A fenti parancslapkák és lerakott PP-k esetén egyesíthető a há-
rom mozgásakció, így Vasquez egyetlen, de 5 PP-s mozgásakciót is
végrehajthat, összesen 30 elkölthető mozgásponttal.

 

 

 Egy négyzetről egy szomszédos négyzetre átmenni 1 mozgáspont-
ba kerül.

De�níció: Két négyzet akkor számít szomszédosnak, ha van közös
oldaluk, és sem fal, sem bezárt ajtó nem választja el őket. A csak
sarkukkal érintkező négyzetek nem számítanak szomszédosaknak.  

 A karakterek átmehetnek olyan négyzeteken, ahol baráti vagy halott
karakterek vannak; a mozgás költsége nem nő meg ilyenkor.

  

 A karakterek nem mehetnek át falakon, bezárt ajtókon, sem ellen-
séges karaktereken.

 

 Szaggatott sárga vonallal határolt négyzetekre csak akkor lehet be-
lépni, ha a berendezési tárgy már el lett pusztítva (l. a berendezési 
tárgyak elpusztításánál).

 Az aktivációs kör végén nem lehet egy négyzeten több bábu.

 Átlósan sosem lehet mozogni.

Mozgás közben szabadon megváltoztatható, merre néz a bábu, ez nem
kerül mozgáspontba - de mindig az adott kocka egy oldala felé kell néz-
nie, sosem nézhet sarok irányába (l. a 4. ábrát).

 Fontos: A karakter arra néz, amerre a bábuja talpán lévő kés hegye mu-
tat.

A mozgás végén a játékosnak el kell döntenie, melyik irányba néz a ka-
raktere - a karakter a következő mozgásáig ebbe az irányba fog nézni. 

Jól meg kell gondolni, merre néz a karakter, ez taktikai okokból nagyon
fontos lehet!

Az ajtók az előkészületek során kerülnek fel a játéktáblára.

Kétfajta ajtó van: tolóajtó és faajtó. Mindkettő 1 mozgáspont elköl-
tésével nyitható ki. Az ajtót nyitó karakternek az ajtóval szemben kell
állnia, vagyis egy, az ajtóval szomszédos négyzeten kell lennie úgy, 
hogy az ajtó felé néz a bábuja. A kinyitott faajtót úgy kell jelölni, 
hogy a  lapkáját át kell forgatni; a kinyitott tolóajtót úgy kell jelölni, 
hogy a lapkáját félre kell csúsztatni.

Példa: A lenti ábrán sem Vasquez, sem Jack Saw, sem Jessica és Nick 
Bolter sem tud ajtót kinyitni; Franck Einstein, Cherokee Bill és Je�
 Deeler viszont mind képesek kinyitni az előttük lévő ajtót. 

 

 

MOZGÁS

Mozgásparancs végrehajtása

Mozgásra vonatkozó kivételek

Mozgásra vonatkozó korlátozások

Ajtók

4. ábra
      Irányok

Mozgás végén az irány megválasztása

Példa: A fenti ábrán szabályos, hogy melyik irányba néz Vasquez,
ahogy az Jack Saw esetében is. Je� Deeler és Franck Einstein viszont
szabálytalan irányokba néz.

Tolóajtót nem lehet becsukni; a tolóajtók az aktivációs kör végén 
automatikusan becsukódnak. A kinyitott faajtók addig nyitva ma-
radnak, amíg valaki be nem csukja őket. Faajtó becsukásához az
kell, hogy egy karakter pont előttük álljon, velük szembe nézve, és
elköltsön erre 1 mozgáspontot.

Egy négyzet szélesek a kis ajtók, a nagyok viszont két négyzet szé-
lesek.

5. ábra
ajtók kinyitása



 

előtte utána

 

    mágneskártya  mágneskártyás ajtó

Tegyük fel, hogy Vasquezt és Franck Einsteint ugyanaz a játékos irányítja (ahogy az az 1. forgatókönyv-
nél a helyzet). Ha Vasquez a világoskék nyilat követi, 13 mozgáspontból jut el a nyíl hegyéig (12 lépés,
plusz 1 a tolóajtó kinyitása). Mivel a sebessége 6-os, legalább 3 PP-t kellene mozgásra költenie, hogy az-
zal 18 mozgásponthoz jusson; 2 PP-t költve csak 12 mozgáspontja lenne. Vasquez további opciói:

 

  

 A rózsaszín nyíl követése csak 8 mozgáspontjába kerülne (2 PP-t kellene költenie). 

 Ha a sárga nyilat követi, és becsukja maga mögött az ajtót, 14 mozgáspontot költ (ehhez 3 PP-t kell
mozgásparancsra költenie).

 

 A vörös nyíl követése 4 mozgáspontjába kerülne (1 PP-t kellene csak költenie); a végén az ajtót mág-
neskártya hiányában nem tudná kinyitni.

 

 
Franck Einsten 11 mozgáspontból jutna el a világoskék nyíl hegyéig. Mivel a sebessége csak 5-ös, 3
PP-t kellene mozgásra költenie; ha csak 2 PP-t költene, csupán 10 mozgáspontja lenne.

  

 Je� Deeler 5 mozgáspontotból követhetné a sötétkék nyilat - megtehetné, hiszen van nála mágneskár-
tya az ajtónyitáshoz. Mivel a sebesssége 4-es, 2 PP-t kellene költenie (8 mozgáspont), 1 PP-t elköltve 
csak 4 mozgásponthoz jutna.

 
 

 Az edzőterem súlyzóit, az étkezde asztalait, a konyha berendezését szaggatott sárga vonal keretezi, va-
gyis ezekre a négyzetekre nem léphet bábu - addig legalábbis nem, amíg el nem pusztítják az adott 
berendezési tárgyakat.

A tiszti hálószoba (bal alsó szoba) ágyát, asztalát és székét nem keretezi szaggatott srága vonal, vagyis
ezekre a négyzetekre ráléphetnek a bábuk.

 

Egyes ajtókon (tolóajtókon és faajtókon egyaránt) látható egy mág-
neskártyaikon. Ez azt jelenti, hogy csak olyan karakter tudja kinyit-
ni ezt az ajtót, akinél van mágneskártya; akinél nincs, az képtelen
kinyitni egy ilyen ajtót (ezért nem képes kinyitni az ajtót Nick Bolter
az 5. ábrán). Ha egy mágneskártya nélküli karakter mindenképp át
akar jutni az ajtón, el kell azt pusztítania (l. a berendezési tárgyak el- 
pusztításánál).

Nyitott mágneskártyás ajtót bárki be tud csukni, az is, akinél nincs
mágneskártya.

A forgatókönyv szabja meg, melyik karakternél van mágneskártya a
játék kezdetén; ilyenkor egy mágneskártyát rá kell rakni a megfelelő 
karakter karakterkártyájára.

Amikor egy karakter keresztülmozog egy baráti karakteren, az őket
irányító játékos átadathatja az egyik karakter mágneskártyáját a má-
sik karakternek - ez nem kerül mozgáspontba. Amikor egy karakter
keresztülmozog egy halott karakteren, felveheti a halott karakternél
lévő mágneskártyát. Mindkét esetben a mágneskártya jelzőjét át kell
rakni annak a karakternek a kártyájára, aki most hordozza a mágnes-
kártyát.

   
 

 

Ajtó sosem kerülhet dupla falra, azonban bizonyos forgatókönyvek-
nél egyes ajtók egyszeres (nem dupla) falak helyére kerülnek - ilyenkor
a két helyiséget az adott helyen ajtó választja el, és az ajtó lapkája
alatti falat úgy kell tekinteni, mintha egyáltalán nem lenne ott.

A 6. ábrán látható, hogy néz ki a játéktábla az ajtók lerakása előtt
és után; a nagy piros X-ek olyan helyeket jelölnek, ahová nem rak-
hatók le ajtók a dupla falak miatt.

 
 

Hacsak a forgatókönyv külön meg nem tiltja, a karakterek szabadon
távozhatnak a játéktábláról. Ehhez az kell, hogy mozgás közben ki-
lépjenek a kereten túli “virtuális” négyzetekre. Amelyik karakter elhagy-
ja a játéktáblát, az biztonságba kerül, azonban már nem térhet vissza
a játékba; a nála lévő felszerelések (felszereléskártyák, felszerelésjelzők)
is kikerülnek a játékból.

 
 

 

A játékban van két speciális egynégyzetes
pályalap, a csatornanyílások (magyarázatu-
kat l. a 42. oldalon). Egyes forgatóköny-
veknél a karakterek ezeken keresztül is
elhagyhatják a játéktáblát.6. ábra

Ajtók lerakása

A játéktábla előkészítése: az ajtók lera-
kása

A játéktábla elhagyása

7. ábra

Példák a mozgásra



 

1
kritikus

siker

 

Közelharccal támadható szomszédos ellenséges karakter, valamint el-
pusztítható vele szomszédos berendezési tárgy (l. a berendezési tárgyak 
elpusztításánál).

 
  

Ellenséges karakter elleni közelharci támadás az alábbi lépésekből áll:

 1 avgy több PP-t le kell rakni egy, az aktivált karakterhez hozzá-
rendelt parancslapka közelharci részéhez.

 

 Az aktivált karakter lesz a támadó.

 Az aktív játékos kijelöli, melyik szomszédos ellenséges bábu a tá-
madás célpontja - az a karakter lesz a védekező.

 Ellenőrizni kell, hogy teljesülnek-e a közelharcra vonatkozó meg-
kötések.

 Meg kell állapítani a harcoló karakterek harci erejét.

 Közelharci dobásra kerül sor.

 Közelharcot az a karakter indíthat, akinek szomszédságában van
ellenséges bábu. Ebből következik, hogy a támadó a vele szom-
szédos négy négyzetre támadhat közelharcban (l. a lenti ábrát) - 
de persze ajtón vagy falon keresztül nem lehet így támadni. 

Mind a támadó, mind a védekező harci erejét befolyásolja, hogy
hol helyezkedik el ellenfele: előtte, mellette vagy mögötte.

A karakter harci erejének meghatározásához először is meg kell néz-
ni a bábu talapzatán a belső kört.

 A sötétkék rész azt jelöli, ahol a karakter a leghatékonyabb, 
leghalálosabb közelharcban.

 A világoskék részt azt jelöli, ahol a karakter átlagos teljesítményt
tud nyújtani a közelharcban.

 A szürke részt azt jelöli, ahol a karakter a legvédtelenebb (ez ál-
talában a háta), vagyis a leggyengébben harcol.

Hogy melyik körrész számít, azt az határozza meg, hogy a karakter-
től merre áll ellenfele.

Mindkét játékos dob a harci ereje alapján neki járó harc-
kockákkal.

Minden kidobott kritikus sikerrel a karakter automatikus 1 
sebet okoz az ellenséges karakternek. Ekkor a bankból egy sebjelzőt a 
megsebzett karakter kártyájára kell rakni.  

Fontos: A védekező csak kritikus sikerekkel sebezheti meg a támadót,
normál sikerekkel nem.

 

Megjegyzés: Először mindig a kritikus sikereket kell végrehajtani. Így
meglehet, hogy egy karakter annyi sebet kap, hogy a kártyáját át kell
fordítani sérült oldalára (l. a sérült karaktereknél) - lehet, hogy emiatt
lecsökken a páncélzata még a normál sikerek �gyelembe vétele előtt.

 
 

 

A védekező összeadja kidobott normál sikereit és kapott automatikus
sikereit, és ehhez hozzáadja páncélzatát (ez a karakter kártyájáról ol-
vasható le). Ez az összeg az ő védőértéke.

A támadó összeadja kidobott normál sikereit és kapott automatikus
sikereit. Ez az összeg az ő támadóértéke. 

Ezután össze kell vetni a támadó- és a védőértéket. Ha a támadóérték 
a nagyobb, a védekező annyi sebet szenved el, amennyivel több a 
támadóérték a védőértéknél (l. a 11 ábrát). Ha viszont a támadóérték 
a kisebb, vagy a két érték azonos, nem történik semmi. 

 

 

Erős támadást akkor hajt végre egy karakter, ha 1 PP-nél többet 
költ a közelharci támadására: a támadó ahánnnyal több PP-t költ 
1-nél, annyi plusz harckockával dob.

 

Példa: Ha a támadó 3 PP-t költ közelharci támadásra, 2 pluszkoc-
kával dob. Ha ez a támadó amúgy nem dobott volna, most dob a
2 pluszkockával - így Vasquez a sötétkék körrésznél 1 PP-ért 2 au-
tomatikus sikert kap, 3 PP-ért a 2 automatikus sikere mellé még 
dob 2 harckockával.

Megjegyzés: Mivel erős támadáshoz szükséges legalább 2 PP elköltése,
nem lehet erős támadást végrehajtani olyan közelharci lapkarésszel,
ahol 1 PP az elkölthető maximum.

Példa: A 10. ábrán  példák láthatók szabályos és szabálytalan közel-
harci támadásokra.  

 

 A közelharc mindig egy az egy ellen folyik! Ha a támadó több
ellenséggel is szomszédos, csak ezek egyikét támadhatja - az aktív
játékos választja ki, hogy ki lesz ez az ellenség, vagyis ki lesz a vé-
dekező.

 
 

Megjegyzés: Egy közelharci parancs révén nem támadható több ellen-
ség; ugyanakkor egy aktivációs körben két szomszédos ellenség is támad-
ható, amennyiben két közelharci lapkarészhez is lett PP lerakva - de ez
két külön közelharci parancs végrehajtását jelenti. 

 Emlékeztető:  Közelharci parancsokat nem lehet sen
megosztani, sem egyesíteni (l. a parancs végrehajtásá-
nál).

 

Példa: A 9. ábrán látható, hogy ha Jack Saw egy tőle jobbra lévő
ellenféllel harcol, akkor nála a világoskék körrész számít. 

 

A karakter kártyájáról olvasható le, hogy az adott körrészhez milyen
harci erő társul (l. a fenti ábrát). Ez a kártyán található közelharci
táblázat szabja meg, hogy az egyes közelharci szituációkban - azzal
az eltérő színű körrészeknél - hány harckockával dob a karakter. 
Bizonyos esetekben nem kerül sor dobása, a karakter automatikus
sikereket kap.

 

Példa: A 9. ábráról leolvasható, hogy Jack Saw:  

 négy harckockával dob, ha szembe támad vagy szemből érkező
támadás ellen védekezik;

 ugyancsak négy harckockával dob, ha balra támad vagy balról
érkező támadás ellen védekezik - elvégre ott a körfűrésze;

 két harckockával dob, ha jobbra támad vagy jobbról érkező
támadás ellen védekezik;

 nem dob, viszont kap 2 automatikus sikert, ha hátrafelé tá-
mad vagy ha hátulról érkező támadás ellen védekezik.

Közelharci parancs végrehajtása
A harci erő meghatározása

Normál sikerek

KÖZELHARC

Közelharcra vonatkozó korlátozások

8. ábra

9. ábra

A közelharc megtörténte

Erős támadás

0
normál
siker

1
normál
siker

2 normál
siker

Eredmények

Kritikus sikerek



 

Különféle szabályos és szabálytalan közelharci sztituációk láthatók oldalt:

 Vasquez nem támadhatja Jack Saw-t, mivel nem szomszédosak egymással (átlósan nem lehet támadni közelharcban).

 Je� Deeler nem támadhatja Franck Einsteint, mivel ajtó van kettejük között. Ahhoz, hogy Je� Deeler megtámadhassa Franck
Einsteint, először mágneskártyájával ki kell nyitnia az ajtót, amihez egy 1 PP-s mozgásparancsot kell végrehajtania; utána, még
ugyanebben a körben, PP-t költve közelharci parancsra, megtámadhatja Franck Einsteint - még mielőtt a kör végén a tolóajtó
visszacsúszna a helyére.

 

 Ugyanezen okból Franck Einstein sem támadhatja Je� Deelert. Mivel nála nincs mágneskártya, neki először el kellene pusztí-
tania az ajtót (PP-t költve közelharci parancsra). Ha már elpusztult az ajtó, Franck és Je� szomszédosak, így Franck Einstein 
PP-t költve egy közelharci parancsra megtámadhatná Je� Deelert.

Három szabályos közelharci szituáció látható a képen:

 Nick Bolter megtámadhatja Je�
Deelert (l. a 11. ábrát). 

 Jessica megtámadhatja James
Woo-t (l. a 12. ábrát). 

 Jack Saw megtámadhatja Nick
Boltert (l. a 13. ábrát). 
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Ha egy karakter, akinek kártyája az ép oldalával van fel-
felé, már annyi sebet kapott, amennyi az életereje (ez a
kártyájáról olvasható le, a vörös szívben található szám
-  l. az 1. ábrán), a sebjelzőket a kártyájáról vissza kell 

  
 

 

rakni a bankba, és a kártyát át kell forgatni a sérült oldalára. Mos-
tantól a karakter sérültnek számít.
Fontos: Ha még maradt seb, amit a karakter nem kapott meg, ak-
kor most azonnal új sebjelző vagy -jelzők kerülnek a karakter kár-
tyájára.

Ha egy karakter, akinek kártyája a sérült olda-
lával van felfelé, már annyi sebet kapott, amennyi
így sérülten az életereje, a karakter meghal. A
bábuját le kell venni a játéktábláról, a helyére pe-
dig fel kell rakni a karakterjelzőjét, annak képes
oldalával felfelé (ahogy az itt a szövegtől balra
látható). A bábut a karakter kártyájára kell rakni

 

annak jelelölésére, hogy a karakter halott, és így többé már nem akti-
válható. A karakterkártya marad a karaktert irányító játékos előtt.

 
A halott karakterek sem a mozgást, sem a rálátást (l. a rálátásnál)
nem akadályozzák: bábu ráléphet olyan négyzetre, ahol halott ka-
rakter van, áthatladva vagy akár ottmaradva.

Ha olyan karakter hal meg, akinél volt mágneskártya, az ellensé-
ges karakter, aki végzett vele, elveheti a mágneskártyát, hogy azt 
saját karakterkártyájára rakja - ez ingyen van, nem kerül PP-be,
akcióba.

 

 

 
 

1) Nick Bolter 1 PP-t rak a hozzá-
rendelt parancslapkához; mivel a
lapkarész egy 1-es közelharcé, nem
költhet 1 PP-nél többet a közelhar-
ci támadására.

Sérült karakterek

Halott karakterek

10. ábra - példák a közelharcra

Szabálytalan közelharci szituációk

Szabályos közelharci szituációk

11. ábra
Nick Bolter támadása Je� Deeler ellen

2) Je� Deeler Nick sötétkék 
“körrészébe esik”, így Nick 2
harckockával dob támadást.

3) Nick első dobásának
eredménye kritikus siker.

4) A kritikus siker azonnal végrehajtódik:
Je� Deeler kap egy sebet. 

5) Nick második dobása két
normál siker (a lőszerikont �-
gyelmen kívül kell hagyni kö-
zelharcban).

6) Je� Deelert hátulról érte a táamdás, ami
nála a szürke körrész, vagyis 2 automatikus
sikert kap. Ehhez hozzáadódik még 3-as pán-
célzata, így védőértéke 5-ös lesz.

7) Nick támadóértéke 2-es (a két normál siker miatt),
ami kisebb mint az 5-ös védőérték, vagyis semmi más 
nem történik.
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Egy karakter, akinek ép oldalával van felül a kártyája, azon nyomban
meghal, ha több sebet kap, mint a kártyája két oldalán lévő életereje
összege.

Példa: Most kezdődik a forgatókönyv, Vasqueznek még egy sebe
sincs. Karakterkártyája ép oldalán az életereje 3, és ugyanennyi a sé-
rült oldalon is. Ha Vasquez egy közelharci támadás során 6 vagy 
több sebet szenved el, azonnal meghal!

 

A pályalapok minden berendezési tárgya elpusztítható, 
amelynek van védőértéke - megtalálható rajta a megfe-
lelő ikon. Ajtók, falak is lehetnek elpusztíthatók.

Kivétel: Nyitott ajtót nem lehet elpusztítani.

Az aktív játékos úgy kísérelhet meg berendezési tárgyat, ajtót vagy 
falat elpusztítani, hogy közelharci támadást hajt végre ellene. Ha egy
berendezési tárgy több négyzetet is elfoglal (a szaggatott sárga vonal jelzi
ezt), a bármelyik része ellen intézett sikeres támadás a teljes berende-
zési tárgyat elpusztítja. A harc úgy zajlik, mint a másik karakter elleni
támadás, az alábbi megkötésekkel:

 Mindig a fal, ajtó, berendezési tárgy a védekező.

 A védekező nem dob, nincs harci ereje, ahogy nincs páncélzata
és életereje sem.

 A védekező védőértéke előre meghatározott:

 Ajtóknál és berendezési tárgyaknál a védőérték
magán a lapkán látható.  

 Egyszeres és dupla falaknál a védőérték mindig
10 (l. a 6. ábrát az egyszeres és dupla falakról). 

 =
A támadó dobásánál összeadja normál sikereit;
minden kritikus siker 3 normál sikernek számít.
Az automatikus sikerek a szokott módon adód-

nak a kidobott sikerekhez.

Ha a végösszeg több vagy annyi, mint a védőérték, a fal, ajtó, beren-
dezési tárgy elpusztul - ezt a megfelelő módon jelölni kell (l. a követ-
kező oldalon). Ha viszont a végösszeg kisebb, mint a védőérték, 
semmi sem történik. 

Példa: L. a 14. ábrát.

Fontos: Karakter elleni támadáskor a támadóértéknek nagyobbnak
kell lenni a védőértéknél; ajtó, fal, berendezési tárgy támadásakor 
az is elég, ha a támadóérték ugyanannyi, mint a védőérték.

.

1) Jessica Hollister 4 PP-t rak a 
hozzárendelt parancslapkához:
      
       1 PP a közelharci támadás
 
       3 PP az erős támadás

Hirtelen halál

Ajtók, falak, berendezési tárgyak
elpusztítása

12. ábra

Jessica Hollister támadása James Woo ellen

2) James Woo Jessica sötétkék 
“körrészébe esik”, így Jessica 1
harckockával dob támadást.

3) A közelharci támadásra költött 
minden további PP-ért egy harckoc-
kával többel dob - itt ez 3 harckocka.

4) A védekező Woonak a sötétkék “körrészébe esik” Jessica, ezért 1 harckockával dob. Az
eredmény kritikus siker, így 1 sebez okoz Jessicának (a védekező csak kritikus sikerrel tudja
megsebezni a támadót). Megjegyzés: A védekező nem költ PP-t, így nincs is lehetősége erős táma-
dásra.

4)

5) Jessica támadóértéke 7-es (ennyi
normál sikert dobott a négy kocká-
val), ami 4-gyel több James 3-as vé-
dőértékénél. James 4 sebet kap, ami 
annyi, mint életereje, így a kártyáját 
át kell forgatni sérült oldalára.

13. ábra - Jack Saw támadása Nick Bolter ellen

1) Jack Saw 3 PP-t rak a hoz-
zárendelt parancslapkához:
      
       1 PP a közelharci támadás
 
       2 PP az erős támadás

4)

2) Nick Bolter Jack Saw sötét-
kék “körrészébe esik”, így Jack 4
harckockával dob támadást.

3) A közelharci támadásra költött minden to-
vábbi PP-ért egy harckockával többel dob - itt 
ez plusz 2 harckokát jelent.

4) A védekező Nicknek a világoskék 
“körrészébe esik” Jack, ezért 1 harc-
kockával dob. Az eredmény 1 normál
siker, amihez hozzáadódik 4-es pán-
 célzata.

5) Jack Saw 2 kritikus sikert dob, ami 2 azonnali
sebet jelent, valamint 8 normált sikert, ami 3-mal
több Nick védőértékénél. Nick 3 sebet kap a 2 
kritikus mellé; mivel az életereje 4, a kapott 4 seb 
miatt karakterkártyáját átforgatja sérült oldalá-
ra, majd rárak az ötödik seb miatt 1 sebjelzőt.



 Vasquez elpusztíthatja a vele szemben lévő ajtót, ha elkölt 1 PP-t egy közelharci támadásra. Dobnia sem
kell, mivel a sötétkék körrész számára 2 automatikus sikert jelent, ami pont annyi, mint az ajtó védőér-
téke, így az ajtó automatikusan elpusztul.

 
 

 Vasquez negtámadhatja a tőle jobbra lévő biztonsági videórendszert. A videórendszer védőértéke 3, és 
Vasquez egyik világoskék körrészébe esik, így Vasqueznek 1 automatikus sikere van. Mivel az elpusztí-
táshoz legalább 3 siker szükséges, Vasqueznek olyan közelharci lapkarész kell, amin a szám egynél na-
gyobb (2-4); ekkor ugyanis 1-3 plusz PP-t tud költeni erős támadásra, hogy plusz kockával vagy kockák-
kal dobhasson. A videórendszer most sem gátolja a mozgást, sem a rálátást (l. ott), így elpusztítani csak
azért van értelme, hoy a hatása többé ne jöjjön létre (a 4. forgatókönyvtől már számítanak a karakterek,
felszereléskártyák és berendezési tárgyak hatásai, képességei, amiket a rajtuk látható ikonok jelölnek).

 

 Az 1-es zombi megtámadhatja a vele szemben lévő ajtót: ha 1 PP-t költ közelharci támadásra, 3 kockával
dob, erős támadással pedig plusz 1 vagy 2 kockát is szerezhet (3 PP-nél nem költhet többet a zombi). Ha
legalább 5 sikert dob, az ajtó elpusztul - mivel ott nincs fal, az ajtólapkát el kell távolítani.

  

 Az 1-es zombi megtámadhatja a mögötte lévő ládákat, de a szürke körrésze csak 1 automatikus sikert
biztosít a számára, vagyis még 1 vagy 2 PP-t el kell költenie erős támadásra, hogy legyen esélye elpusz-
títani a ládákat (vagy persze mozoghat is, hogy szembekerülhessen velük).
  

 Az 1-es zombi megtámadhatja a jobbján a falat. 1 PP-t költve 3 kockával dob. Még ha 3 kritikus sikert
is dob, az akkor is csak normál 9 sikert jelent, ami még kevés; vagyis még el kell költenie 1 vagy 2 PP-t
erős támadásra, hogy 4 vagy 5 kockával dobva legalább esélye legyen a fal elpusztítására.

 

 

 Jack Saw nem támadhatja a jobb felső sarokban lévő ládát, mivel azzal nem szomszédos. A vele szem-
ben lévő tolóajtót sem támadhatja, mert túl messzire van attól - van közöttük egy négyzet.

 Jack Saw csak a balján lévő ládákat támadhatja; jó esélye van, mert 1 PP-t költve 4 kockával dob.
 

 Jessica támadhatja a jobbján lévő tolóajtót vagy a tőle balra lévő ládákat. Mindkét berendezési tágy a
sötétkék körrészébe esik, így 1 harckockával dob; valamint minden további, a közelharci parancshoz
lerakott PP-ért kap egy harckockát a dobásához (erős támadás).

 Ha Jessica 3 PP-t költ a ládák elleni támadására, 3 kockával dob, egész jó esélye van. Ha sikerül 5
normál sikert dobnia, elpusztítja a ládákat, vagyis az egész, 7 négyzetet befedő berendezési tárgy - egy
többnégyzetes berendezési tárgy bármely négyzete elleni sikeres támadás a teljes berendezési tárgy el-
pusztításával jár. A berendezési tárgy egy tetszőleges négyzetére le kell rakni egy pusztítottságjelzőt, an-
nak jelzésére, hogy a berendezési tárgy elpusztult, már nem akadályozza sem a mozgást, sem a rálátást.

 
 

Egyes berendezési tárgyak akadályozzák a mozgást (ezek a szaggatott
sárga vonallal határoltak), mások akadályozzák a rálátást (l. a rálátás-
nál), megint mások mindketőtt akadályozzák.

 

 Amikor elpusztul egy berendezési tárgy, a lapkája
egy tetszőleges négyzetére le kell rakni egypusztított-
ságjelzőt annak jelzésére, hogy ez a berendezési
tárgy megszűnt létezni.  

Berendezési tárgy lefedhet egy vagy több négyzetet (mint a raktár), 
vagy egy falat (mint a biztonsági kamerarendszer). Ha egy berendezé-
si tárgy elpusztul, az egész elpusztul, minden általa lefedett négyzeten,
és képességei, hatásai megszűnnek. Az összes, a lapkája által lefedett
négyzet normál üres négyzetnek számít, nem akadályozza sem a moz-
gást, sem a rálátást.

 

 Amikor elpusztul egy ajtó, a lapkáját le
kell venni, így az általa eddig elválasztott
két lapka között többé nem lesz semmi
elválasztás. Ha viszont az elpusztított aj-

tó alatt egyszeres fal volt (l. a 6. ábrán), a helyére egy betörtaj-
tós jelzőt kell rakni (minden tolóajtó hátoldala ilyen jelző.)

 

 Amikor elpusztul egy fal, a falra (le-
gyen bár normál vagy dupla) le kell
rakni egy rövid leromboltságjelzőt 
(a normál és dupla falakhoz lásd a 6. 

ábrát).  

A hosszú lerombolt-
ságjelzők a Mammut
MK II karakterhez
tartoznak (l. a nagy 

bábuknál), kizárólag az ő művei ezek. Persze ha két egymás
melletti (egyvonalban lévő, szomszédos) falszakasz le lett rom-
bolva, a két rövid jelző kicserélhető egy hosszúra.

  

Elpusztított ajtók

14. ábra - berendezési tárgyak elpusztítása

Elpusztított berendezési tárgyak Elpusztított falak

Ezekkel a szabályokkal már játszható az
1. forgatókönyv, a Szépség és a Szörnyeteg!

A 2. forgatókönyvhöz még kell:
rálátás
párbaj



A játék több szabálymodulja is támaszkodik a rálátás most leírt
szabályaira.

Egy bábu akkor lát rá a célpontjára, ha az alábbi két feltételből
mindkettő teljesül:

 A célpont négyzetnek a bábu látóterében kell lennie. A 
bábu talapzátán a külső körív a látóteré: ami a vörös és a
narancssárga körrrészekbe esik, az a látótérben van, ami vi-
szont a fehér körrészbe, az nincs a látótérben. Példa: A 15. 
ábrán a narancssárga négyzetek a látótérbe eső, a fehér 
négyzetek a látótérbe nem eső részt jelölik.

 

 A bábu és a célpont közötti rálátást nem 
blokkolhatja semmi. A rálátás olyan, mint
egy, a bábu közepétől a célpont négyzet kö-
zepéig vezető egyenes vonal. A rálátás akkor

 

blokkolt , ha ez a vonal falon, zárt ajtón halad át, vagy
olyan négyzeten, ahol (baráti vagy ellenséges) bábu tartóz-
kodik. Egyes berendezési tárgyaik is blokkolják a rálátást 
(ezt a rajtuk látható “nincs rálátás”-ikon is jelzi). A rálá-
tást blokkoló berendezési tárgyon álló bábu azonban rá-
látásban van. 

Példa: Egy fa blokkolhatja a rálátást, de a fa négyzetén álló
bábu esetén ez a fa nem blokkolja a rálátást erre a bábura.

A halott karakterek nem blokkolják a rálátást. 

Ha egy átlós “rálátási egyenes” pontosan áthalad egy olyan csomó-
ponton, ahol a két “oldalsó” négyzet mindegyike blokkol, a rálátás 
blokkolva van; ha azonban csak az egyik kocka blokkol, van rálátás.

 

Tanács: A legtöbbször elég egyértelmű, van-e rá-
látás vagy nincs. Ha mégis kétség merülne fel, a
rálátás-ellenőrzöket kell használni. Ideiglenesen
le kell venni a “látó” és a célpont bábut, a négyze-
tükre pedig fel kell tenni egy-egy ilyen ellenőrző
lapkát. Ezután egy vonalzó, kifeszített madzag, 

a szabályfüzet vagy más egyenes szélű tárgy segítségével össze kell
kötni a két lapka vörös középpontjait. Ha a vonal áthalad falon, zárt
ajtón, bábus négyzeten, rálátást blokkoló berendezési tárgyon, nincs
rálátás.

Példa: A  16. ábrán látható az, hogy: 

 Jessica és az 1-es zombi nem látják egymást, mivel a közöttük 
“felvett” egyenes átlósan áthalad egy olyan csomóponton, ahol
mindkét oldalsó négyzet foglalt - az egyiken James Woo bábuja
van, a másikon egy rálátást blokkoló berendezési tárgy.

 

 Vasquez rálát a 2-es zombira (a fal sarka nem blokkolja a rálátást).

 James Woo és Je� Deeler nem látnak rá egymásra, mert a köztük
“felvett” egyenes két olyan négyzet között halad, amelyek minde-
gyike foglalt, mindkettőn van egy-egy bábu.

 

 James Woo rálát az 1-es zombira, az viszont nem rát lát James
Woo-ra, mert James kívül esik a zombi látóterén.

RÁLÁTÁS
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A játékosok párbajt vívhatnak, hogy megszerezzék egymástól a kezde-
ményezést, vagy hogy megszakítsák egymás akcióit. Mindkét eset-
ben ugyanúgy zajlik a párbaj.

A kezdeményfázis végén az a játékos, akinél nincs a kez-
deményezés, pártbajra hívhatja ellenfelét, aki ezt nem utasíthatja visz-
sza. A párbaj győztese megkapja a kezdeményjelzőt, és ő kezdi majd 
a következő aktivációs fázist. Egyenlő licitek esetén a kezdeményjelző
marad annál a játékosnál, akinél a párbaj előtt volt.

Megjegyzés: A párbaj győztese a következő kezdeményfázisig birtkolja a
kezdeményjelzőt, amikor is a forgatókönyv megszabja, hogy ki kapja meg
a kezdeményjelzőt (l. a kezdeményezés meghatározásánál). 

Példa: A 2. forgatókönyvben minden kezdeményfázisban a NORAD-
játékos kapja meg a kezdeményjelzőt; azonban a salemita játékos min-
den kezdeményfázis végén párbajra hívhatja, hogy a következő aktivá-
ciós fázisra megszerezze tőle a kezdeményezés jogát.

 

Az aktivációs fázisban az éppen nem aktív játékos pár-
bajra hívhatja ellenfelét, ha van egy irányítása alatt álló karakter (az 
ún. megszakító karakter), akire az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:

 Ez a karakter rálát az éppen aktivált karakterre.

Párbaj akkortól kezdeményezhető, hogy az aktív játékos bejelentette,
melyik karakterét aktiválja. A párbajra már azelőtt sor kerülhet, hogy
az aktív játékos parancslapkát rendelne hozzá az aktivált karakterhez.

 E karakter látóterébe bekerül az éppen aktivált karakter. 

Párbaj így csak akkor kezdeményezhető, amikor az aktivált karakter 
először kerül be a megszakító karakter látóterébe.  

.

Példák: A megszakító karakter látóterében lévő négy-
 zetre lép az eddig a látótéren kívül lévő akti-
     vált karakter; az aktivált karakter kinyit egy
        ajtót vagy áttör egy falat, és így kerül be a
           megszakító karakter látóterérébe.

Ha a nem-aktív játékos nem hív párbajra ebben az adott pillanatban,
e körben később már nem teheti meg ajjir, amikor az aktivált karakter
mozog vagy akciózik ugyanezen karaktere látóterében.

 Ha az aktivált karakter olyan négyzetre lép, ami szomszédos vele, 
és amire rálát.

 

A nem-aktív játékos csak akkor hívhat fel párbajra, amikor az aktivált
karakter e körben először lép karakterével vele szomszédos négyzetre. 
Ha  ebben a pillanatban nem kezdeményez megszakításos párbajt, e kör-
ben később már nem teheti meg akkor, amikor az aktivált karakter
 mozgása közben a karakterével szomszédos másik négyzetre lép.

 A megszakító karakter kártyája nem forgatódik el a megszakítás
miatt. Az, hogy korábban aktiválva volt-e vagy sem a megszakí-
tó karakter, a megszakítás leehtősége szempontjából mindegy.

 Egyetlen aktivációs körben többször is kezdeményezhet megsza-
kításos párbajt a nem-aktív játékos, amennyiben az a kör más-
más pillanataiban történik, amikor épp teljesül a fenti feltételek
valamelyike. A megszakító karakter lehet ugyanaz, de lehet kü-
lönböző is. Az, hogy egy előző párbaj sikeres volt-e vagy sem, a
megszakítás szempontjából mindegy.

 Nem kezdeményezhető párbaj, ha a megszakító karakter már el-
költötte körönkénti maximális PP-mennyiségét (hiszen úgysem
tudna parancsot végrehajtani).

 Nem kezdeményezhető párbaj, amikor az aktivált karakter 
olyan négyzeten halad át, ahol másik karakter van - akkor viszont
igen, amikor elhagyja ezt a négyzetet, amennyiben még mindig 
rálát a megszakító karakter.

 Nem kezdeményezhető párbaj, miközben egy megszakító karakter 
éppen cselekszik - a megszakítás nem szakítható meg.

 Egyszerre csak egy megszakító karakter lehet. Ha a nem-akítv já-
tékosnak két vagy több karakterénél is teljesülnek a megszakítás
feltételei, a párbaj megkezdése előtt egyértelműen meg kell jelöl-
nie, hogy közülük melyik a megszakító karakter.

 

 Egyenlőségnél, vagy ha az aktív játékos nyeri a párbajt, nem tör-
ténik semmi, az aktív játékos folytatja a körét.

 Ha a nem-aktív játékos nyeri a párbajt, az aktivált karakter “meg-
dermed”, és a nem-aktív játékos végrehajtja az alábbi két lehetőség 
valamelyikét - vagy akár mind a kettőt:

 Hozzárendel egy új parancslapkát a megszakító karakterhez.
.

Megjegyzés: Egy aktivációs körben egy karakterhez csak egy új parancs-
lapka rendelhető hozzá. A megszakításnál az aktivált karakter köre zaj-
lik - ha ugyanaz a megszakító karakter két párbajt is nyer egyazon kör-
ben, összesen csak egy új parancslapka rendelhető hozzá, vagy az első, 
vagy a második megszakításnál.

 A megszakító karakterhez hozzárendelt parancslapkákról
végrehajt egy vagy két vörös vagy arany parancsot. Ezek
a parancsok a megszakító parancsok.

Megjegyzés: A játékos dönthet úgy, hogy nem hatj végre parancsot - pél-
dául mert csak blö�ölt a párbajjal.

Miután a megszakító karakter végrehajtotta egy vagy két parancsát, 
az aktivált karakter kijön a “dermedt” állapotából, és folytatja a kö-
rét.

Amikor a nem-aktív játékos párbajt kezdeményez, de még annak
végrehajtása előtt az aktív játékos eldöntheti, merre néz aktivált ka-
raktere. Ha elveszíti a párbajt, az aktivált karakter megdermedt álla-
potában végig ebbe az irányba néz. A megdermedt karakter semmit
sem tehet, leszámítva, hogy védekezhet, ha támadás éri.

Amikor az aktivált karakter megdermed, a játékosoknak meg kell
jegyezniük, hogy még mennyi mozgáspontja, fel nem használt PP-
je van. Amikor a karakter kijön a megdermedt állapotból, ott foly-
tatja a parancsa végrehajtását, ahol abbahagyta a megszakításkor:
ha még maradtak mozgáspontjai, azokat elhasználhatja, és tovább
folytathatja megmaradt PP-i elköltését.

 

Megjegyzés: Ha az aktivált karakter megdermedt állapotában annyi
sebet kap, hogy sérült lesz, a karakterkártyája sérült oldalát �gyelembe
kell venni a megmaradt mozgáspontok és PP-k elköltésénél. Ha már el-
kezdett egy akciót, azt még a régi sebessége, fordulónkénti PP-limitje
szerint fejezi be, de az újabb parancsoknál már a sérült oldal sebessége, 
fordulónkénti PP-limitje számít majd.

Az érintett játékosok paravánjuk mögül valahány PP-jelzőt a mar-
kukba rejtenek. Bezárt öklüket az asztal fölé kinyújtják, majd egy-
szerre fedik fel, hány PP van a markukban. Akié a legnagyobb licit, 
az nyeri meg a párbajt. Egyenlőség esetén nem történik semmi. A 
párbaj után minkét játékos a markából a licitjét visszarakja a bankba.

Annak a játékosnak, aki kikényszerítette a párbajt, legalább 1 PP-
nyit licitálnia kell.

 

Most hát kiderült, hogy számít a parancsok színe. Fekete parancsot
csak az aktivált karakter használhat, vöröset és aranyat aktivált és
megszakító karakter is. A vörös és az arany parancsok közötti különb-
ségről csak egy későbbi fejezetben lesz szó.
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tatja Vasquez aktivációját. Hozzárendel egy új parancslapkát, kiad neki egy mozgásparancsot, és a kék nyíl szerint 
mozog vele. Minden egyes lépésnél nézzük meg, van-e a salemita játékosnak lehetősége párbajt kezdeményezni:

1 Vasquez elindult, és Jessaca már nem lát rá. Jack Saw igen, de ez nem jelenti azt, hogy Vasquez belé-
pett volna a látóterébe, hiszen már aktiválásakor is ott volt - így Jack Saw nem lehet megszakító karak-
ter.

2 Vasquez Jack Saw-val szomszédos négyzetre lép, ebben az aktívációs körben először, így a salemita játé-
kos párbajra hívhat - amit meg is tesz. Megnyeri a párbajt, és Jack Saw-hoz hozzárendel egy új parancs-  

lapkát, amin van egy 2 PP-s vörös közelharci lapkarész. A salemita rá is költi erre a lapkarészre a 2 PP-t, és kö-
zelharci támadást hajt végre Vasquez ellen, 5 kockával dobva. Vasquez 4 sebet kap, sérült lesz; sérülten 2-vel ki-
sebb a sebessége, mint amikor még ép volt. Ezt a mozgását még a régi sebességével csinálja végig, de ha új moz-
gásparancsot kap majd, akkor már a lecsökkent sebessége fog számítani. Szerencseére Jack Saw parancslapkáján
nincsen arany vagy másik vörös lapkarész - ha, példának okáért, lett volna egy mozgásparancsa, átmehetett vol-
na a most 6-ossal jelölt négyzetre, blokkolva Vasquez mozgását.

   

3 Jack Saw nem támadhatja Vasquezt (nem szomszédos négyzeten tartózkodik éppen). 

4 Jack Saw nem kezdeményezhet párbajt, mivel ez ebben a körben már nem az első alkalom arra, hogy
Vasquez vele szomszédos négyzetre lép.

 

5 6 7 Vasquez továbbra is Jack Saw látóterében lépdel, de ez utóbbi nem kezdeményezhet pár-
bajt, mert ez nem az első alkalom.

8 9 Mivel az ajtó zárva van, Je� Deeler nem látja Vasquezt, így nem is kezdeményezhet párbajt. 
Azonban Vasquez 9. mozgáspontját az ajtó kinyitására költi - és ekkor e körben először bekerül

Je� Deeler látóterébe. A salemita játékos persze párbajt kiált, de elveszíti azt. (Ha megnyerte volna, arany vagy
vörös mozgásparancs segítségével olyan helyre mozoghatott volna, ahol blokkolta volna Vasquez további moz-
gását.)

10 15- Vasquez tovább mozog, de sosem lép Je� Deelerrel szomszédos négyzetre, így a salemita játé-
kosnak nincs lehetősége párbajt kérni.

 
 

You can now play 

17. ábra

párbaj a megszakításért

A NORAD-játékos az aktív játékos. Bejelenti, hogy aktiválja Vasquezt, és el is forgatja annak karak-
terkártyáját. A salemita játékos közben észreveszi, hogy Jessica és Jack Saw is rálát Vasquezre. Elő-
ször is párbajt kezdeményez Jessica nevében, azonban elveszíti a párbajt, így a NORAD-játékos foly-

Ezekkel a szabályokkal már játszható a
2. forgatókönyv, a Végső Remény kápolna!

A 3. forgatókönyvhöz még kell:
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A karaktereknél lehet felszerelés. Amikor egy karakternél van valamiféle felszerelés, a megfelelő felszereléskártyát képpel
felfelé az adott karakter kártyájától valamivel lejjebb kell az asztalra úgy, hogy a karakterkártya és a felszereléskártya kö-
zött maradjon elég hely a karakterhez hozzárendelt parancslapkáknak (l. a 20., 22., 23. ábrát).

 

A forgatókönyvek általában megmondják, hogy a játékot az egyes karakterek milyen felszereléssel kezdik. Játék közben a
karakterek felszerelést cserélhetnek baráti karakterekkel, elvehetik a halott ellenséges karakterek felszerelését, valamint át-
kutathatják a szobákat felszerelésért  (l. a kutatásnál).  

Egyes felszereléseket nem kártyák, hanem jelzők jelölnek (például ilyenek a mágneskártyák jelzői). A jelzőt köz-  
vetlenül a karakterkártyára kell lerakni. A jelzőkre is vonatkoznik a kártyás felszerelésekre vonatkozó szabályok, azonban
az ilyen felszereléseknek nincs számításba veendő súlyuk.

Ha egy karakter teherbírása 0 (pl. ilyen az 1-es zombi), az ilyen karakternél csak 0 súlyú kártyás felszerelések, illetve jel-
zős felszerelések lehetnek.

Ha egy karakternél a nála lévő tárgyak összsúlya meghaladja a teherbírását, 
azonnal el kell dobnia annyi felszerelést, hogy a maradékot már elbírja. Az eldobás azon-
nali, nem kerül semmibe, és egy parancs végrehajtása közben is megtörténhet. Az eldobott
felszerelési tárgyat el kell távolítani a játékból, kivéve akkor, ha a forgatókönyv használja a
kutatási szabályokat (l. a kutatásnál).

Példa: A 3. forgatókönyv szerint Nick Bolter egy 4-es súlyú nehézgéppuskát cipel. Mivel
Nick Bolter teherbírása 6-os, még felvehet újabb felszerelési tárgyakat, amennyiben azok
összsúlya nem haladja meg a 2-t; ha viszont 2-nél nagyobb összsúlyú új felszerelési tárgyat
akar cipelni, el kell dobnia a nehézgéppuskát.

 

Ha egy karakter megsérül és kártyája átfordul, megváltozhat a teherbírása. Ilyenkor az őt
irányító játékosnak ellenőriznie kell, hogy elbírja-e a nála lévő összes felszerelést, és ha nem,
el kell dobni a megfelelő összsúlyú felszerelést.

Felszerelésjelzők nem dobhatók el (de amúgy sincs súlyuk).

Megjegyzés: Nem dobhat el karakter felszerelést csak azért, mert olyan kedve van (például mert
úgy sejti, meg fog halni, és így akarná megakadályozni, hogy az ellenfél megszerezze a felszerelé-
sét). Csak az a felszerelés dobható el, amit a karakter már nem bír cipelni.

Mozgás közben, amikor egy karakter olyan négyzeten halad keresztül, ahol baráti
karakter bábuja van, az e két karaktert irányító játékos szabadon csereberélheti közöttük a
felszereléseket - ez nem kerül sem PP-be, sem mozgáspontba. Egyszerűen csak átrakja a fel-
szereléskártyákat a megfelelő karakterekhez. Azonban a cserélgetés végén ellenőriznie kell,
hogy mindkét karakter képes-e cipelni a nála lévő felszerelést - aki nem, az kénytelen meg-
szabadulni felszerelése túlsúlyos részétől, eldobálva azt.

 

Ha egy karakter meghal, az eddig leírtakon túl (l. a halott karaktereknél) a nála lévő felszere-
lések kártyáit félig karakterkártyája alá kell csúsztatni. 

Ha valaki közelharcban végez egy karakterrel, az illető felszereléseit elveheti - ez nem kerül
neki semmibe. Ha egy karakter mozgása közben olyan négyzetre lép (áthaladva vagy megáll-
va ott), ahol egy vagy több halott karakter van, bármennyi felszerelést felvehet - ez szintúgy 
nem kerül neki semmibe. Persze mindkét esetben utána ellenőrizni kell, hogy a karakter 
képes-e cipelni a nála lévő összes felszerelést, és ha nem, kénytelen eldobni felszerelése túl-
súlyos részét.

 

 

Megjegyzés: A halott karaktereknek már nincs teherbírásuk, az esetükben már nem kell ellenő-
rizni az összsúlyt (a túlterheltség a legkisebb a problémáik közül, ugyebár...). A halott karakter
kifosztható, viszont neki már nem adható át felszerelés.

  

 Közelharci fegyverek: Közelharci parancs végrehajtása közben a közelharci fegyver
megnöveli annak a karakternek a harci erejét, akinél van: a harci erő meghatározása-
kos a felszereléskártya közelharci táblázatából a támadás körrészének színénél meg kell
nézni, hogy a fegyver mennyi automatikus találatot vagy dobandó harckockát biztosít
- ezek hozzáadódnak a karakter normál harci ereje szerint járó harckockákhoz, auto-
matikus sikerekhez.

Egy karakternél több közelharci fegyver is lehet, azonban egy adott közelharci parancs
végrehajtása közben csak egy ilyen értékeivel számolhat.

 Lőfegyverek, robbantófegyverek: Lásd a lövésnél.

 Különleges tárgyak: Lásd az interakciónál.

Egy karakternél bármennyi kártyás felszerelés lehet, amíg azok összesített súlya nem haladja
meg ennek a karakternek a teherbírását (l. az 1. ábrát).
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Csak azok a karakterek lőhetnek, akiknél van lőfegyver. A lőfegyverek
főként felszerelési tárgyak, azonban egyes karaktereknek (Cherokee
Bill, MK II Mammut) “beépített” lőfegyvere van. 

Ha egy karakternél egynél több lőfegyver van, egy adott lövésnél ezek
közül mindig csak egyet használhat.

Amikor egy aktivált vagy megszakító karakter lövésparancsot hajt vég-
re, az az alábbi lépések szerint zajlik:

 

 
 

 1-4 PP-t le kell rakni egy, az adott karakterhez hozzárendelt pa-
rancslapka egy lövésparancsához.

 

 Ez a karakter fogja a lövést végrehajtani, ő a lövész.

 A karaktert irányító játékos kiválasztja a célpontot, ami lehet bábu,
de lehet fal, ajtó vagy berendezési tárgy is.

 Ellenőrizni kell, hogy a lövészenk van-e rálátása célpontjára. Ha
nincs, a lövés mindenképp sikertelen - de ekkor a parancsrészhez
lerakott 1-4 PP már el lett költve!

 Ellenőrizni kell, hogy a célpont megfelelő távolságra van-e.

 Célzást kell dobni.

 Sebzést kell dobni.

célpontja (átlósan nem szabad “haladni” közben). A lövész saját 
négyzete nem számít, a célponté viszont igen. Lőni lehet úgy is, hogy
a célpont szomszédos a lövésszel (ilyenkor a távolság 1-es). Falra, 
ajtóra is lehet lőni - szomszédos ajtónál vagy falnál a távolság 0-s, és a 
lövés automatikusan sikeres (l. a 21. ábrát).

Meg kell számolni, hogy a lövésztől hány négyzetnyire van

 

 

Emlékeztető: Fal vagy ajtó akkor szomszédos egy négyzettel, ha van
közös oldaluk.

Példa: A 19. ábrán lehetséges lövési szituációk láthatók: Jack Saw lő-
het James Woora (3-as távolság), Nick Bolter pedig lőhet Jack Saw-
ra (4-es távolság). Vasquez is lőhet Jack Saw-ra (7-es távolság). A 20.,
21. és 22. ábrákon ezeket a lövési szituációkat elemezzük.

  

Meg kell nézni, mekkora az esély a találatra:

 Meg kell nézni, mekkora a karakter célzása (l. az 1. ábrát).  

 Ehhez hozzá kell adni az adott lőfegyver célzásbónuszát (l. a 18. 
ábrát).  

 Alkalmasint még hozzá kell adni egyéb bónuszokat (például a
céltávcső célzásbónuszát).

 

 Eggyel több harckocával kell célzást dobni.  

 A célzás eredményéhez hozzá kell adni 2 távolság-
pontot.

A célzás sikere

A játékos dob a megfelelő számú kockával, és az eredményhez hozzá-
adja a plusz távolságpontjait.  

 Ha sikerül legalább egy telitalálatot dobnia, a célzás sikeres volt, 
bármekkora volt is a távolság.

 

 Ha távolságpontjainak összege eléri vagy meghaladja a távolsá-
got, a célzás sikeres volt.

  

 Bármi más esetben a célzás nem sikerült, a lövés nem talált - de
a lövésparancshoz lerakott összes PP ilyenkor is el lett költve.

= 

Ez az ikon csak lövésnél számít, azon belül is csak célzásnál. Ha 
legalább egy ilyen lett kidobva, a lövéssel kifogyott a fegyver, és 
csak újratöltés után lehet vele megint lőni. Az adott lövést ez nem
befolyásolja, sem a célzást, sem a sebzést.

Csak azokból a lőfegyverekből fogyhat ki a lőszer, amelyek
kártyáján látható lőszerikon (l. a kézi sorozatvetőt a 18.
ábrán). Ha egy fegyverből kifogyott a lőszer, ezt úgy kell je- 

  
  

lezni, hogy a felszereléskártyáját el kell forgatni (pont úgy, mint az
aktivált karakter karakterkártyáját). Ha egy lőfegyver kártyája el van
forgatva, az azt jelenti, hogy a fegyver kifogyott, nem lehet vele lőni.
Az elforgatott lőfegyverkártya nem forog vissza magától a végfázisban
(ellentétben a karakterkártyákkal) - a visszaforgatáshoz a fegyvert újra
kell tölteni.

 

Megjegyzés: Aki lő, dobhat célzást kevesebb kockával, mint amennyi jár 
neki, hogy kisebb eséllyel fogyjon ki a lőszer a fegyveréből.

Ha valaki a neki járónál kevesebb harckockával dob célzást, még a
dobás előtt be kell jelentenie, hogy hány kockával dob.

Csak azok a lőfegyverek tölthetők újra, amelyek kártyáján
látható ez a lőszerikon. Csak aktivált karakter tölthet újra, megszakí-
tó nem. Az újratöltéshez 1 PP-t le kell rakni a lőfegyvert cipelő karak-
ter kártyájára, utána pedig vissza kell forgatni az elforgatott felszere-
léskártyát. Az így elköltött PP beleszámít a fordulónkénti PP-limitbe.
Újratöltéshez nincs parancslapka, lapkarészt nem kell hozzá használni;
újratölteni bármilyen más, az adott aktivációs körben végrehajtott 
parancsok mellett lehet.

 

Korlátozott mennyiségű lőszer áll rendelkezésre azokhoz
a lőfegyverekhez, amelyek kártyáján ilyen lőszerikon látható (l. a pán-
célöklöt a 18. ábrán). Mindig, amikor lőnek a fegyverrel, a felszerelés-
kártyájára egy sebjelzőt kell tenni - az nem számít, talált-e a lövés, és 
az sem, sikerült-e kifogyott lőszert dobni vagy sem. Minden sebjelző
eggyel csökkenti a még rendelkezésre álló lőszermennyiséget. Az ilyen
fegyvereket nem lehet újratölteni: ha már annyi sebjelző van a felsze-
reléskártyán, amilyen szám látható a lőszerikon mellett, a sebjelzőket
vissza kell rakni a bankba, a felszereléskártyát pedig vissza kell rakni a
dobozba - illetve, ha a forgatókönyv használja a kutatási szabályokat,
a kártyát a kutatáspakli aljára kell csúsztatni képpel felfelé.

Ha egy karakter kifogyott fegyvert ad át valaki másnak, a felszerelés-
kártya elforgatva marad, a fegyvert továbbra is újra kell tölteni. Ha
egy karakter olyan fegyvert ad át másnak, amelynek felszereléskár-
tyáján egy vagy több sebjelző van, a jelzők maradnak a felszerelés-
kártyán.

 

újratölteni bármilyen más, az adott aktivációs körben végrehajtott 
parancsok mellett lehet.

a lőfegyverekhez, amelyek kártyáján ilyen lőszerikon látható 
célöklöt a 
kártyájára egy sebjelzőt kell tenni - az nem számít, talált-e a lövés, és 
az sem, sikerült-e kifogyott lőszert dobni vagy sem. Minden sebjelző
eggyel csökkenti a még rendelkezésre álló lőszermennyiséget. Az ilyen

újratölteni bármilyen más, az adott aktivációs körben végrehajtott 
parancsok mellett lehet.

a lőfegyverekhez, amelyek kártyáján ilyen lőszerikon látható 
célöklöt a 
kártyájára egy sebjelzőt kell tenni - az nem számít, talált-e a lövés, és 
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További PP-k elköltésével pontosabbá tehető a célzás. Ahány PP-nél
többet költ a karakter a lövésre 1-nél, annyi plusz harckockával dob-
hat célzást. A játékosnak már a lövés megkezdésekor be kell jelenteni, 
hány hány plusz PP-t költ a lövésre, és ebből mennyit fordít célzása
javítására (ti. plusz PP költhető a sebzés növelésére is).

Megjegyzés: Egy lövésparancsra legfeljebb 4 PP költhető.  

A megfelelő távolság ellenőrzése

1 távol-
ságpont

2 távol-
ságpont

2 távol-
ságpont,
kifogyott

lőszer

LÖVÉS

19. ábra

Célzásdobás

A célzásikonok jelentése

Gondos célzás

A célzásdobás eredménye

Kifogyott lőszer

Lőfegyver újratöltése

Korlátozott mennyiségű lőszer

Lőszerhiányos fegyverek átadása
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Ha a célzás sikeres  volt, következik a sebzésdobás:

 
A lövést leadó bábu talpán ellenőrizni kell,
hogy a célpont az ő vörös vagy narancssárga
körrészébee esik-e. Ha pont a két körrész ha-
tárán van a célpont, a lövészt irányító játékos 
dönti el, hogy melyik körrészt veszi �gye-
lembe.

 

 A felszereléskártyán meg kell nézni, mi van a sebzéstáblázatnál
az ugyanilyen színnél (vörös, illetve narancssárga).

 2 harckockával többel kell sebzést dobni.  

 A sebzésdobás eredményéhez 2 automatikus találat
járul.

A játékos az így kapott harckockáival dob.

Minden kidobott kritikus sikerrel a lövész automatikusan 1 sebet 
okoz a célpontnak. Ekkor a bankból egy sebjelzőt a megsebzett 
karakter kártyájára kell rakni.

Megjegyzés: Először mindig a kritikus sikereket kell végrehajtani. Így
              meglehet, hogy egy karakter annyi sebet kap, hogy a kártyáját át 
              kell fordítani sérült oldalára (l. a sérült karakterek-
     nél) - lehet, hogy emiatt lecsökken a páncélzata 
        még a normál sikerek �gyelembe vétele előtt.

 

A lövész összeadja kidobott normál sikereit és kapott automatikus
sikereit. Ez az összeg az ő támadóértéke, ezt hasonlítja össze cél-
pontja páncélzatával.

Ha a támadóérték nagyobb a célpont páncélzatánál, a célpont
annyi sebet szenved el, amennyivel több a támadóérték a páncélza-
tánál. Ha viszont a támadóérték a kisebb, vagy a két érték azonos, 
nem történik semmi. 

A sebesülésre, halálra vonatkozó szabályok ugyanazok, mint a kö-
zelharcról szóló fejezetben olvashatók.

 

További PP-k elköltésével növelhető a sebzés. Ahány PP-nél többet
költ a karakter a lövésre 1-nél, annyi plusz harckockával dobhat 
sebzést. A játékosnak még a sebzésdobás előtt be kell jelenteni, hány 
plusz PP-t költött a sebzésre, a sebzésdobás után már nem költhet 
PP-t további harckockák szerzésére.

Megjegyzés: A célzás segítésére elköltött PP-k már nem növelik a seb-
zést, másik PP-t, PP-ket kell elkölteni. Egy lövéses parancsrészre leg-
feljebb 4 PP költhető, amibe beleszámít a lövésparancs 1 PP-je, vala-
mint a célzás segítésére és/vagy a sebzés növelésére költött PP-k is.

 

A közelharctól eltérően a megtámadott - itt a célpont - nem dob
védekeződobást.

Falra, bezárt ajtóra és elpusztítható berendezési tárgyra (l. beren-
dezési tárgyak elpusztítása) is lehet lőni. Ez ugyanúgy zajlik, mint
a normál lövés. Sebzésdobásnál:

 

 A célpont védőértéke előre meghatározott:

 Ajtóknál és berendezési tárgyaknál a védőérték 
magán a lapkán látható.

 Egyszeres és dupla falaknál a védőérték mindig 10 
(l. a 6. ábrát az egyszeres és dupla falakról). 

 A lövész sebzésdobásánál minden kritikus si-
ker 3 normál sikernek számít. Az automatikus 

 

sikerek a szokott módon adódnak a kidobott sikerekhez. 

Ha a végösszeg több vagy annyi, mint a védőérték, 
a fal, ajtó, berendezési tárgy elpusztul.

 

Sebzésdobás

Példa a sebzéstáblázatra

Pumpáld tele!

1
kritikus

siker

0
normál
siker

1
normál
siker

Eredmények

A sebzés végrehajtása

Kritikus sikerek

2 normál
siker

Falak, ajtók és berendezési tárgyak 
szétlövése

Normál sikerek

              Jack Saw rálő James Woo-ra
20. ábra

Fontos

Jack Saw rálőne valakire. A 19. 
ábrán látható, hogy rálát James Woo-
ra, Nick Bolterre és Vasquezre. A tá-
volság James Woo esetén 3, Nick
Bolter esetén 4, Vasqueznél 7. Jack
Saw egy kézi sorozatvetőt tart magá-
nál, ami +3-as célzásbónuszt jelent;
Jack Saw +1-es célzásával ez azt je-
lenti, hogy James Woora lőve bizto-
san talál, nem is kerül sor célzásdo-
básra. Ezzel Jack Saw hajlandó kie-
gyezni - James Woora fog rálőni.

Jack Saw irányítója lerak 3 PP-t*
egy Jack Saw-hoz hozzárendelt pa-
rancslapka lövésrészéhez:

1 PP azt jelenti, hogy a lövés vég-
re fog hajtódni; a lövésnél a ka-
rakter és a felszerelés normál érté-
keivel kell számolni.

A maradék 2 PP fordítható célzás-
ra, de a sebzés növelésére is. Mivel
a találat ebben a szituációban bi-
zonyos, a célzásra nem érdemes 
PP-t költeni, így a játékos mind-
két PP-t a sebzés növelésére for-
dítja.

Pumpáld tele!

A célpont a lövész vörös 

A sebzésdobás eredménye:

körrészébe esik; a kézi sorozat-
vető sebzése a vörös körrésznél
+2 harckocka. Ehhez hozzáa-
dódik a plusz 2 PP-ért kapott
2 harckocka, vagyis a játékos
4 harckockával dob sebzést.

1 kritikus siker, ami miatt nyom-
ban le kell rakni 1 sebjelzőt Ja-
mes Woo karakterkártyájára.
5 normál siker. Mivel James Woo
páncélzata csak 3-as, James Woo
a kritikus siker sebén túl még kap
2 sebet.

Megjegyzés: Sebzésdobásnál a dobott
lőszerikon semmit sem számít.

 * Errata: A kép hibás, mert így a lövéses lapkarészhez csak 1 PP lenne lerakható.
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 � The results are:

 One critical hit  directly 
applied as a Wound  coun-
ter placed on the target ’s 
Character card .

 2 normal hits  did not 
exceed the target ’s Armor 
value  of 2, so he does not 
receive any more Wounds .

 � Nick Bolter is the Shooter . Based on the map on 
, the Shooter  has a LoS  to Jack Saw and 

declares him as the target . The range  between the 
two is 4. The Shooter  carries a Heavy Machine Gun. 
The Shooter Shoot  order 
section of an assigned Order tile
to trigger the Shoot order  using the basic Shooting 
values  of both the Character  and the Equipment 
card .

 � The Shooter  rolls 4 dice for target-
ing  and gets a distance  of 4. That is 
exactly the minimum Nick needs to hit 
his target . Unfortunately, he also rolled 
an out of ammo icon  which engages his 
Heavy Machine Gun Equipment card . He 
will need to reload  it at some point. This 
does not a�ect his present shooting so 
Nick proceeds to the damage  rolls. 

 � The target  is in Nick’s orange 
, and the Heavy Machine 

Gun basic damage  value for the 
 is +2 Combat 

dice . Since Nick spent 1 Extra 
CP to Pour it On !!!, he gets an 
additional damage  die. So the 
Shooter  rolls a total of 3 Combat 
dice  for damage .

 �  Add the Shooting 
value  of the Shooter  and 
the Heavy Machine Gun 
to get a basic value of +2 
dice for targeting . The 
3 extra CP can be used to 
improve targeting  and/
or increase damage . Nick 
wants to make sure he hits 
his target  so he announces 
that he uses 2 extra CP to 
improve targeting  and the 
3rd extra CP to increase 
damage . So he gets 2 
more dice for targeting  
and, if targeting  is success-
ful, he will get one more die 
for damage . If targeting  is 
a failure, the last extra CP is 
lost and remains attached 
to the Order tile .

=
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 Vasquez lőhet a tőle keletre lévő
ajtóra - a távolság itt 0. Ha 0 távol-
ságra lévő falra, ajtóra lő, a célzása
automatikusan sikeres lesz.

 
 

 A délnyugatra lévő faajtót is lőheti
- a távolság itt 1-es, a védőérték 
5-ös; de lőheti a tőle északnyugatra
lévő faajtót is - a távolság itt 2-es,
a védőérték 2-es.

 Az északnyugatra lévő falra is lőhet
- ott a távolság 2-es. A terem végén
lévő tolóajtóra nem lőhet, mivel a
láda és az 1-es zombi miatt nem lát 
rá. Lőhet a tőle északra, 3-as távol-
ságra lévő ládára, hogy elpusztítsa 
azt; utána már egy másik lövéspa-
            rancsot használva lőhetne a 

nagy tolóajtóra.

�� Nick Bolter is the Shooter Based the

Pour it On !!!

3 Wounds

Improved 
Targetingtargeting  

successful

out of ammo , 
needs reload

perfect 
shot  � The results are 5 

normal hits . Since 
the target ’s Armor 
value  is 2, it receives 
3 Wound  counters.

 � Vasquez is the Shooter . Based on the 
map on , the Shooter  has a LoS  to 
Jack Saw and declares him as the target . The 
range  between the two is 7. The Shooter  car-

Shoot
used to trigger the Shoot order . Add Vasquez 

Shooting values  to get 
a basic Shooting value  of +5 dice for tar-
geting . Vasquez decides to use 1 extra CP to 
improve targeting , hoping to get at least one 
die roll with a perfect shot  since her target  is 
pretty far away.

 � The Shooter  rolls 6 dice for targeting  
and gets a perfect shot , so the targeting  is 
successful regardless of the range . The Sniper 

out of ammo  after this Shoot 
order  and will remain useless until reloaded .

 � Vasquez uses the two other 
extra CP to increase damage . The 
target  is in Vasquez’ , 

dam-
age  value for the  is 
+2 Combat dice . 

So the Shooter  rolls a total of 4 
Combat dice  for damage .

  

!!!!!!!!!
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21. ábra
Falak, ajtók lövése

22. ábra
Nick Bolter rálő Jack Saw-ra

Pumpáld tele!

Vasquez lőni készül. Ahogy az 19. ábrán lát-

A játékos 6 harckockával dob. Sikerül dobnia

A játékos a megmaradt 2 plusz Az eredmény 5

                  23. ábra - Vasquez rálő Jack Saw-ra

ható, rálát Jack Saw-ra, így őt jelöli meg célpont-
ként. A távolság közöttük 7-es, és Vasqueznél mes-
terlövészpuska van. Irányítója 4 PP-t rak le egy 
hozzá rendelt parancsjelző lövésrészéhez. 1 PP kell
magához a lövéshez: Vasquez célzásával és a mes-
terlövészpuska célzásbónuszával ez már most azt
jelenti, hogy a játékos 5 harckockával dob célzást.
A maradék 3 PP-ből is 1 PP-t célzásra költ a já-
tékos: mivel elég messze van a célpont, abban re-
ménykedik, hogy sikerül legalább egy telitalálatot
dobnia.

egy telitalálatot, így a lövés mindenképp talál, füg-
getlenül a távolságtól. Azonban a fegyverből ezzel
a lövéssel kifogyott a lőszer, addig nem lehet vele
újra lőni, míg újra nem töltik.

PP-t a sebzés növelésére költi. A cél-
pont Vasquez vörös körrészébe esik,
és a mesterlövészpuska normál seb-
zése a vörös körrésznél 2 harckocka;
ilyenformán a játékos 2+2, azaz 4
harckockával dob sebzést.

normál találat. Mivel
a célpont páncélzata
csak 2-es, Jack Saw 
3 sebet kap.

3 seb okozása

gondos
célzássikeres a

célzás

telitalá-
lat

kifogyott 
a lőszer

Célzásdobás
7-es tá-
volság

Pumpáld tele!

gondos
célzás

kifogyott 
a lőszer

sikeres a
célzás

Célzásdobás
7-es tá-
volság

Nick Bolter fog lőni. Ahogy az 19. ábrán látható, rálát
Jack Saw-ra, így őt jelöli meg célpontként. A távolság kö-
zöttük 4-es, és Nick Bolternél nehézgéppuska van. Irányí-
tója 4 PP-t rak le egy hozzá rendelt parancsjelző lövésrészé-
hez. 1 PP kell magához a lövéshez, és ha a játékos a plusz 
PP-ből nem költ célzásra, a célzásdobásnál csak Nick Bol-
ter célzása és a nehézgéppuska célzásbónusza fog számítani.

       A célzás és a célzásbónusz
együtt is csak 2 harckockát je-
lent. A Nick Boltert irányító
játékos azt szeretné, ha karak-
tere biztosan találna, ezért a
3 plusz PP-ből kettőt költ a
célzásra, 1-gyel pedig a sebzést
fogja majd növelni - amennyi-
ben persze sikerül eltalálnia 
célpontját. A gondos célzás
miatt még 2 harckockát kap,
így végül 4 harckockával dob
célzást. Ha nem tud elég
sikert dobni, a sebzésre meg-
hagyott plusz 1 PP elvész,
marad a parancslapkához
lerakva.

      A játékos 4 kockával dob célzásdobást, az
eredmény pedig összesen 4 távolság. Ez pont
az a minimum, amire Nick Bolternek szüksé-
ge volt a találathoz. Sajnos egy lőszerikont is
dobott, emiatt el kell fordítania a nehézgép-
puska felszereléskártyáját - addig nem lőhet
újra vele, amíg a fegyvert újra nem tölti. De
ez ezt a lövést már nem befolyásolja, így a 
játékosnak most sebzést kell dobnia.

       A célpont Nick Bolter narancs-
sárga körrészébe esik, és a nehézgép-
puska sebzése a narancsárga körrész-
nél 2 harckocka. A játékos megma-
radt 1 plusz PP-jét a sebzés növelésé-
re költi, ez még 1 harckockát jelent, 
vagyis összesen 3 harckockával dob 
sebzést.

       A dobás eredménye:

nincs több sebzés

1 kritikus siker, amit azonnal
végre is kell hajtani: 1 sebjel-
zőt le kell rakni a célpont ka-
rakterkártyájára.
2 normál siker, azonban ez
nem több, mint amennyi a
célpont páncélzata (szintúgy
2), vagyis nem okoz további
sebzést.

Ezekkel a szabályokkal már 
játszható a 3. forgatókönyv, a 

Célpont: Dr. John Kendall!

A 4. forgatókönyvhöz még 
kell:

I.V.R.
interakció
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Bizonyos lőfegyverek, valamint különleges tárgyak rendelkeznek a
robbanásikonnal, vagyis a használatuk robbanással jár. Amikor va-
laki robbantófegyverrel hajt végre lövésparancsot, az a normál mó-
don hajtódik végre - egészen a sebzésdobásig.

A sebzésnél nem számítanak a lövész bábujának vörös 
és narancsárga körrései. A sebzés a fegyver felszerelés-
kártyája által meghatározott sebzésterületre hat - ennek 
általában a célpont négyzet a legközepe.

A robbantófegyvert aktiváló játékosnak a sebzésterületen belüli ösz-
szes célpontra külön-külön sebzést kell dobnia. Érvényes célpontok: az 
öszszes (baráti és ellenséges) karakter, ajtó, (egyszeres és dupla) fal, vala-
mint elpusztítható berendezési tárgy.

 
.  

A célpont négyzetétől kezdve, és onnét kifelé haladva a sebzésterület minden négyze-
ténél meg kell határozni, hogy a vörös vagy a narancssárga sebzésterülethez tartozik-e
vajon. A fegyver felszereléskártyájáról derül ki, hogy a sebzést mennyi kockával kell
dobni, illetve mennyi automatikus siker adódik hozzá a dobáshoz. A plusz sebzésre
költött PP-kért (pumpáld tele!) ilyenkor is járnak plusz harckokák a dobáshoz.

 

 

Megjegyzés: A sebzésre költött plusz PP-kért (pumpáld tele!) járó plusz harckockák az
összes célpont elleni sebzésdobáshoz hozzáadódnak.

Ha egy négyzeten több célpont is van (például egy bábu és egy ajtó, vagy egy ajtó és egy 
fal), minden célpontra külön sebzést kell dobni. A nyitott ajtók nem sebződnek.

Ha egy célpont több négyzetet is elfoglal (például a Mammut MK II vagy egy nagyobb 
berendezési tárgy), az csak egyszer sebződik - ki kell választani egy négyzetét, és arra 
kell csak sebzésdobást tenni.

Ha a sebzésterület két négyzetét ajtó, (eygszeres vagy dupla) fal választja el, a robbanás
csak akkor hat a második négyzetre, ha az első kocka sebzésdobásának, sebzésdobásai-
nak következtében a két négyzetet elválasztó fal, ajtó elpusztul (l. a 25. ábrát).

 

Robbantófegyverek

Robbantófegyver sebzésdobása

24. ábra

fal

narancssárga
sebzésterület

célpont

vörös
sebzésterület

Különleges esetek

25. ábra - Vasquez gránátot lő ki

Pumpáld tele!

Vasquez a lövész. A 24. ábra alapján

sikeres a
célzás

Célzásdobás

3-as tá-
volság

rálát a tőle északkeletre lévő ajtóra. Úgy
dönt, kilő egy gránátot az ajtó négyzeté-
re. 4 PP-t rak le egy hozzá rendelt pa-
rancsjelzőhöz, bejelentve, hogy a lövés-
hez  szükséges 1 PP-n túl a plusz 3 PP-t 
a sebzés növelésére költi (pumpáld tele!).
Ez a plusz sebzés az összes sebzésdobás-
hoz hozzáadódik majd.

       Vasquez 3 kockával dob célzást, és 
3 távolságpont az eredmény. Mivel a 
távolság 3-as, ez elegendő, a célzás sike-
res volt.

       Elsőként a célpont négyzetre dob 
sebzést. Ezen a négyzeten két elpuszítható 
dolog van, a tolóajtó az északi falon (4-es
védőérték), valamint a keleti fal; ez azt 
jelenti, hogy mindkettőre külön fog seb-
zést dobni.        Hat kockával dob sebzést az ajtóra, és

ugyanígy hattal a falra. A berendezési tár-
gyaknál minden kritikus siker 3 normál
sikernek számít. Az ajtó ellen 6, a fal ellen
8 sikert dob (a fal elleni sebzés nem látha-
tó az ábrán). Az ajtót sikerült elpusztíta-
nia, a falat viszont (10-es védőérték) nem.

Pum
páld tele!

Az ajtó elpusztult.

5 seb
okozása

sikerült az aj-
tót elpusztítani

A robbanás
hat az ajtó mögött
álló Jack Saw-ra.

Sebzésdobás az
ajtó ellen (vörös sebzésterület)

Sebzésdobás Jack Saw
ellen (narancssárga sebzésterület)

       A célpont négyzete után Vasquez a sebzésterület narancs-
sárga négyzeteire dob sebzést. Minden ilyen négyzetnél 3 harc-
kockával dob sebzést, amihez még 4 automatikus siker járul.

Mivel a Jack Saw előtti ajtó megsemmisült, a robbanás hat 
Jack Saw négyzetére. Vasquez 3 harckockával dob sebzést Jack
Saw ellen, amihez még 4 automatikus siker járul. Az ered-
mény 7 siker, de Jack 2-es páncélzata miatt “csak” 5 sebet kap.

       Vasqueznek sebzést kell dobnia a Jack Saw négy-
zetét keletről határoló falra, megint 3 harckockával, 4
automatikus sikerrel. Ha az eredmény legalább 10 si-
ker, a fal megsemmisül, le kell oda rakni egy lerombolt-
ságjelzőt. Ha a robbanás nem törte volna be az ajtót, a 
gránátnak semmi hatása nem lett volna erre a falra 
(ahogy Jack Saw-ra sem).

Mivel a célpont négyzetén nem pusztult el a keleti fal, 
a robbanás nem terjed át a célponttól keletre eső négy-
zetre.

       A célpont négyzettől nyugatra eső 
asztal automatikusan elpusztul, dobni se
kell. Azonban sebzést kell dobni az asztal
négyzetét északről érintő fal ellen, mivel
az is a sebzésterületen belül van: a dobás
most is 3 harckockával történik, és az 
eredményhez még mindig 4 automatikus
siker járul. A faltól északra lévő négyzet
már kívül esik a sebzésterületen, így arra
biztosan nem hat a robbanás.

A célpont négyzettől délre eső négyzet 
üres, így ott csak az azt keletről érintő fal
ellen kell Vasqueznek sebzést dobnia a
szokásos módon.

Összegezve: Egyetlen gránát elég volt, 
hogy Vasquez kétszer dobjon sebzést a
a vörös és még ötször a narancsárga seb-
zésterületen. Szerencsére volt annyi esze,
hogy úgy lőtt, maga ne legyen belül a
sebzésterületen - ha nem így lőtt volna,
maga ellen éppúgy sebzést kellene dob-
nia, mint a többi bábu, ajtó, fal és be-
rendezési tárgy ellen...



időzítés

  feltételek sikerszint

 hatás     esély

 
 
 

Sok karakter- és felszereléskártyán, valamint berendezési tárgyon talál-
hatók ikonok, amik az adott személy, tárgy speciális képességeit, hatá-
sait jelölik - ez az ikonvezérelt rendszer, vagyis az I.V.R.

 

Egy I.V.R.-sáv bármennyit tartalmazhat az alábbi ikonok közül:

 Időzítés: A vörös hátterű ikon mutatja meg azt a fá-
zist, amikor a képesség használható. A példában ez az
aktivációs fázis.

 Feltételek: A lila hátterű ikon vagy ikonok azt
mutatják meg, hogy milyen feltételeknek kell
teljesülniük a képesség használatához. A példá-

 

ban ez a következő: egy salemita karakternek el kell költenie 1 
PP-t és e karakternek közvetlenül egy holttest mellett kell lennie
úgy, hogy afelé nézzen.

 

 Esély: A kék hátterű ikon azt mutatja meg, hogy
az aktivált vagy a megszakító karakternek hány sárga
vagy fekete kockával kell próbát dobnia. Olykor az

 

ikon ehelyett a karakter valamilyen tudására, ismeretére utal 
(mint amilyen a természettudmányos vagy a mérnöki ismerete -
lásd az 1. ábrát): ilyenkor a karakterkártyán szereplő számú koc-
kával kell próbát dobni, vagy pedig annyi automatikus sikert kap
a karakter a próbájára.

 

 Sikerszint: A zöld hátterű ikon azt mutatja meg,
hogy mennyi siker kell a képesség használhatához.

 Hatás: A sárga hátterű ikon magára a képességre utal.
Ha az időzítés megfelelő, ha teljesül az összes feltétel,
ha sikeres a próba, akkor a hatás végrehajtódik.

Lássuk akkor ezt az I.V.R.-sávot: Az aktivációs fázisban az a sale-
mita karakter, aki közvetlenül egy holttest mellett áll, és afelé fordul,
ha elkölt 1 PP-t, annyi kockával dob, amennyi a természettudomá-
nyos ismerete. Ha legalább 4 sikert dob, a holttestből zombit csinál.
(Ez egyébként a zombivírus I.V.R.-sávja.)

 
 

 Felszereléskártyák és berendezési tárgyak használatához interak-
ciós parancs végrehajtása (l. lentebb) szükséges, amire legalább 
annyi PP-t kell költeni, amennyi a feltételeknél szerepel. 

 Karakterek különleges képességeinek használatához nincs szük-
ség interakciós parancsra (l. a karakterek különleges képességeinél).

 Ha a feltéteknél nincs PP-költség, a használathoz nincs szükség
interakciós parancsra, a hatás automatikus.

A paravánok belső oldalán megtalálható az ikonok rövid leírása.

Az interakciós parancs a felszerelési és a berendezési tárgyak PP-költsé-
gű speciális képességeinek (I.V.R.-sávjainak) használatához kell. Alkal-
masint másféle akciókhoz is használatos, például kínvallatáshoz (l. a
kínvallatásnál).  

 Különleges tárggyal csak az a karakter léphet interakcióba, akinél
ott van az az adott tárgy.

 Berendezéssi tárggyal csak az a karakter léphet interak-
cióba, aki a tárgy előtt áll - azon a négyzeten, amin
látható ez az ikon. A bábunak arra kell néznie, amerre

 

ezen ikon vörös körrésze mutat (lásd a 26. ábrát). Ha egy szobá-
nak van I.V.R.-sávja, de egy ilyen ikon sincs a szobában, a képesség
a szoba bármelyik négyzetéről használható, és az mindegy, hogy a
bábu merre néz (például ilyen a betegszoba).

 Legalább annyi PP-t kell az interakciós parancshoz lerakni,
amennyi az I.V.R.-sáv feltételeinél szerepel.

 Teljesülnie kell az I.V.R.-sáv összes többi feltételének is.

 Dobni kell az I.V.R.-sáv esélyénél megszabott számú kockával. 
Megjegyzés: A szükségesen felül elköltött minden plusz PP-ért 
        egy plusz kockával dob a játékos (a plusz kocka, kockák
            színe ugyanaz, mint amivel egyébként dob).

 A dobások sikereket biztosítanak a próbához. Hogy mennyit,
az az alábbi táblázatról leolvasható:

 Ha a sikerek száma eléri vagy meghaladja az I.V.R.-sáv siker-
szintjét, a hatás végrehajtódik; ellenkező esetben nem történik
semmi, de az elköltött PP-k ilyenkor is elvesznek.

 

 Különleges tárgy bárhányszor használható egy fordulóban, sőt
akár egy aktivációs körben is, akár egyazon, akár különböző ka-
rakterek által.

 Egy forduló során egy karakter egy berendezési tárgyat csak egy-
szer próbálhat meg használni - nem számít, hogy sikeresen vagy
sikertelenül. Ez azt jelenti, hogy két karakter is megpróbálhatja
használni ugyanazt a berendezési tárgyat egy forduló során - de
mindketten csak egyszer próbálkozhatnak.

Példa: A 26. ábra alapján Vasquez nem léphet interakcióba a bizton-
sági videórendszerrel, mert nem jó irányba néz; Franck Einstein se,
mert ő ugyan jó irányba néz, de nem jó négyzeten áll. Egyedül James
Woo léphet interakcióba a biztonsági videórendszerrel, mivel egy-
részt jó négyzeten áll, másrészt pedig jó irányba néz.

 

Egyes I.V.R.-sávok hatása az, hogy be- vagy kikapcsolnak beendezési
tárgyakat, felszereléseket (ON/OFF). Bekapcsonálsnál (ON) egy 
ki/bejelzőt kell ON-oldalával felfelé lerakni a másodlagos,
ON-ikonnal kezdődő I.V.R.-sávra annak jelzésére, hogy
az adott tárgy most már használható.

INTERAKCIÓ

IKONVEZÉRELT RENDSZER (I.V.R.)

nulla
siker

egy
siker

három
sikerkét siker

három sikernulla siker
két

siker

Az I.V.R.-sávok használata

Az 5. forgatókönyvhöz még kell:
misszió/morálpontok
felderítéspontok
kutatás

      26. ábraInterakciós parancs végrehajtása Interakciós korlátozások

Bekapcsolás

Ezekkel a szabályokkal már játszható a
4. forgatókönyv, a Trezor!



 

 

 
 

Ha megnézzük a 28. ábrát, azt látjuk, hogy egyedül Jessica képes kilőni a raké-
tákat. Ehhez legalább 2 PP-t kell költenie egy interakciós parancsra. Az I.V.R.-
sávról látható, hogy a próbát a mérnöki ismereteivel kell dobnia, ami 1 sárga
kockát jelent. A salemita játékos hozzárendel Jessicához egy olyan parancslapkát, 
aminek van egy legfeljebb 4 PP-s interakciós része, és úgy dönt, hogy valóban 
rákölt 4 PP-t az interakcióra.

Jessica 3 sárga kockával dob, eggyel mérnöki ismeretei, kettővel az elköltött plusz
2 PP miatt (a 4 PP-ből 2 a használat költsége). Az eredménye 7 siker, ami több,
mint a rakétaszoba 6-os sikerszintje, vagyis sikerült kiváltania a hatást.

Az I.V.R.-sáv hatása egy 2-es számáló, valamint egy ON/OFF. Mivel a rakéta-
szoba eddig nem volt bekapcsolva, a salemita játékos lerak egy ki/bejelzőt ON-
oldalával felfelé a berendezési tárgyra; időjelzőkként még lerak ugyanoda két
sebjelzőt. Ennek a fordulónak a végfázisában lekerül majd innét az első időjel-
ző, a következő forduló végfázisában pedig lekerül majd a második időjelző is 
- és ebben a pillanatban kilövődik a rakéta. Persze minderre csak akkor kerül 
sor, ha addig senki sem pusztítja el a rakétaszobát, vagy nem használja sikere-
sen a rakétaszoba képességét (ugyanezt az I.V.R.-sávot), hogy kikapcsolja azt,
átfordítva a ki/bejelzőt OFF-oldalára.

Ha a végfázisban nincs áram a szobában, a berendezési tárgyról nem kerül le
időjelző - a kilövést így nem lehet leállítani, de késteltetlni azért igen.

  

 
 

  

 

Ugyanezen I.V.R.-sáv révén ki is kapcsolható a felszerelési vagy be-
rendezési tárgy. Ilyekor a ki/bejelzőt át kell fordítani OFF-oldalára
annak jelzésére, hogy a másodlagos I.V.R.-sáv most inaktív. Ha 
egy felszereléskártyán vagy berendezési tárgyon van ki/bejelző ON-
oldalával felfelé, az a tárgy kikapcsolható. Ha egy forduló során egy 
karakter bekapcsol egy berendezési tárgyat, azt egy másik karakter 
akár még ebben a fordulóban kikapcsolhatja. 

 

Ha egy berendezési tárgyon vagy felszereléskártyán több
I.V.R.-sáv is van, az aktív játékos eldöntheti, melyiket próbálja meg
használni. Egyszerre csak egy I.V.R.-sáv használható. (Példák: pa-
rancsnoki állás, kapcsolási rajz.)

 

Egyes különleges tárgyak kártyáján látható ilyen lőszerikon: ez jelzi,
hogy hány töltete van az adott tárgynak. Mindig, amikor a tárgy
sikeresen használva lett, le kell rakni egy sebjelzőt a felszereléskár-
tyára. Ha már annyi sebjelző van a kártyán, amilyen szám van a 
lőszerikon mellett, a sebjelzőket vissza kell rakni a készletbe, magát
a felszereléskártyát pedig a dobozba. Ha a forgatókönyv használja 
a kutatás szabályait, a kártya nem a dobozba kerül vissza, hanem a
kutatáspakli aljára, képpel felfelé. Amikor egyik karakter átadja a
másiknak a különleges tárgyat, a sebjelzők rajta maradnak, vagyis
nem változik az, hogy még hány töltete van.

 

Ha egy berendezési tárgy elpusztítható (ezt az jelzi, hogy
van védőértéke), elpusztításakor elveszíti az I.V.R.-sáv
jelölte különleges képességét. Az el nem pusztítható be-
rendezési tárgyak különleges képessége mindig használha-

tó. (Példák: fegyvertár, kínzókamra, generátor, titkos páncélterem, 
betegszoba, tisztiszállás, stb.)

Egyes I.V.R.-hatások késleltetettek, ezt a számlálóikon jelöli. Ami-
kor sikerül egy ilyen hatást kiváltani, annyi sebjelzőt kell lerakni az
I.V.R.-sávra, amilyen szám látható az ikonnál: ezek most időjelzők-
ként funkcionálnak. Minden végfázisban minden időjelzős I.V.R.-
sávról le kell venni egy időjelzőt; amikor egy sávról lekerül az utolsó
időjelző, akkor hajtódik végre a tényleges hatás. (Példák: rakétaszo-
ba, halálos vírus).

Megjegyzés: Egyes felszerelési tárgyakhoz (pl. időzített bomba, füstgráná-
tok) külön jelzők tartoznak, így azoknál nem az időjelzőket kell használ-
mi (a részleteket lásd a felszereléslistánál).  

Egyes berendezési tárgyak I.V.R.-sávján megtalálható az
áram ikonja: az ilyen tárgyak működéséhez áramra van 
                       szükség. Bizonyos szobákban, vagy 
        akár az egész épületben lekapcsolható az
        áram a genetátor vagy a kapcsolási rajz
                       révén. 

Ha egy szobában nincs áram, és ott áramigényes berendezési tárgy
van, a forduló végéig a berendezési tárgy I.V.R.-sávja nem használható
- a forduló végén jön csak vissza az áram. Ha egy berendezési tárgy 
I.V.R.-sávján van egy vagy több időjelző, de a berendezési tárgy nem
kap áramot, a végfázisban nem kerül le róla időjelző.

Példák: vegyi labor, zombilabor, rakétaszoba, kommunikációs szoba,
orvosi szoba, stb.

Ha egy mágneskártyával nyitható ajtó egyik oldalán olyan szoba van,
ahol elment az áram, az ajtó most mágneskártya nélkül is kinyitható.
Ha egy tolóajtó egyik oldalán olyan szoba van, ahol elment az áram, 
a tolóajtó nem csukódik be automatikusan. Amikor a forduló végén
visszajön az áram, az ilyen ajtók maguktól becsukódnak.

Ha az egész épületben elment az áram, a fenti szabályok az összes
tolóajtóra, illetve mágneskártyával nyitható ajtóra vonatkoznak.

A különleges tárgyakról, valamint a berendezési tárgyak képes-
ségeiről bővebben a felszereléslistában, illetve a berendezési tár-
                        gyak listájában lehet többet olvasni.

a rakétaszoba I.V.R.-sávja

Kikapcsolás

TÖBB I.V.R.-sáv

Különleges tárgyak korlátozott töltettel

Elpusztított berendezési tárgyak

Számláló

Áram

      28. ábra

Je� Deelernél van a zombiszérum, és a hűtőkamrában pont egy
lefagyasztott holttest előtt áll. 

Hogy használhassa a zombiszériumot, egy holttest mellett, afelé
nézve kell állnia, és 1 PP-t kell költenie egy interakciós parancsra.
A salemita játékos hozzárendel Je� Deelerhez egy olyan parancslap-
kát, aminek van egy legfelebb 4 PP-s interakciós része. A zombi-
szérum I.V.R.-sávjáról leolvasható az esélyeknél (kék háttér), hogy

a próbát a természettudományos ismeretekre kell tenni, ami Je�
Deelernél sajnos csak 1 sárga kockát jelent. Mivel a szérumhoz
magához csak 1 PP kell, akár 3 plusz PP-vel növelhető az esély.
Így is lesz, és Je� Deeler összesen 4 sárga kockával dob. Legalább
4 sikert kell elérnie, hogy létrejöjjön a hatás, vagyis a holttest 
négyzetére felkerüljön egy új zombi bábuja.

A játék során egy holttestes négyzet révén csak egy zombi teremt-
hető. Ezenfelül nem teremthető zombi, ha az egész épületben vagy
csak a hűtőkamrában nincsen áram.

      27. ábra

a hatáshoz legalább
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Semmi sem tesz olyan jót a morálnak, mint amikor sikerül egy ve-
szélyes küldetést, feladatot teljesíteni. Ha pedig jó a morál, akkor
a katonák jobban teljesítenek, akár még saját korlátaikat is képesek
átlépni.

A játék mindezt a missziópontok és morálpontok kettős rendszeré-
vel képezi le - mindkettő rövidítése MP. A csapatok akkor kapnak
missziópontokat, amikor sikerül teljesíteniük feladataikat, elérniük
céljaikat. A megszerzett missziópontokat viszont morálpontokként
el is lehet költeni akciókra vagy át lehet váltani PP-kre.

 

Felderítéspontok sokféleképp szerezhetők: kutatással (lásd a kutatás-
nál), kínvallatással (lásd a kínvallatásnál), egyes karakterek különleges
képességei révén (lásd a karakterek különleges képességeinél), egyes
különleges vagy berendezési tárgyak használatával. A megszerzett fel-
derítéspontot azonnal el kell költeni, nem tartalékolható el későbbre.
Minden megszerzett felderítéspont elkölthető az alábbi lehetőségek
egyikére:

 
 

 1 felderítéspont beváltható 1 missziópontra (MP).

 1 felderítéspontért átrendezhető a kutatáspakli felső 3 lapja.

A játékos felhúzza a kutatáspakli legfelső 3 lapját. Ideiglenesen az
eddigi 4. lap van most a pakli tetején, az így most látható. A játékos
a felhúzott lapok mindkét oldalát megnézi (ez 6 felszerelési tárgyat
jelent), és a kártyákat tetszése szerinti módon átrendezi: dönt a sor-
rendről és arról is, hogy melyik oldalukkal legyenek felül a kártyák.  
Célszerű, ha mindezt az asztal alatt csinálja, vagyis úgy, hogy ellen-
fele ne lássa meg véletlenül a lapokat. Miután végzett, a három kártyát
visszarakja a kutatáspakli tetejére. (Megjegyzés: 2 egyszerre elköltött 
felderítéspontért a felső 6 kártya rendezhető át, és így tovább.) 

 1 felderítéspontért megnézhető az ellenfél egy missziókár-
tyája. A játékos véletlenszerűen választ a kártyák küzül, és ellen-
fele nem tudhatja, melyik missziókártyáját nézik meg éppen. 2 
egyszerre elköltött felderítéspontért ugyanazon ellenfél 2 misszió-
kártyája nézhető meg, és így tovább. Megjegyzés: Ez az opció
csak az A.F.G:R. használatakor él (lásd az A.F.G.R.-nél). 

Az olyan forgatókönyveknél, ahol használatban van a misszió/morál-
pontok rendszere, a kereten lévő pontsávot kell használni ezek számon-
tartására. A forgatókönyv szabja meg, mennyi MP-vel kezdenek a játé-
kosok: saját pontjelzőjüket (lásd fentebb a képet) le kell rakniuk a pont-
sáv megfelelő mezőjére.

Az aktuális forgatókönyv, ahogy az a győzelmi feltételeknél olvasható,
bizonyos célok elérését missziópontokkal jutalmazza. Más módok is
vannak MP-k szerzésére: különleges tárgyak használata, felderítés (lásd 
a felderítéspontoknál), bizonyos berendezési tárgyak használata (lásd az 
interakcióknál), egyes karakterek különleges képességeinek használata 
(lásd a karakterek különleges képességeinél).

Általában, ha egy forgatókönyv használ missziópontokat, az nyeri meg
a játékot, akinek a játék végén több missziópontja van.

Később írjuk csak le, hogy lehet az MP-k elköltésével plusz akciókat
végrehajtani vagy plusz PP-ket szerezni.

A kutatásparanccsal lehet felszerelések után kutatni az épület(ek)ben.
Bármelyik karakter kutathat, aki olyan pályalap valamely négyzetén
tartózkodik, amely pályalaphoz tartozik helyiségikon. Nem lehet
kutatni az épületeken kívül, a fúrókon, a fel- és lefelé vezető lépcső-
kön, a csatatornanyílásokon. 

Megjegyzés: Az egy négyzet széles belső pályalapok (legyenek bár 
  egyenesek, L, T, kereszt alakúak, vagy 1x1-esek) folyosóknak 
    számítanak, noha nincs rajtuk feltüntetve a folyosóikon. 

Emlékeztető: Minden olyan négyzet külsőnek számít, amelyen fa
van vagy gyep, tankroncs, illetve bármi más, ami nincs belül egy
épületben.

Ha a forgatókönyv használja a kutatási szabályokat, azután,
hogy a játékosok kiválogatták kezdőfelszerelésüket, a NORAD-játé-
kos az asztal alatt jól megkeveri a megmaradt felszereléskártyákat, és
eközben tetszése szerint átforgatja a lapokat (ez fontos, hiszen a fel-
szereléskártyák kétoldalasak). Bárhogyan is keveri a kártyákat, ő ma-
ga sem nézheti meg azokat - ezért kell az asztal alatt csinálnia. Arra
azért vigyázzon, hogy a kártyák egy irányba legyenek (mindnek a
pakli ugyanazon vége felé legyen a fejléce a kártya nevével).

Miután végzett, a paklit lerakja az asztalra - a pakli neve mostantól
kutatáspakli. A salemita játékos, ha akarja, elemelheti a paklit. Mi-
vel a felszereléskártyák kétoldalasak, a pakli legfelső lapja mindig 
látható. 

A kutatáspakli megalkotása után következhet a bábuk lerakása.

A játékos lerak 1-4 PP-t az aktivált vagy megszakító karakteréhez
hozzárendelt parancslapka kutatásrészéhez.

 
  

 Le kell olvasni a kutatást végző karakter kártyájáról a karakter fel-
derítőképességét (l. az 1. ábrán). A felderítőképesség például ilyes-
mi lehet:

 2 automatikus kutatáspont (KP).

 2 fekete kocka a dobáshoz.

 A kutatásra csak 1 PP-t kell költeni, így minden további PP plusz
egy fekete kockát jelent a dobáshoz.

 Dobni kell az adott számú fekete kockával.

 Össze kell adni a kidobott és az automatikus kutatásponto-
kat. A kidobott ikonok és a gyűjtött kutatáspontok sze-
rint zajlik tovább a kutatás.

MISSZIÓ/MORÁL-
 PONTOK (MP)

FELDERÍTÉS-
    PONTOK

KUTATÁS

Az MP-k, a felderítéspontok és a kutatás 
szabályaival már játszható az 5.
forgatókönyv, a Primus-erőd!

A 6. forgatókönyvhöz még kell:
a karakterek különleges képességei
rádiózavarás
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MP-k szerzése

MP-k elköltése

Helyiségikonok

műszaki
helyiség

lakó-
részleg

tiszti
részleg

folyosótudományos
helyiség

fegyvertár

bármilyen
helyiség

Előkészületek

Kutatásparancs végrehajtása



 A NORAD-játékos kutatni akar Vasquez-
zel a tisztiszálláson, amelynek helyiségikon-
jai: tiszti részleg, lakórészleg. Vasquez fel-
derítőképessége 3 fekete kockát jelent. A
NORAD-játékos hozzárendel egy olyan 
parancslapkát Vasquezhez, amin van egy
2 PP-s kutatásparancs. A játékos el is költi 
a 2 PP-t, vagyis Vasquez még egy fekete 
kockát kap a dobásához. Az eredmény 8 
KP, egy keverés, egy átforgatás és 1 felde-
rítésőpont.

 

  

A kutatáspakli legfelső lapján nem ilyenek a helyiségikonok, ezért a játékos elkölt 1 KP-t, hogy
ezt a kártyát átrakja a pakli aljára; az új legfelső lappal is ez a helyzet, és 1 KP-ért ez is a pakli
aljára kerül. Még mindig semmi érdekes. A játékos úgy dönt, átforgatja a paklit. Legfelül most
egy puska van - van jó helyiségikonja, de Vasqueznek nincs ilyen fegyverre szüksége. A játé-
kos megint elkölt 1 KP-t hogy átrakjon egy kártyát. Még mindig semmi, pedig már elköltött 3
KP-t és elhasznált egy átforgatást; a játékos úgy dönt, most már elhasználja a keverését. Az 
asztal alatt megkeveri a paklit, majd lerakja az asztalra, és megkérdezi, hogy a salemita játékos
el akarja-e emelni a paklit. Az, mivel látja, hogy legfelül mozgásdetektor van, amit csak mű-
szaki helyiségben lehet találni, köszönettel elutasítja a lehetőséget. 

A játékos úgy dönt, a felderítéspontot elhasználja arra, hogy megnézze a pakli legfelső három
lapját, és ezt a három kártyát fel is húzza a kezébe. Most mindketten látják a kutatáspakli ak-
tuálisan legfelső lapját, ami majd a negyedik kártya lesz, amikor visszarakja majd ezt a három
lapot. A játékos úgy, hogy ellenfele ne lássa, megnézi mindhárom kártya mindkét oldalát (ez
hat felszerelési tárgyat jelent), és eldönti, mely oldalukkal felfelé, milyen sorrendben rakja visz-
sza a kártyákat a kutatáspakli tetejére. Legfelül egy titánkarom van, de elkölt arra 1 KP-t, 
hogy ezt a pakli aljára rakja (mindezt azért, hogy a salemita játékos ne tudja könnyen meg-
szerezni ezt a kártyát). Alatta a titkos iratok kártyája van. A titkos iratok a helyiségikon alapján
megtalálhatók tiszti részlegen, a megtalálási esély pedig 4-es. A játékos jó helyen van, és még
pont van 4 elköltetlen KP-ja, így a felszereléskártyát Vasquez kártyája alá rakja. A titkos iratok
súlya 1-es, és Vasqueznél eddig csak egy 2-es súlyú mesterlövészpuska volt - mivel az összsúly
még mindig kisebb, mint Vasquez teherbírása (ami ugyebár 4-es), nem kell semmit sem el-
dobnia.

 megtalálási
esély 

ilyen helyi-
ségikonos
pályalapokon
található meg
a tárgy

A játékos a kezébe veszi a kutatáspaklit, vigyázva, hogy a pakli szét ne 
essen és szét ne csússzon - csak a legfelső lap legyen látható. A pakli 
legyen párhuzamos az asztallal, hogy az ellenfelek ne lássák meg a 
legalsó lapot. (Lásd a 29. ábrát a pakli szabályos és szabálytalan tartá-
sáról.)  

 Nemszeretetem kártya: A játékos 1 KP-ért a pakli legfelső lapját
átrakhatja a pakli aljára, vigyázva arra, hogy a kártyát közben ne
forgassa át másik oldalára. A játékos ezt bárhányszor megteheti -
amíg van rá elkölthető KP-ja.

 Kidobott ikonok: A játékos bármikor felhasználhatja közben a
kidobott ikonjait (átforgatás, keverés, felderítéspont - lásd lentebb).
 Az ikonok használata opcionális, nem kell az összeset felhasznál-
ni, sőt, egyet sem kötelező.

 Kártya elvétele: A játékos elveheti a legfelső kártyát, ha azon van
legalább egy olyan helyiségikon, mint amilyen azon a pályalapon
van, ahol a kutatást végző karakter tartózkodik. A felszerelést a
kutatást végző karakter kapja meg. Azonban az elvételre minde-
zeken túl csak akkor van lehetőség, ha a játékos még legalább any-
nyi KP-t el tud költeni, amennyi a felszerelés megtalálási esélye 
(lásd a 31. ábrát).

 

 Kártya elvételével a kutatás nyomban befejeződik, a még el nem
költött KP-k, fel nem használt ikonok elvesznek.

 A játékosok bármilyen hátterű felszereléskártyát elvehetnek, a
szín nem számít - így például a NORAD-játékos elvehet salemi-
ta hátterű lapot, a salemita játékos NORAD-hátterűt. A hátte-
rek csak az A.F.G.R. előkészületeinél számítanak (lásd az 
A.F.G.R.-nél).

 
Végül ellenőrizni kell a karakter teherbírását és ha szükséges, el
kell dobnia egy vagy több tárgyat. Az eldobott tárgyak a kutatás-
pakli aljára kerülnek azzal az oldalukkal felfelé, amelyen az el-
dobott tárgy van.  

módon átforgatja a paklit, vigyázva, hogy közben szét ne csússzon
a kutatáspakli.

Átforgatásikon használatakor a játékos a 31. ábrán látható

Ha egy játékos több átforgatásikont dobott, mindért egyszer át-
forgathatja a paklit, és az átforgatásokat nem kell szükségszerűen
egymás után végrehajtania.

A játékos ilyenkor az asztal alatt megkeveri a kutatáspaklit, eközben
tetszése szerint átfordíthat másik oldalukra kártyákat. Bárhogy kever-
het, de nem nézheti meg a lapokat - ezért kell az asztal alatt csinálnia.
Miután végzett, a kutatáspaklit visszarakja az asztalra. Ellenfele, ha
akarja, elemelheti a kutatáspaklit.

A kutatás során szerzett felderítéspontok elkölthetők a felderítéspon-
toknál leírt módon, az alábbi korlátozással: csak “idegen területen”
zajló forgatókönyvnél lehetséges felderítéspontokat missziópontokra
átváltani. Ha például a forgatókönyv salemita területen játszódik (ez
külön le van írva a forgatókönyvben), a salemita játékos nem tud át-
váltani kutatással szerzett felderítéspontokat missziópontokra, a NO-
RAD-játékos igen. NORAD-területnél megfordítva, a NORAD-já-  

tékos az, aki nem tud átváltani, és a salemita játékos az, aki igen.

Fontos: A játékosok bármikor megnézhetik a (saját vagy ellenséges) 
karaktereknél lévő felszereléskártyák hátoldalát - ez különösen akkor 
hasznos, amikor valaki “kétségbeesetten” keres egy adott felszerelés-
kártyát, ami lehet, hogy így “rejtőzik” előle.

Az olyan forgatókönyveknél, amelyek használják a kutatás
szabályait, az eldobott felszereléskártyák a felszereléspakli aljára ke-
rülnek - olyan sorrendben, ahogy el lettek dobva, és úgy, hogy az
eldobott felszerelés oldala legyen továbbra is felfelé.

A kutatáspakli átforgatása

A dobás lehetséges eredménye

0 KP 2 KP 3 KP 3 KP,
átforgatás
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keverés
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téspont

A kutatáspakli átnézése

A kutatáspakli megkeverése
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pakli alját

30. ábra

pakli átforgatása

31. ábra



James Woo külön-
leges képessége

Nick Bolter
különleges képessége

Jessica Hollister
különleges képessége

 

A legtöbb karakternek van valamiféle különleges képessége, amit a
karakterkártyája alján található I.V.R.-sáv szimbolizál (l. az 1. ábrán).
Ha egy karakter sérült, megváltozhat vagy el is veszhet különleges 
képessége (a sérült oldalon más az I.V.R.-sáv, vagy nincs is). Csak 
a már aktivált karakter különleges képessége használható.

 
 

A karakterkártyákon található I.V.R.-sávokra a többi ilyen sávra vo-
natkozó (az I.V.R.-nél és az interakciónál leírt) szabályok érvényesek,
az alábbi eltérésekkel:

 Nincs szükség interakciós parancsra: Karakter különleges ké-
pességének használatához nincs szükség interakciós parancsra - 
hiszen nem kell interakcióba lépnie egy felszerelési tárggyal. Ha
PP-t kell költeni, azt nem parancslapkához kell rakni, hanem 
közvetlenül a karakter kártyájára. Ugyanakkor a karakterre for-
dulónként maximálisan elkölthető PP-kbe az így elköltött PP-k 
is beleszámítanak.

 

 Bárhányszori használat: Egyazon fordulóban, sőt egyazon aktiváci-
ós körön belül is bárhányszor használható egy karakter különleges 
képessége - persze csak amennyiben az I.V.R.-sáv feltételei teljesül-
nek. Ha különleges képesség hatásának létrejöttéhez sikeres próba 
kell, a képesség minden használatakor külön próbát kell tenni.

Példa: James Woo különleges képessége egy fordulóban legfeljebb
kétszer használható, hiszen 2 PP-be kerül, és James Woo fordulón-
kénti PP-limitje 5-ös. Nick Bolter, illetve Jessica Hollister külön-
leges képessége bárhányszor aktiválható, amíg játékosaiknak van
elkölthető morálpontjuk.

 

 Nincs esélynövelés: Mivel a különleges képesség nem interakci-
ós parancs révén hajtódik végre, az esetleges próbadobáshoz nem 
lehet plusz PP-k elköltsével plusz kockákhoz jutni.

 

 Megszakító karakter is használhatja különleges képességét, de a
különleges képesség használata úgy tekintendő, mintha parancsot
hajtana végre - mivel egy megszakító karakter legfeljebb két pa-
rancsot hajthat végre, csak egyszer vagy kétszer használhatja kü-
lönleges képességét, és az utóbbi esetben nem hajthat végre egy 
vörös vagy aranyszín parancsot sem.

 Több I.V.R.-sáv: Ha egy karakterkártyán több I.V.R.-sáv is van,
a karaktert irányító játékos dönti el, épp melyik sávot használja.

A karakterek különleges képességeinek részletes magyarázata
a képességlistában található.

Rádiózavarással lehallgatható, vagy akár szét is zilálható az ellenség
rádiókommunikációja. 

Az alapjátékban kétféleképpen lehet rádiós kommunikációt zavarni:

 A hordozható rádiózavaró (ami egy felszerelési tárgy) bekapcso-
lásával.

 A kommunikációs szobában található, nem hordozható rádióza-
varó bekapcsolásával.

Mindkét rádiózavarónak ugyanaz az I.V.R.-sávja, vagyis ugyanúgy
kell használni őket:

 

Az aktivációs fázisban az a karakter, akinél ott a hordozható rádióza-
varó vagy aki a kommunikációs szoba rádiózavarójával szemben áll,
mérnöki ismereteire próbát tehet, amennyiben elkölt 1 PP-t egy
interakciós parancsra - persze több PP-t is költhet, hogy plusz koc-
kákat kapjon a próbájához. Ha legalább 3 sikere van, bekapcsolta a
rádiózavarót, és ON-oldalával felfelé le kell rakni egy ki/bejelzőt a
    felszereléskártyára, illetve a berendezési tárgyra (l. a 32. ábrát).

 

 

 

 

Ha már be lett kapcsolva a rádiózavaró, addig úgy is marad, amíg ki
nem kapcsolják vagy el nem pusztítják.

Ha a NORAD-játékos kapcsolta be a rádiózavarást, csak a
salemita rádiófrekvenciák lesznek zavarva.

Ha a salemita játékos kapcsolta be a rádiózavarást, csak a NORAD-
rádiófrekvenciák lesznek zavarva.

Ha egy játékos bekapcsolta mindkét rádiózavarót, a hatás ugyanaz,
mintha csak egy rádiózavarót kapcsolt volna be; csupán annyi a haszna
az egészből, hogy a hatás csak akkor szűnik meg, ha már mindkét rá-
diózavaró ki lett kapcsolva/el lett pusztítva.

Ha mindkét játékos bekapcsolt egy rádiózavarót, mindketten zavarják
a másik rádiófrekvenciáit.

Amikor egy játékos bekapcsol egy rádiózavarót, a saját színében (a 
zöld a salemita, a vörös a NORAD-játékosé) 6 zavarásjelzőt a készlet-
ből paravánja mögé gyűjt.

A kezdeményfázisban annak a játékosnak, aki bekapcsolt rádiózava-
rót, fel kell raknia zavarásjelzőit: az ellenfele(i) által irányított karakte-
rekhez lerak képpel lefelé (vagyis úgy, hogy a szimbólum legyen
látható) egy-egy jelzőt. Ő dönti el, melyik karakterekhez rak, és azt
is, hogy melyik jelzőt rakja az egyes kiválasztott karakterekhez.

Halott vagy fogságba esett karakterhez nem rakható zavarásjelző.

Ha a jkátékos ellenfele, ellenfelei hatnál kevesebb karaktert irányíta-
nak, a játékos megmaradt zavarásjelzőit képpel lefelé kirakja a játék-
tábla mellé; ha a játékos ellenféle, ellenfelei hatnál több karaktert 
irányítanak, lesz olyan karakter, aki nem kap zavarásjelzőt.

A zavarásjelzőket kiosztó játékos a zavaró játékos; az a játékos, aki
olyan karaktert irányít, amelyik kap zavarásjelzőt, a zavart játékos.

  

 

Miután a zavaró játékos kiosztotta zavarásjelzőit, minden zavart já-
tákosnak lehetősége van frekvenciaváltásra.

Frekvenciaváltásnál a zavart játékos anélkül, hogy megnézné azokat,
megcserél két, az általa irányított karaktereknél lévő, azonos színű
zavarásjelzőt; ha van egy vagy több zavarásjelző a játéktábla mellett,
ehelyett megteheti azt, hogy egy általa irányított karakternél lévő za-
varásjelzőt kicserél egy azonos színű, félrerakott zavarásjelzőre. E
lépés során nem szabad a jelzőket felfedni, és a játékos összesen egy
ilyen cserét hajthat végre (l. az 33. ábrát).

 

KARAKTEREK KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEI

RÁDIÓZAVARÁS A 7. forgatókönyvhöz még kell:

         nagy bábu (Mammut MK II)

A karakterek különleges képességeivel és
a rádiózavarással már játszható a 6.

forgatókönyv, az Árulók!

Bekapcsolt rádiózavarás

Kezdeményfázis: 
felkészülés a zavarásra

Kezdeményfázis: 
rádiófrekvenciák váltása



 
 

  

 

 

 

 

 

Amint Je� Deelerre lett költve a harmadik PP, a zavarásjelzőjét fel kell fedni: lehallgatják! A NORAD-játékos kap 1 felderítéspontot,
amit nyomban fel is használ - közben Je� Deeler teszi a dolgát gond nélkül,, és még akár további 2 PP rákölthető lenne. John Kendall 
Jr. professzor 2 PP-ért teremt egy zombit, majd 1 PP-ért mozog. Megteheti, hiszen a frekvenciája tiszta. A félrerakott jelző lefordítva
marad.

 
   

 

  

 
meg erről - de a jelző átforgatása a zavart játékos dolga.

Három lehetőség van:

 A frekvencia tiszta: semmi különös
nem történik, a karakter folytatja, 
amit éppen csinált.  

 Az ellenfél lehallgatja a karakter ál-
tal használt frekvenciát: a zavaró já-
tékos kap 1 felderítéspontot, amit
a felderítéspontok fejezetében leírt
módon használhat fel. Maga a le-

hallgatott karakter folytatja, amit épp csinált (nem tud róla, hogy
lehallgatják).

 Az ellenség zavarja a karakter által
használt frekvenciát: a zavart ka-
rakter nem költhet több PP-t, mint
amennyi a PP-bónusza. Irányítója
a “túlköltött” PP-ket visszaveszi a 

 

parancslapka mellől paravánja mögé. Alkalmasint, ha nem ma-
radt PP a karakterhez most hozzárendelt parancslapkánál, akkor
azt is visszaveheti.

 

Ha egy karakter PP-bónusza zéró, amint aktivált vagy
megszakító karakter lett belőle, a zavarásjelzőjét fel kell
fedni - akkor is, ha aktiválva lett ugyan, de bevetésre vár
-, és a fenti hatások valamelyike azonnal végrehajtódik
(lásd a 34. ábrát).

Ha egy játékos akkor fed el egy zavarásjelzőt, amikor nem kellene,
ellenfele 2 MP-t kap; a jelző hatása azonban csak akkor lép életbe,
amikor a karakterhez lerakott PP-k meghaladják a karakter PP-
bónuszát.

 

A hordozható rádiózavaró kikapcsolásához először is meg kell szerezni
az adott felszerelés kártyáját az azt hordozó karaktertől (ez általában a
a karakter megölésével jár együt). Ezután a kártya I.V.R.-sávját hasz-
nálva ki kell kapcsolni a rádiózavarót.

A kommunikációs szoba rádiózavaróját akkor kapcsolhatja ki egy ka-
rakter, ha ezen berendezési tárgy előtt áll, azzal szemben (három ilyen
hely is van); ezután az I.V.R.-sávot használva ki lehet kapcsolni a rádi-
ózavarót.

 

A rádiózavarás azonnal megszűnik, ha a rádiózavaró ki lett kapcsolva,
és a megfelelő zavarásjelzőket azonnal vissza kell rakni a készletbe.

A hordozható rádiózavaró kikapcsolható azzal a szándékkal, hogy 
utóbb majd vissza lesz kapcsolva - persze most már a saját oldal hasz-
nára. Ehhez a felszerelési tárgyat éppen hordozó karakternek sikeres
próbát kell dobnia az I.V.R.-sáv alapján.

A kommunikációs szoba rádiózavarója kikapcsolható azzal a szándék-
kal, hogy majd utóbb vissza lesz kapcsolva, a szokott módon. Persze

 

az a karakter, aki kikapcsolta, nem kapcsolhatja vissza nyomban,
hiszen egy berendezési tárgyat egy karakter legfeljebb egyszer hasz-
nálhat egy fordulóban.

Ha az egész épületben vagy csak a kommunikációs
szobában elmegy az áram, az ottani rádiózavaró azonnal megszűnik
működni; aki bekapcsolta, az azonnal visszaveszi paravánja mögé 6
zavarásjelzőjét. Mivel a végfázisban visszatér az áram, a következő
kezdeményfázisban ez a játékos újra kioszthatja a zavarásjelzőket.
Az áramellátás megszüntetése nem kapcsolja ki a rádiózavarót, csak
annyira elég, hogy a következő kezdeményfázisig ne működjön.

A hordozható rádiózavaró elemről működik, így nem áll le akkor
sem, amikor elmegy az áram.

 

Ha egy karakter eldobja  a bekapcsolt hordozható rádiózavarót, 
annak minden hatása azonnal megszűnik.

 Aktivációs fázis:
 rádiózavarás

Rádiózavaró kikapcsolása

A rádiózavaró
visszakapcsolása

A hordozható rádiózavaró eldobása

32. ábra

Áramszünet

Amikor egy olyan aktivált vagy megszakító karakterre,  aki-
hez van zavarásjelző csatolva, már több PP lett költve, mint
amennyi a PP-bónusza (ami a karakterkártyáról olvasható
le - lásd itt oldalt az ikonokat, illetve az 1. ábrát), a karak-
tert irányító játékosnak fel kell fednie a zavarásjelzőt. A
zavaró játékos ügyeljen arra, hogy ellenfele ne feledkezzen

1 plusz kocka a plusz 1 PP-ért

Az 1. fordulóban Nick Bolternek sike-
rül bekapcsolnia a rádiózavarót (2 PP-t 
költve egy interakciós parancsra).

34. ábra

A salemita játékos úgy dönt, megcseréli ezt a két frekvenciát.
33. ábra

Még e forduló aktivációs fá-
zisában aktiválva lesz Franck Ein-
stein, és a jelzőjét azonnal fel is
kell fedni. A frekvenciája tiszta, 
így végül 4 PP lesz ráköltve ebben
a fordulóban.

Cherokee Bill megszaktani próbál,
és jelzőjét azonnal fel is kell fedni
- hoppá, zavarják a frekvenciáját,
vagyis semmit sem tud csinálni 
ebben a fordulóban! 

Jessicára csak 4 PP lesz költve az
egész fordulóban, így zavarásjelző-
je nem lesz felfedve.

A 2. forduló kezdeményfázisában
a NORAD-játékos képpel lefelé le-
rak egy-egy zavarásjelzőt az öt sale-
mita karakterhez; mivel ellenfele csak
öt karaktert irányít, a hatodik jelzőt
félrerakja. Miután végzett, a salemita
játékos úgy dönt, hogy Cherokee Bill
zavarásjelzőjét kicseréli a félrerakott
zavarásjelzővel.
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A nagy bábuk négy négyzetet foglalnak el. Az alapjáték egy nagy bábut
tartalmaz, a Mammut MK II-t; a későbbi kiegészítőkben további nagy
bábuk lesznek majd. 

 Előrefelé mozgás: Minden négyzet, amit megtesz a nagy bábu, 
1 mozgáspontba kerül.

Előrefelé csak akkor mozoghat egy nagy bábu, ha mindkét előtte lévő
négyzet “ráléphető” (vagyis nincs rajta szaggatott sárga vonallal keretezett
berendezési tárgy, se fal, zárt ajtó, ellenséges bábu).

csak mozgáspontot költve
tudnak elfordulni. Az ikon-
ban látható számú mozgás-
pontot elköltve a bábu 90o
vagy 180o fokkal elforgat-
ható bármelyik irányba. A
fordulási költséges bábuk
a mozgás végén nem dönt-
hetik el szabadon, merre
nézzenek, ahogy akkor 
sem, amikor megszakítják
őket cselekvés közben.

Példa (38. ábra): A Mammut
MK II 1 mozgáspontért képes
90o vagy 180o-kal elfordulni.

 

Mozgási korlátozások: A nagy bábuk
nem képesek használni a lépcsőket, se
fölfelé, se lefelé, ahogy a csatornanyíláso-
kat sem. A nagy bábuk áthaladhatnak,
sőt meg is állhatnak ilyen négyzeteken,

de nem mehetnek át másik szintre vagy távozhatnak így a játéktáb-
láról.

Egy karakter rálát egy nagy bábura, ha legalább az egyik,
a nagy bábu által elfoglalt négyzetre rálát.

Amikor meg kell nézni, rálát-e a nagy bábu célpontjára, egy olyan
négyzetét kell kiválasztani, ami a vörös vagy a narancssárga körré-
szébe esik, és a normál rálátási szabályok szerint e négyzet köze-
pétől kell  az egyenest “felrajzolni” a célpontig.

Példa (39. ábra): A Mammut MK II négy mezőjéből a két első esik
a vörös/narancssárga körrészekbe, így ezeknél kell ellenőrizni a rálá-
tást. A két hátsó négyzet nincs a Mammut MK II látóterében, így 
azoktól nem is lehet rálátást ellenőrizni.

 

  

Ha egy nagy bábu egy ajtóban áll, az ajtó nem csukható be manuá-
lisan (faajtó), sem nem csukódik be automatikusan (tolóajtó).

Ha egy robbanás egy nagy bábu több négyzetére is hat, az ellenfél,
aki lerakta vagy kilőtte a robbanóanyagot, eldönti, hogy a sebzés-
dobásnál melyik négyzetet kell �gyelembe venni: a nagy bábu 
robbanásnál csak egy négyzeten sebződik.

 

Ha egy nagy bábu több pályalapon is áll,
mind e pályalapok kedvező - és kedvezőt-
len - hatásaiból részesül.

Példa (40. ábra): A Mammut MK II
lerombolta a falat a tisztiszállás és a 
parancsnoki állás között, és most félig
az egyik, félig a másik pályalapon áll. 
A következő kezdeményfázisban mind-
két pályalap hatását kihasználja: kap 2 
PP-t, mivel egyedül van a parancsnoki
állásban, valamint 1 NORAD MP-t el-
költve 4 PP-hez juthat. Egy normál
méretű bábu egy fordulóban csak az 
egyik pályalap különleges hatását 
tudná kihasználni.

 
 

 

 

Példa (35. ábra): 1 PP-t költve
egy mozgásparancsra a Mammut
MK II akár 4 négyzetet is halad-
hat előre.

 
 

 

Példa (36. ábra): A Mammut MK II nem
tud előrefelé haladni, mivel a súlyzók az 
útjában vannak. Ahhoz, hogy előrefelé
haladhasson, előbb el kell pusztítania ezt
a berendezési tárgyat.

 
 

 Hátrafelé mozgás: Minden négyzet, amit hátrálva megtesz a nagy
 bábu, 2 mozgáspontba kerül. Hátrafelé is csak akkor mozoghat 
egy nagy bábu, ha mindkét mögötte lévő négyzet “ráléphető” 
(mint fentebb).

Példa (36. ábra): 1 PP-t költve
egy mozgásparancsra a Mammut
MK II akár 2 négyzetet is halad-
hat hátrafelé.

 
 

 

 Oldalazás: A nagy bábuk nem tudnak oldalazni.

 Fordulási költség: Az olyan bábuk, amelyek-
nek van fordulásikon karakterkártyájukon, 

 

NAGY BÁBUK (MAMMUT MK II)

Nagy bábu mozgása

35. ábra

38. ábra

36. ábra

37. ábra

Rálátás nagy bábura

Nagy bábu rálátása

van rálátás 
(a vörös körrészből)

van rálátás
(a narancssárga körrész-
ből)

nincs rálátás

Nagy bábu miatt blokkolt ajtó

Robbanás és nagy bábu

Berendezési tárgyak különleges hatásai
és a nagy bábu

40. ábra

39. ábra



ez a falszakasz nem lehet célpont,
         nincs a vörös körrészben

ez a falszakasz nem lehet célpont,ez a falszakasz nem lehet célpont,ez a falszakasz nem lehet célpont,ez a falszakasz nem lehet célpont,ez a falszakasz nem lehet célpont,ez a falszakasz nem lehet célpont,
         nincs a vörös körrészben.         nincs a vörös körrészben.

, 

ez a falszakasz nem
 lehet célpont,

         nincs a vörös körrészben.

1 hosszú falszakasz lerombolása (2 lehetőség)1 hosszú falszakasz lerombolása (2 lehetőség)

1 rövid falszakasz1 rövid falszakasz1 rövid falszakasz
lerombolásalerombolása

ezek a falsza-ezek a falsza-
kaszok csak akaszok csak a
vörös falsza-vörös falsza-vörös falsza-vörös falsza-
kasz lerom-kasz lerom-
bolása utánbolása után
célozhatók 
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kasz  és egy kasz  és egy kasz  és egy kasz  és egy kasz  és egy kasz  és egy 
nagy ajtó le-
rombolása

ez a falszakasz csak a vörös ez a falszakasz csak a vörös 
vagy a kék falaszkasz lerombo-vagy a kék falaszkasz lerombo-
lása után célozhatólása után célozható

 

 
 

Ha egy nagy bábu egynél több pályalapon áll, irányítójának be kell je-
lentenie még a dobás előtt, hogy melyik helyiségben fog kutatni.

Példa (40. ábra): A Mammut MK II a parancsnoki állás és a tiszti-
szállás lapján áll. Mindkét szobában lehetséges a kutatás, de a kutatás-
parancs végrehajtása előtt meg kell mondani, hogy melyikben fog tör-
ténni. (Persze célszerűbb a tisztiszálláson, mivel az két helyiségtípusba
is tartozik: tiszti részleg és lakórészleg is).

  

 
 

A Mammut MK II különleges képességével könnyen elpusztíthatja a
falakat és az ajtókat. 1 PP-t kell elköltenie és ki kell jelölni a célpon-
tot, amire rá kell látnia, sőt azon belül is a vörös körrészébe kell esnie.
Az alábbiakat próbálhatja a Mammut MK II lerombolni:

 
 

   

 Egy hosszú falszakaszt.

 Egy vagy két egymással szomszédos rövid falszakaszt.

 Egy nagy ajtót.

 Egy rövid falszakaszt és egy vele szomszédos kis ajtót.

 Egy kis ajtót, vagy két egymással szomszédos kis ajtót.

Megjegyzés: Nagy ajtó elpusztításához elegendő, ha annak egyik négyze-
te a támadás célpontja.

3 sárga kockával kell dobni. Ha az eredmény legalább 4 siker, az ösz-
szes célpont ajtót el kell távolítani, és az összes célpont rövid/hosszú
falszakaszra lerromboltságjelzőt kell tenni. Fontos: E képesség hasz-
nálatakor nem számít a falak/ajtók védőértéke!

A Mammut MK II-re nem hat a lőszerkifogyást jelző 
ikon - csak a lerombolt falak jelzőinek mennyisége szab határt tom-
bolásának. Ha már elfogytak a leromboltságjelzők, a Mammut MK 
II sem különleges képességét nem használhatja, sem normál lövést 
nem adhat le. (Érdemes emiatt �gyelni a falakat romboló más ha-
tásokra: robbanásokra, Jack Saw különleges képességére.)

 

Kutatás nagy bábuval

Gyakorlati példa:
a Mammut MK II

Fal vagy ajtó lerombolása

Kifogyott lőszer

41. ábra

A 8. forgatókönyvhöz még kell:
elfogás

A nagy bábuk (Mammut MK II) révén
már játszható a 7. forgatókönyv, 

a Fertőzés!

kínvallatás

A Mammut MK II integrált fegyverrendszere kétféle módban is hasz-
nálható: normál lövésként, valamint falrombolásra. A lövés a normál
módon történik, a karakterkártyáján látható statsztikák szerint; a fal-
romboláshoz az I.V.R.-sávja kell:



Ha egy karakter már sérült, az ellenséges karakterek elfoghatják.

Ellenséges karakter elfogásához:  

 Egy szomszédos, sérült ellenséges karakter ellen normál közelharci
parancsot kell végrehajtani.

 Még a dobás előtt be kell jelenteni, hogy a cél a fogságba ejtés, 
nem a sebokozás.

 A karakter, aki elfogással próbálkozik, az elfogó; a katakter, akit
megpróbálnak elfogni, az áldozat.

 Ha a kidobott sebzés elég lett volna ahhoz, hogy végezzen az áldo-
zattal, az áldozat fogságba lett ejtve; ha nem elég a sebzés, az áldo-
zat nem esett fogságba.

 Akár így, akár úgy, az áldozat nem sebződik.

Amennyiben sikerült az áldozatot fogságba ejteni:  

 Le kell venni az áldozat bábuját a játéktábláról, és az elfogó karak-
terkártyájára kell állítani: az áldozat az elfogó foglya lett. 

 A fogoly súlya 1-es, annak jelzésére, hogy az
elfogónak magával kell rángatnia. Ha emiatt
az összsúly meghaladja az elfogó teherbírását,

az elfogó kénytelen felszerelési tárgyakat eldobni.

 Az áldozat karakterkártyájára le kell rakni egy fo-
golyjelzőt annak jelzésére, hogy ez a karakter most
fogságban van tartva.

 Az elfogó bármennyit elvehet magának a fogoly felszerelései (kár-
tyái és jelzői) közül, amíg az összsúly meg nem haladja teherbírá-
sát. Az el nem vett felszerelési tárgyak kikerülnek a játékból, illetve
azoknál a forgatókönyveknél, amelyek használják a kutatás szabá-
lyait, a kutatáspakli aljára kerülnek.

 

 Fogoly nem hajthat végre parancsokat, és a kezdeményfázisban
nem számít a fogoly PP-bónusza.

 

 Fogolyhoz nem lehet parancslapkákat hozzárendelni. 

 Fogoly nem használhatja különleges képességét.

 Fogolynál nem lehetnek felszerelési tárgyak.

 A foglyot pontosan úgy kell kezelni, mintha egy felszerelési tárgy
kártyája lenne. Átadható másik, baráti karakternek, amennyiben
persze az új elfógónak ez nem haladja meg a teherbírását.

Az elfogó dönthet úgy, hogy szabadon engedi foglyát. Ezt mozgás-
    parancs végrehajtása közben teheti meg, és ez nem kerül mozgás-
        pontba. Az elengedett fogoly bábuját egy tetszőleges, az elfo-
           góval szomszédos, lerakásra alkalmas négyzetre kell tennie.

 

 A foglyot kínvallatás alá lehet veni (lásd a kínvallatásnál). 

 Egy elfogónál csak egy fogoly lehet.  

Ha elfogóját megölik, a foglya azonnal kiszabadul. A kiszabadult fogoly
bábuját arra a négyzetre kell lerakni, ahol elfogója holtteste van, és a
volt fogoly irányítója dönti el, merre néz a bábuja. A volt fogoly karak-
terkártyájáról le kell venni a fogolyjelzőt. Az elfogó felszerelési tárgyai
megoszthatók a volt fogoly, illetve azon szomszédos karakterek között,
akik kiszabadították a foglyot (többen is lehetnek, lásd a közösen végre-
hajtott parancsoknál).

 
 

 

Az elfogó megölheti foglyát 1 PP-t költve egy közelharci pa-
rancsra. Dobásra nem kerül sor, a fogoly automatikusan meghal. Ek-
kor a fogoly karakterjelzőjét képpel felfelé le kell rakni az elfogó négy-
zetére.

 

Ha egy elfogót fogságba ejt egy másik karakter, az elfogó foglya auto-
matikusan kiszabadul, az eddigi elfogó pedig fogollyá lesz. A bábuját
az új elfogó karakterkártyájráa kell tenni, korábbi foglya bábuját pe-
dig a játéktáblára, arra a négyzetre, ahol eddig az elfogó bábuja volt. 
Az elfogókra és foglyokra vonatkozó fentebbi szabályok mostantól az
új fogolyra és az új elfogóra érvényesek.

 

A fenti szabályokat követve nagy bábu is elfogható. Ameny-
nyiben sikerült egy nagy bábut elfogni:

 A nagy bábu marad a játéktáblán.

 A nagy bábu karakterkártyájára le kell rakni egy fogolyjelzőt.

 
Az elfogó maga elé veszi a nagy bábu karakterkártyáját.

 

 

Az elfogó bábuját a nagy bábu karakterkártyájára kell rakni annak
jelölésére, hogy már az elfogó ül a pilótafülkében.

 Az elfogónak a nagy bábun “belül” kell maradnia, ha fogságban
akarja tartani azt.

 Az elfogó mozgatja (irányítja) a nagy bábut, és a mozgásnál a nagy
bábu sebessége számít.

 Hasonlóképp az elfogó saját értékei helyett a nagy bábu páncélza-
tával, teherbírásával, közelharci statisztikáival számol.

 

 Az elfogó továbbra is saját életerejével, PP-bónuszával, fordulón-
kénti PP-limitével számol.  

 Minden más értéknél (amikor épp számít) az elfogó dönt, hogy a
sajátját használja-e, vagy inkább a nagy bábuét.

 Ha a nagy bábunak beépített fegyverzete van (ez külön jelölve van
a karakterkártyáján), azt elfogója használhatja.

 Az elfogó úgy használhatja a nagy bábu különleges képességét, 
mintha az a sajátja lenne.

 Az elfogót irányító játékos által irányított többi bábu átmozog-
hat azokon a négyzeteken, ahol a fogoly nagy bábu tartózkodik.

 A nagy bábut eredetileg irányító játékos bábui nem mozoghat-
nak át azokon a négyzeteken, ahol a most fogoly nagy bábu tar-
tózkodik.

 Ha a nagy bábuban tartózkodó elfogót elfogját vagy megölik, a
nagy bábu automatikusan kiszabadul. Akkor is automatikusan
kiszabadul a nagy bábu, ha egy aktivációs kör végén nincs el-
fogó a nagy bábuban.

 

 Egyszerre csak egy elfogó lehet a nagy bábuban, de lehetőség
van elfogócserére. Ez csak két karakter közös mozgásparancsával
hajtható létre (lásd a közösen végrehajtott parancsoknál): az eddigi
elfogó kilép a nagy bábuból, egy másik pedig belép oda - ugyan-
azon aktivációs kör során.

 

Salemita elfogó kínvallatás alá vetheti foglyát, hogy 
információhoz (felderítéspontokhoz) jusson:

 Csak salemita karakter hajthat végre kínvallatást.

 Ehhez 1-4 PP-t kell költeni egy, az elfogóhoz hozzá-
rendelt interakciós parancsra.

 

 Minden így elköltött PP egy fekete kockát (itt: kínzáskockát) ad
a dobáshoz.

 Ha az elfogónál vannak kínzóeszközök (ez egy felszerelési tárgy),
dobásához kap még 2 kínzáskockát.

 Ha a kínvallatásra a kínzókamrában (ez egy pályalap) kerül sor,
az elfogó dobásához kap még 2 kínzáskockát. 

 A kidobott felderítéspontokat a felderítéspontoknál leírt mó-
don kell elkölteni.

 Minden más kidobott eredmény lényegtelen.

Egy elfogó egy foglyot bárhányszor kínvallathat, akár egy forduló
vagy akár egy aktivációs kör alatt is; emellett más, az elfogóval ba-
ráti karakter is jöhet kínvallatni a foglyot. Két elfogó akár azt is
megteheti, hogy kicserélik a foglyaikat, így téve változatossá a
kínvallatás kemény munkáját. Nincs korlátozva, hogy 
hányszor kínvallatható egy fogoly.

KÍNVALLATÁS

ELFOGÁS

A fogolyra ható korlátozások

Fogoly kiszabadítása
elfogója megölésével

Fogoly megölése

Fogoly kiszabadítása
elfogója elfogásával

Nagy bábu elfogása

A nagy bábu és elfogója



 
 

Jessica Hollister elfogta Vasquezt, és most 3 PP-t költ egy interakciós parancsra,
hogy kínvallatás alá vesse a lányt.

A 3 PP miatt Jessica 3 kínzáskockával dobhat.

Ehhez, mivel a kínzókamrában tartózkodik, még 2 kínzáskocka járul; további 2
kínzáskockát kap azért, mert nála vannak a kínzóeszközök. 

Összesen tehet 7 kínzáskockával dob. Az eredmény 2 felderítéspont, amiket tet-
szése szerint költ el. Az öt másik kocka eredménye nem számít.

Amikor utóbb újra a salemita játékoson a sor, aktiválhatja Franck Einsteint, hogy
az végrehajtson egy mozgásparancsot. Miközben Franck áthalad azon a négyze-
ten, ahol Jessica bábuja van, begyűjtheti a kínzóeszközöket valamint Vasquezt - 
ő lesz az új elfogó. Ő is kínvallatás alá veheti Vasquezt - mivel még ő is a kínzó-
kamrában tartózkodik, megkapja ugyanazokat a kínzáskockákat, amiket koráb-
ban Jessica.

 

Amikor egy karakter végrehajt egy pa-
rancsot, más karakterek csatlakozhatnak 
hozzá egy ugyanilyen, de aranyszínű lap-
karész használatával - így közösen, egy 

aktivációs körben hajtanak végre egy cselekedet, ami persze jóval erő-
sebb lesz így. A közös parancsot végrehajtó karakterek az összedolgozó 
karakterek.

 Az összes összedolgozó karakternek ugyanazon játékos - méghozzá
az aktív játékos - irányítása alatt kell állnia.

 

 Az összes összedolgozó karakternek ugyanolyan fajta parancsot kell 
végrehajtania (a lehetőségek: mozgás, közelharc, lövés, interakció, 
kutatás, kínvallatás).

 

 Az összedolgozó karakterek közül csak egy számít aktivált karakter-
nek: ő az, akit az aktív játékos aktivált ebben az aktivációs körben.

 

 Az aktivált karakter által végrehajtott parancs bármilyen színű le-
het: fekete, vörös vagy arany.

 Az összes többi összedolgozó karakter által végrehajtott saját pa-
rancsnak aranyszínűnek kell lennie.

 Mivel csak az aktivált karakterhez rendelhető hozzá
          parancslapka, a többi összedolgozó karakter-
               nál már ott kell lenniük hozzárendelve a 
                   megfelelő parancslapkáknak.

 

 Az aktív játékosnak legalább 1 PP-t kell minden összedolgozó ka-
rakter (beleértve az aktivált karaktert is) megfelelő parancsára. Ha
egy lapkarész több PP elköltését is lehetővé teszi, több PP-t is költ-
het.

 
 

 

 

 Egyik összedolgozó karakternél sem léphető túl a forduló során
a karakterre költhető PP-limit.

 
 

 A közös mozgást leszámítva a közös végrehajtás során szerzett ösz-
szes kockával egyszerre kell dobni, hozzáadva az összes létező au-
tomatikus sikert: végül is, ez a közös végrehajtás értelme.

  

 Az aktív játékosnak el kell költenie a közös végrehajtásra szánt 
öszszes PP-t, és csak utána kezdhet bele a tényleges közös végre-
hajtásba.

 

 Az aktív játékos egy aktivációs körben több közös végrehajtást is
indíthat, de minden ilyen közös végrehajtást teljesen be kell fe-
jezni, csak utána jöhet a következő közös végrehajtás.

 Megszakítás közben nem kerülhet sor közös végrehajtásra.

 Karakterek nem dolgozhatnak össze azért, hogy kiválthassák egy
karakter különleges képességét. 

Megjegyzés: Ha egy karakter egyedül hajt végre egy aranyszínű paran-
csot, az nem számít közös végrehajtásnak, csupáncsak normális parancs-
végrehajtásnak.

 Lehetővé teszi egy aktivációs körön belül több
karakter mozgatását.

 Az aktív játékos dönti el, milyen sorrendben mozgatja összedolgozó 
karaktereit; azonban teljesen be kell fejeznie egyik karaktere mozga-
tását, mielőtt mozgatná a következőt.

 

 Mindegyik összedolgozó karakter a saját parancsára költött PP-knek 
megfelelően mozog.

 

 Mindegyik összedolgozó karakternél az ellenfél párbajt kezdeményez-
het megszakításhoz, de csak akkor, amikor épp az a karakter mozog.

Példa: Vasquez az aktivált karakter, aki ugyanabban a szobában van,
mint Nick Bolter. Közös mozgást hajtanak végre. Először Nick Bolter
mozog, és kinyitja az ajtót. Ezzel Jessica Hollister azonmód rálát mind-
kettejükre, és nyomban párbajt is kezdeményez megszakításért. A meg-
szakítás Nick Bolter mozgására vonatkozik csak, hiszen Vasquez még
nem mozgott. Amikor majd Vasquez kezd mozogni, Jessica újabb pár-
bajt kezdeményezhet megszakításért, amennyiben ennek a feltételei 
még mindig fennállnak.

 

A közös mozgás különösen hasznos mágneskártyás tolóajtók 
használatakor, ha csak egy karakternél van mágneskártya. 

Az elfogással és a kínvallatással  már játszható 
a 8. forgatókönyv,  James Woo megmentése!

A 9. forgatókönyvhöz még kell:
közös végrehajtás
több szint

42. ábra

Kínvallatás

   KÖZÖS VÉGREHAJTÁS

A közös végrehajtás feltételei

Közösen végrehajtott parancsok

Közös mozgás



A korábbi aktivációs körökben a salemita játékos már hozzárendelt
parancslapkát Jack Saw-hoz, valamint az 1-es és 2-es zombihoz. 
Már mind mozogtak, hogy a Mammut MK II mellé érjenek, de 
még nem támadtak. A salemita játékos előre tervezetten olyan pa-
rancslapkákat rakott zombijaihoz, amelyeken aranyszínű a közel-
harci lapkarész.

A NORAD-játékos aktivációs körében nem tudott mozogni a Mam-
mut MK II-essel, mert azt minden irányból blokkolták. Most újra a
salemita játékos az aktív. Aktivációs körében aktiválja Franck Ein-
steint, aki amúgy is már a Mammut MK II mellett várakozott. Le-
rak Franckhoz egy fekete közelharci lapkarészes parancslapkát, és
rákölt 4 PP-t. Egyben bejelenti, hogy a közös közelharci támadást
hajt végre, a Mammut MK II mellett lévő másik három karaktere

 

 

 

 
 

  

A NORAD-játékés az aktív játékos. Aktiválja Nick Boltert, és hoz-
zárendel egy parancslapkát. Nick Bolter mozog, hogy közelebb ke-
rüljön Jack Saw-hoz. Vasquez ugyanazon a négyzeten álldogáll, 
ahol a forduló elején volt - aktiválva lett ugyan, de parancsra vár.

aranyszín közelharci lapkarészeit használva. Jack Saw-ra 2, az 1-es 
zombira 1, a 2-es zombira 2 PP-t költ. Jack Saw és a 2-es zombi 
közelharci fegyvert tart a kezében.

Az 1-es zombi, Jack Saw és Franck Einstein saját sötétkék körrésze 
szerint támad; a 2-es zombi világoskék körrésze szerint. Mivel ez 
közös közelharci támadás, a közelharci fegyverek bónuszait is be-
számítva a salemita játékos 21 harckockával dob, és az eredményhez

 

   

 

 

 még 4* automatikus siker is járul. 

 A Mammut MK II-t saját szürke és sötétkék körrésze felől érik a tá-
 madások. Irányító játékosa természetsen a sötétkék körrész alapján
 védekezik: 4 harckockával dob, ami persze így se sokat ér az elsöp-
 rő erejű egyesített támadás ellen.

 Ugyanakkor egy ilyen tökéletes közös közelharci támadást elég ne-
 héz összehozni, valljuk be.

* Errata: A szövegben hibásan 5 automatikus siker szerepelt.

 

  

  

A NORAD-játékos bejelenti, hogy Nick Bolterrel rálő Jack Saw-ra, és hogy ez közös lövést jelent,
használva a Vasquezhez korábban hozzárendelt parancslapka megfelelő aranyszínű lapkarészét. Mi-
vel Nick Bolter aktivált karakter, ő vörös lapkarészt használva is részt tud venni a közös lövésben.

Vasquez 5 négyzetnyire van a célponttól, és mesterlövészpuskája miatt 5 sárga harckockával dob 
célzást; Nick Bolter csak 2 négyzetnyire van Jack Saw-tól, és 2 sárga harckockával dob célzást. A 
játékos úgy dönt, a plusz PP-t a sebzés növelésére költi, nem a célzás bebiztosítására.

Ha mindkét karakter célzása sikeres, úgy közös sebzésdobásuk 6 harckockával történik majd: Jack
Saw Vasquez vörös körrészébe esik, valamint Nick Bolter gránátvetőjének vörös sebzésterületébe.

 

 

 

 

 Minden összedolgozó karakternek szomszédosnak
kell lennie a védekezővel.

 

 Minden összedolgozó karakternél meg kell határozni harci erejét
saját körrésze alapján. 

 Ha a védekezőt különböző irányokból - azaz különböző színű 
körrészei felől - támadják, irányítója dönti el, melyik ilyen kör-
része (sötétkék, világoskék vagy szürke) szerint védekezik (l. a 9. 
ábrát).

 
  

 

 Az összes összedolgozó karakter harckockáival egyszerre kell dob-
ni, az eredményhez hozzáadva az összes automatikus sikert. 

 Ha a védekező kritikus sikert, sikereket dob, ő dönti el, azokat
hogy osztja el támadói között.  

 Minden összedolgozó karakternek ugyanarra a cél-
pontra kell lőnie - akire persze mindnek rá kell látnia.

 

 Minden összedolgozó karakternél külön ki kell számolni a távol-
ságot.

 Minden összedolgozó karakternél külön célzást kell dobni, elta-
lálja-e a célpontot.

 Minden olyan összedolgozó karakternél, akinél sikerült a célzás,
meg kell nézni, melyik (vörös vagy narancssárga) körrészébe esik 
a célpont, eszerint kap harckokákat, automatikus sikereket.

 Ezekkel a harckockákkal egyszerre kell sebzést dobni, az eredmény-
hez hozzáadva az összes automatikus sikert.

 

 A kidobott sebzést a lövésnél leírt szabályok szerint kell végrehaj-
tani.

Közös közelharc

Közös lövés

Példa a közös közelharcra

  támadók

   védekező

43. ábra
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Példa a közös lövésre

  célpont    lövészek

 aktivált
karakter



 Minden összedolgozó karakternek ugyanazon a pá- 

 Ha az összedolgozó karakterek között van nagy bábu, annak lega-
lább egy részével ugyanabban a szobában kell lennie, mint a többi
összedolgozó karakternek.

 

lyalapon kell állnia.

 

 Az összes összedolgozó karakter fekete kockáival egyszerre kell dob-
ni, az eredményhez hozzáadva az összes automatikus sikert.

 

 A szokott módon kell a dobás után a kutatáspakliban keresni, fel-
használva a kidobott sikereket és ikonokat.

 Továbbra is csak egy felszereléskártya vehető el a pakliból; az aktív
játékos dönti el, hogy melyik összedolgozó karakter kapja a tárgyat.

 A kidobott felderítéspontok csak akkor válthatók át missziópon-
tokká, ha az összedolgozó karakterek idegen területen ügyködnek. 

 Ha egy pályalap különleges képessége plusz fekete kockákat biztosít
a kutatáshoz (ilyen a fegyvertár vagy a titkos páncélterem), ezt a bó-
nuszt külön-külön megkapja minden összedolgozó karakter. (Példa:
Ha két karakter közösen kutakodik a fegyvertárban, bónuszként ösz-
szesen 2 fekete kockát kapnak dobásukhoz.)

 

 

 Az egyik összedolgozó karakternél ott 
kell legyen az adott felszerelési tárgy, amivel a karak-
terek közösen interakcióba lépnének. Ez a karakter a hordozó. 

 Az összes többi összedolgozó karakternek szomszédosnak kell lennie
a hordozóval.

 

 Ha az I.V.R.-sáv legalább 2 PP elköltését várja el (például ilyen a
titkos iratoké), csak a hordozónak kell ennyi PP-t elköltenie; az
összes többi összedolgozó karakter mindegyikének 1 PP-t elég köl-
tenie. Minden ezeken felül elköltött 1 PP egy kockát biztosít a do-
báshoz.

 

 
 

 Ha az I.V.R.-sáv csak salemita PP-k elköltését várja el, csak salemi-
ta karakterek lehetnek az összedolgozó karakterek közöt; NORAD-
PP-nél természetesen ugyanígy csak NORAD-karakterek.

 Ha az I.V.R.-sáv (például ilyen a zombiszérumé) holttestet kíván, a 
hordozónak egy holttest szomszédságában, afelé nézve kell állnia.

 Ha a tárgy hatása egy karakterre hat (például ilyen mor�umé vagy 
az elsősegélydobozé), bármelyik összedolgozó karakter lehet az, akire 
hat - az aktív játékos választja ki, melyik az a karaktere, akire hat a 
tárgy.  Csak egy karakterre hat a tárgy. Bárkire is hat azonban, 
maga a tárgy marad a hordozónál.

 
 

 

Ha egy felszerelési tárgy miatt jelző kerül fel a játéktáblára (például 
ilyen a helyzet az aknáknál vagy a halálos vírusnál), a jelző a hordozó 
alá kerül.

 

 

Ha a felszerelési tárgy a pályalapra hat (például ilyen a kapcsolási rajz
vagy a mágneses zavaró), ez az a pályalap lesz, amin a hordozó áll.

 Ha egy felszerési tárgynak hatásterülete van (például ilyen a mér-
gesgáz-kapszula), a hatás középpontja a hordozó.

 Ha egy pályalap különleges képessége plusz kockát biztosít a pró-
bához - ilyen a vegyi labor vagy a robotszerelő műhely -, minden 
olyan összedolgozó karakter megkapja ezt a bónuszt, aki az adott 
pályalapon tartózkodik. (Példa: Ha ketten próbálják használni a 
laptopot a vegyi laborban, a pályalap miatt ketten együtt 4 bónusz 
sárga kockát kapnak a próbadobáshoz.)

 

 Ha egy berendezési tárgynak csak egy
interakciós négyzete van (például 
ilyen a generátor, a műholdirányító szoba vagy a hűtő-

 

kamra), az a berendezési tárgy nem használható közösen. A zom-
bilaborban és a hullaházban több interakciós négyzet is van, de 
ezek más-más berendezési tárgyhoz tartoznak, így itt sem lehet-
séges a közös interakciós használat.

 

 Ha egy berendezési tárgynak több interkaciós
négyzete is van (például ilyen rakétaszoba, a 
az orvosi szoba vagy a videófelügyeleti szoba), 
minden összedolgozó karakternek egy-egy ilyen

 

 

 Ha az I.V.R.-sáv legalább 2 PP elköltését várja el (például ilyen a
rakétaszobáé), csak az aktivált karakternek kell ennyi PP-t elköl-
tenie; az összes többi összedolgozó karakter mindegyikének 1 PP-t 
elég költenie. Minden ezeken felül elköltött 1 PP egy kockát biz-
tosít a dobáshoz.

 

  

 Ha egy szobának van I.V.R.-sávja, de nincs  dedikált interakciós
négyzete (például ilyen a betegszoba), elég, ha az összes összedol-
gozó karakter a szobában tartózkodik; azonban a hatást csak egyet-
len karakter élvezheti.

 

 A fogoly fogvatartójának ott kell lennie az 
összedolgozó karakterek között.

 Az összes többi összedolgozó karakternek szomszédosnak kell len-
nie a fogvatartóval.

 

 Csak salemita karakterek vehetnek részt a kínvallatásban.

 Minden PP, amit egy összedolgozó karakter interakciós parancsá-
ra költ, 1 kínzáskockát jelent.

  

 Minden olyan összedolgozó karakterért, aki a kínzókamrában tar-
tózkodik, 2 kínzáskocka jár.

 

 Csak az az összedolgozó karakter kapja meg a 2 kínzáskockát a 
kínzóeszközökért, akinél azok ténylegesen ott vannak.

 

Közös kutatás

Közös interakció 
felszereléskártyával

Közös interakció
berendezési tárggyal Közös kínvallatás

négyzeten kell állnia, a berendezési tárgy felé fordulva.



  

  

  

 
 

 

 

Vasquez a pincében a felfelé vezető lépcsőre dob egy gránátot. A 
távolság 2-es, a célzás tehát a gránát célzásbónusza miatt automati-
kusan sikeres, célzást nem, csak sebzést kell dobni. A felfelé vezető
lépcsőn ez 3 harckockát jelent.

A földszintről lefelé vezető lépcső négyzetére is hat a robbanás, még-
hozzá ugyanúgy a vörös sebzésterület szerint, vagyis Je� Deeler el-
len 3 sárga harckockával kell sebzést dobni. A robbanás nem hat a
földszint többi négyzetére - akkor se hatna, ha a fegyvernek jóval 
nagyobb lenne a sebzésterülete. 

A Vasquez előtti négyzetre is hat a robbanás, a narancsárga sebzés-
terület szerint, ami 4 automatikus sikert jelent.  

Egyes “játéktáblák” több szintet tartalmaznak. A szinteken vannak fel-
felé és lefelé vezető lépcsős pályalapok, ezeken keresztül közlekedhet-
nek a karakterek a szintek között.

Megjegyzés: A nagy bábuk nem használhatják a lépcsőket a szintek kö-
zötti közlekedésre; de az ilyen négyzeteken áthaladhatnak, megállhatnak.

Ha egy karakter egy ilyen négyzeten tar-
tózkodik, 1 mozgáspontot elköltve át-

mehet a lépcsővel öszekötött másik szint megfelelő felfelé, illetve lefe-
lé vezető lépcsős négyzetére (l. a 45. ábrát).

 

Bábu állhat lépcsős pályalapon. Ez a négyzet normál
négyzetként kezelendő, vagyis az ugyanezen a szinten tartózkodó töb-
bi bábu ráláthat erre a bábura, miként ez a bábu is ráláthat a vele egy
szinten tartózkodó többi bábura. Emellett a lépcsőn álló bábu rálátá-
sa kiterjed a lépcsővel összekötött szint megfelelő (felfelé, illetve lefe-
lé vezető) lépcsős pályalapjára is.

A 45. ábra alapján, amikor Franck Einstein befejezi a mozgását, az A
lépcsőn fog állni, és rálát a B lépcsőre. Ugyanígy, amikor Vasquez be-
fejezi a mozgását a D lépcsőn, rálát a C lépcsőre. 

Ha egy bábu egy lépcsőn tartózkodik, bármelyik olyan el-
lenséges bábu közelharci támadást intézhet ellene, amelyik

ugyanezen a szinten egy szomszédos négyzeten áll; emellett azonban 
az a bábu is megtámadhatja, amelyik a lépcsővel összekötött szint 
megfelelő lépcsőján áll. Ha mindkét bábu lépcsőn áll, nem számít,
hogy merre néznek a bábuk, és mind a támadó, mind a védekező sza-
badon eldöntheti, melyik köríve szerint harcol (l. a 46. ábrát). Közös
közelharci támadásnál is ez él ez a szabály, amennyiben az egyik össze-
dolgozó karakter lépcsőn keresztül támad. 

  

Mivel az ugyanazon lépcső két végén álló bábuk rálátnak  
egymásra, természetesen rá is lőhetnek egymásra. A két lépcsős négy-
zet közötti távolság 1-es, ráadásul a célpont mindig a lövész narancs-
sárga körrészébe esik, függetlenül attól, merre néz a két bábu.  

 
 

Ha egy lépcső négyzete egy robbanás vörös sebzésterületébe 
esik, a robbanás ott a normál módon hajtódik végre, valamint ugyan-
ez a hatás végrehajtódik a vele összeköttetésben lévő másik lépcsős 
        négyzeten - azonban a robbanás ez utóbbi szint semelyik másik
              négyzetére nem hat. Eszerint a másik lépcsős négyzetre is 
                 úgy kell sebzést dobni, mintha a vörös sebzésterület része
                    lenne.

 

 

   TÖBB SZINT

Már játszható 
a 9. forgatókönyv,  
a borzalom pincéje!

Lépcsők

Lépcsők és a rálátás

45. ábra
emelet

(1. szint)

földszint
(0. szint)

pince
(-1.szint)

pince
(-1. szint)

földszint
(0. szint)

földszint
(0. szint)

Je� Deeler, ha 2 PP-t költ egy mozgásparancsra, 8 mozgáspontból gazdálkodva a pincéből (-1. szint) felmehet a földszintre (0. szint), 
majdnem eljutva az emeletre (1. szint) vezető lépcsőig. (kék nyíl)

Mozgás szintek között

Közelharc a lépcsőkön

Lövöldözés a lépcsőházban

Vasquez, ha 1 PP-t költ egy mozgásparancsra, 6 mozgáspontból gazdálkodva a földszintről (0. szint) felmehet az elemetre (1.szint.); a 
mozgását pontosan az emeletről lefelé vezető lépcsőn - D - fejezné be. (vörös nyíl)

Franck Einstein, ha 2 PP-t költ egy mozgásparancsra, 10 mozgáspontból gazdálkodva az emeletről (1. szint) lejuthat egészen a pincébe 
 (-1. szint); a mozgását pontosan a pincéből felfelé vezető lépcsőn - A - fejezné be. (sárga nyíl)

46. ábra

47. ábra

Vasquez és Je� Deeler ugyanannak a lépcsőnek a két felén állnak (Je� Deeler a pin-
céből felfelé, Vasquez a földszintről lefelé vezető lépcsőn). Je� Deeler közelharci tá-
madást intéz Vasquez ellen, és úgy dönt, a sötétkék körrészét veszi �gyelembe. Ter-
mészetesen Vasquez is úgy dönt, hogy a saját sötétkék körrésze szerint védekezik.

Vasquez és Je� Deeler ugyanannak a lépcsőnek a két felén állnak (Je� Deeler a pin-
céből felfelé, Vasquez a földszintről lefelé vezető lépcsőn), így Vasquez rálát Je� Dee-
lerre, aki szintúgy rálát Vasquezre. Ha Vasquez rálő Je� Deelerre, célzását 1-es távol-
ságra kell ellenőriznie. Ha jól céloz, lőfegyvere narancssárga körrésze szerint fog seb-
zést dobni. Ugyanígy (1-es távolság, narancssárga körrész) történik akkor is, ha Je� 
Deeler lő rá Vasquezre.

Mostantól kidolgozhatók saját
forgatókönyvek:

A.F.G.R. 2 játékos esetén
A.F.G.R. 3/4 játékos esetén

pince
(-1. szint)

Robbanás a lépcsőházban

Közelharc a lépcsőkön

Lövöldözés a lépcsőházban

Robbanás a lépcsőházban



a NORAD-játékos*
kap 1 MP-t

a NORAD-játékos*
veszít 1 MP-t 

a salemita játékos*
kap 1 MP-t 

a salemita játékos*
veszít 1 MP-t 

az építkező dönti el,
ki kap 1 MP-t

 

 

az építkező dönti el,
ki veszít 1 MP-t

 

 

Az A.F.G.R. lehetővé teszi, hogy a játékosok általános szabályokat kö-
vetve saját forgatókönyveket gyártasanak le; ennélfogva ez a fejezet
egyszerre szabályfejezet és forgatókönyv-leírás. Az A.F.G.R. haszná-
lata során az alábbi lépéseket kell követni: 

 A játékosok eldöntik, ki irányítja a NOMAD- és ki a salemita
karaktereket. Ha nem tudnak dönteni, a véletlent kell segítségül
hívniuk.

 Össze kell állítaniuk a lehető legnagyobb, 16x20-as keretet 
(ahogy az jobbra látható).

 A lépcsőlapokat rakják vissza a dobozba, a többi pályalapot pedig
méret és alak szerint válogassák szét 11 csoportra. A csoportokat
úgy rakják le, hogy mindketten elérjék azokat.

 A NORAD-játékos vegye maga elé az 5 fúrólapot.

 Mindketten rakják le pontjelző-
jüket a pontsáv 30-as mezőjére. 

 A 24 ajtójelzőt mind forgassák hátoldalukkal felfelé, és mindket-
ten vegyék el azt a 12-12 jelzőt, amelyek a hátoldalán az ő frakció-
juk költségikonja látható.

 Mindketten válogassák szét saját ajtójelzőiket két kupacra:

Az egyikben a -1-ikonosak legyenek. 

 A másikban a -0-ikonosak legyenek.

 Mindketten forgassák át ajtójelzőiket, vigyázva, hogy a kupacok
ne keveredjenek össze, és az ajtójelzők ne legyenek a kereten be-
lül.

 Sorsolják ki, hogy ki kezdi az építkezést.

 A játékosok felváltva elvesznek egy csoportot, és kivesznek abból
egy pályalapot. Ha egy játékos a kiválasztott csoportban nem ta-
lál neki tetsző pályalapot, visszarakja azt, és egy másik csoportot
vesz el helyette.

 Miután a játékos kiválasztott egy pályalapot, a csoport maradékát
azonnal visszarakja, utána pedig a kiválasztott pályalapot beillesz-
ti a játéktáblába, vagyis lerakja a kereten belülre, betartva az épít-
kezési szabályokat.

 A játékosok felváltva cselekszenek, de nem kell megvárniuk, amíg
a másik befejezi a kiválasztást-lerakást; amíg az egyikük a lerakáson
gondolkodik, a másik nyugodtan keresgélhet magának pályalapot
egy - vagy akár több - csoportban.

 Addig kell építkezni, amíg a keret be nem telik (azaz a kereten be-
lül nem lehet lyuk).

 Ajtók: Ha már betelt a keret, és a játékosoknak - vagy csak egyi-
küknek - még vannak ajtói, felváltva addig raknak le ajtókat az
ajtólerakási szabályokat betartva, amíg erre képesek vagy amíg
szándékukban áll.

 Miután befejezték az építkezést, a játékosok a fel nem használt 
pályalapokat és ajtójelzőket visszarakják a dobozba, azokra nem
lesz szükség a játék során.

Az a játékos, aki éppen lerakja kiválasztott pályalapján a kereten be-
lülre, az építkező.

 
 

 A pályalap összes belső négyzetére el lehessen jutni anélkül, hogy
le kellene ehhez falat rombolni. Ha szükséges, a bejutást ajtó
lerakásával kell megoldani (lásd a következő oldalon az ajtóleraká-
si szabályokat, valamint a 49. ábrát).

A pályalapot úgy kell lerakni, hogy vagy a kerettel, vagy legalább
egy már lerakott pályalappal érintkezzen (l. a 49. ábrát).

 

 Ha egy külső négyzet úgy érintkezik egy belső négyzettel, hogy
nincs közöttük fal, a kettő közé ajtót kell rakni (l. a 49. ábrát).

 

 Ha az építkező kifogy az ajtókból, mindig, amikor a fenti sza-
bályokat megszegve rak le pályalapot, veszít 2 MP-t.

 

 Az új pályalap és a szomszédos pályalapok közé lerakhatók tet-
szés szerint további ajtók is.

 Fúró: A NORAD-játékos normál pályalap helyett lerakhat fúrót.
Kiválaszt egyet (némelyiknek MP-költsége van, amelyet majd a
4. lépésnél kell meg�zetni), és azt képpel lefelé lerakja. Úgy kell
kezelni, mintha mind a négy oldalán fal lenne, és mintha a lapra
nem lehetne eljutni, vagyis nem kell, sőt nem is lehet ajtót rakni
rá (l. a 49. ábrát).

 

 

 MP-ikonos pályalap lerakásakor egy játékos nyerhet vagy veszít-
het 1 MP-t:

Az építkezés elején nem érdemes túl sok egy- és kétnégyzetnyi pálya-
lapot elvenni. Amúgy sem túl jó lapok, ráadásul lehet, hogy a végén
nehéz lesz kitölteni a játéktáblát. Ha végképp lehetetlenné válik a
keret kitöltése, az építkező több szomszédos kisebb pályalapot ki-
cserélhet egy  nagyobbra, amíg ez nem jár a játéktábla teljes megvál-
toztatásával.

48. ábra

AUTOMATIKUS FORGATÓKÖNYV-GENERÁLÓ
    RENDSZER (A.F.G.R.) - 2 JÁTÉKOS ESETÉN

1. lépés:
A játéktábla kialakítása       teljes

      keret

11. csoport

8. csoport

9. csoport

10. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

1. csoport

2. csoport

3. csoport

Taktikai tanács

Építkezési szabályok

* Errata: A költségikonoknál fel lettek cserélve a frakciók.



A bekarikázott számok azt mutatják, milyen sorrendben lettek a
játéktábla részei a pályalapok.

1a1a1a1a1a1 A rakétaszoba lerakható ide, amennyiben az építkező
a megjelölt helyre lerak egy ajtót.

1b Az ajtó nem rakható le a vörös nyilakkal jelölt egyszeres fa-
lakra, mert olyan négyzetekre nyílna, ahová nem lehet lépni

(szaggatott sárga vonal). Azonban az építkező, ha akar, lerakhatja 
az ajtót a zöld nyilakkal jelölt egyszeres falak valamelyikére.

 

2 Ha az építkező így rakja le a generátort, nem lehet bejutni
oda, így legalább egy ajtót le kell raknia a kék nyilakkal 
megjelölt három egyszeres fal valamelyikére.

3 Ha az építkező így rakja le ezt a 3-négyzetnyi folyosót, oda
egyelőre nem lehet bejutni (a kínzókamra még nincs lerak-

va), ezért legalább egy ajtót le kell raknia a kék nyilakkal megjelölt
négy egyszeres fal valamelyikére.

4
Ha az építkező így rakja le a kínzókamrát, nem kell ajtót le-
raknia; azonban a zölddel megjelölt helyekre rakhat le ajtó-
kat, ha akar. A rakétaszoba és a kínzókamra közötti dupla

falakra nem rakhat le ajtót, ezt jelöli a vörös nyíl.

5 Ez a külső pályalap érintkezik a kínzókamrával, ezért az épít-
kezőnek le kell raknia a kettő közé egy nagy ajtót, hogy el-
válassza a külső és a belső négyzeteket.

6 Ez a külső pályalap szabályosan lett lerakva, de az építkező
nem rakhat le ajtót a vörös nyíllal megjelölt helyre, hiába

 

igaz, hogy az ajtó két végén egy-egy fal lenne; az ajtó két külső 
négyzetet választana el, ami szabálytalan.

7 A fúró szabályosan lett ide lerakva. Ajtó nem vezethet a fú-
ró pályalapjára: nem kell bejutást biztosítani a fúró négyze- 

teire. Ha utóbb a fúró mellé újabb pályalapok kerülnek majd, azokat 
úgy kell tekinteni, hogy a fúró felől nincs biztosítva oda a bejutás.

8 A vegyi labor nem rakható le ide, mivel sem a kerettel, sem
egy már lerakott pályalappal nem érintkezik itt.
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1b1b1b1b1b1b

 Az építkező kiválaszt egy ajtójelzőt saját készletéből.

 Ha az ajtólapka hátoldalán van MP-költség, azt meg�zeti.

 Lerakja az ajtót az alábbi szabályok szerint:

 

 Ajtó lerakható oda, ahol a két négyzet között nincs fal, vagy ahol 
csak egyszeres fal van (l. a 6. ábrát).

Az ajtót mindig két pályalap érintkezésére kell lerakni, sosem egy-
etlen pályalapon belülre.

 

 Az ajtó mindkét végének fallal kell érintkeznie. (Megjegyzés: Ez
csak az építkezésnél igaz, játék közben már nem - az ajtó megmarad
akkor, ha a mellette lévő falat lerombolják.)

 Ajtó nem rakható le dupla falra (l. a 6. ábrát).  

 Ajtó nem rakható le, ha egy olyan négyzetre nyílik, amire nem 
lehet rálépni (szaggatott sárga vonal).

 Ajtó nem rakható le két külső négyzet közé (l. a 49. ábrát).
 

 Ajtó nem rakható az olyan falra,
ami így néz ki (titkos páncélterem
fala).

  

 A NORAD-játékos elveszi azokat a karakterkártyákat,
amiken a költségikon NORAD-os (l. az 1. ábrát).

 

 

 A salemita játékos elveszi azokat a karakterkártyákat,
amiken a költségikon salemita (l. az 1. ábrát). Megjegy-
zés: Habár Franck Einstein és Cherokee Bill árulók lehet-

 
 

nek, az A.F.G.R. során még salemiták, és csak a salemita játékos vá-
laszthatja őket.

 A játékosok titokban eldöntik, mely karaktereket akarják irányí-
tani a forgatókönyv során.

 A játékosok egyszerre fedik fel kiválasztott karaktereiket; a többi
karakterkártyát visszarakják a dobozba.

 A játékosok ki�zetik kiválasztott karakterek MP-költségét, vissza-
felé lépdelve pontjelzőjükkel a pontsávon.

 A salemita játékos az asztal alatt megkeveri a felszereléskártyákat,
keverés közben át- meg átforgatva azokat. Amikor végül a paklit
kirakja az asztalra, a NORAD-játékos, ha akarja, elemelheti azt.

 A salemita játékos a kezébe veszi a felszereléspaklit anél-
kül, hogy átforgatná azt, és két paklira szétválogatja: az

 

egyikbe kerülnek a salemita (zöld hátterű), a másikba a NORAD-
os (sárga hátterű) kártyák. Nem biztos, hogy a két pakli pont 
ugyanolyan vastag lesz, de ez nem jelent gondot.

 Mindkét játékos elveszi a saját pakliját, és abból egy kártyát anél-
kül, hogy ellenfele látná, mi az, a paravánja mögé rak. A játéko-
sok megnézhetik, mi van a náluk lévő kártyák hátoldalán, de a
kiválasztott felszerelés háttere a sajátjuk kell, hogy legyen. Fontos:
Ha az elvett felszereléskártyának van MP-költsége, azt majd csak 
felfedésekor, a 6. lépés során kell meg�zetni.

 A játékosok átadják egymásnak paklijukat, és a kapott paklit át-
forgatják, hogy saját kártyáik legyenek felül; utána megint kivá-
lasztanak maguknak egy kártyát. Ezt addig folytatják, amíg annyi
felszereléskártyájuk nincs, mint ahány karakterük van, vagy 
amíg nem passzolnak.

 Passzolás: Aki nem akar felszereléskártyát választani, passzol; de
ő a továbbiakban végig passzolni fog, nem vehet el újabb felsze-
reléskártyát. Megjegyzés: Ettől még továbbra is átad és kap pakli-
kat; azért, mert ő már passzolt, ellenfele még nem választhat az
egész pakliból felszerelést magának.

Ajtólerakási szabályok

2. lépés:
A csapat összeállítása

3. lépés:
Felszerelés összeválogatása

49. ábra

ide le kell rakni ajtót

ide le lehet rakni ajtót

ide nem szabad lerakni ajtót

Példák az építkezésre
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Megjegyzés: Franck Einstein és Chero-

 

 

   

  

 
 

 

 

 

Ha a halálos vírus felszereléskártya hatása
végrehajtódik a vegyi laborban, a salemi-
ta játékos kap 15 MP-t.  

Minden James Woo kínvallatásával szer-
zett felderítéspontért a salemita játékos
kap 6 MP-t.
 

 

Ha egy NORAD-karakter a zombiszérummal
elhagyja a játéktáblát, a NORAD-játékos kap
12 MP-t.  

Minden olyan végfázisban, amikor a
kommunikációs szobában nincs sa-
lemita karakter, de van ott legalább
egy NORAD-karakter, a NORAD-
játékos kap 3 MP-t.

  

  

 

 

 

 

 Mindkét játék elveszi kiválasztott karaktere jelzőit, valamint 2 saját
csalijelzőjét, és ezeket képpel felfelé (hogy látható legyen a karakte-
rek neve) lerakja paravánja mögé.

 

 A salemita játékos kiválasztja egy jelzőjét, és azt képpel lefelé lerakja
a játéktábla egy tetszőleges, lerakásra alkalmas belső négyzetére.

 Utána a NORAD-játékos jön, kiválasztja egy jelzőjét, és azt képpel
lefelé lerakja egy tetszőleges külső négyzetre vagy egy fúróra.

 A játékosok a fentiek szerint felváltva felrakják paravánjuk mögül az
összes karakter- és csalijelzőt a játéktáblára. Egy négyzeten, illetve
egy fúrón csak egy jelző lehet.

 A játékosok most fedik fel a jelzőket, megintcsak egyesével és felvált-
va, kezdve a salemita játékossal. A felfedett csalijelző visszakerül a
készletbe, a felfedett karakterjelzőt pedig ki kell cserélni a megfelelő
bábura - irányítójának azt is el kell döntenie, merre néz a bábu. A
nagy bábuk lelóghatnak a játéktábláról, amennyiben legalább két
négyzetet így is elfoglalnak a játéktáblából.

 A NORAD-játékos a fúrót is képpel felfelé fordítja, eldönti, merre
forgatja, és ki�zeti a fúró MP-költséget. (Megjegyzés: Az építési- és 
ajtólerakási szabályok itt nem számítanak.) Ha volt karakterjelző a 
fúrón, azt is most kell eldöntenie, a fúró melyik négyzetére kerül a 
bábu és melyik irányba néz.  

 

 A salemita játékos húz 4 salemita (zöld hátlapos) missziókártyát,
vigyázva, hogy ellenfele ne lássa, melyek ezek.

 A NORAD-játékos húz 4 (vörös hátlapos) NORAD-missziókár-
tyát, vigyázva, hogy ellenfele ne lássa, melyek ezek.

 Ha valaki olyan missziókártyát húzott, ami nem teljesíthető, mivel
olyan pályalapra vagy karakterre lenne szükség, ami/aki hiányzik a
játéktábláról, a kártyát megmutatja ellenfelének, eldobja, és egy
másikat húz helyette. Ezt addig kell ismételni, amíg a játékosok ke-
zében 4-4 (elvben) teljesíthető missziókártya nem lesz.

 A többi missziókártyát vissza kell tenni a dobozba anélkül, hogy a
játékosok megnéznék ezeket.

 Játék közben, ha egy feltétel egy játékos két kézben tartott misszió-
kártyájának hatását is kiváltja, a játékosnak el kell döntenie, melyik
hajtódik végre - nem élvezheti mindkettő hatását, és különösen
nem kaphat ugyanazért kétszer MP-t. (Példa: Ha a NORAD-játé-
kos missziói között ott az “Öld meg Je� Deelert!” és a “Kiirtás” is,
mindkettő végrehajtódhatna, amikor Je� Deeler meghal, de ki kell
választania, melyik lesz az - valószínűleg az “Öld meg Je� Deelert!”
lesz az aa 10 MP miatt.) 

 

 A játékosok felfedik a 3. lépés során kiválasztott felszereléskártyá-
ikat, alkalmasint meg�zetve azok MP-költségét. Ha valakinek 
nincs már elegendő MP-je ki�zetni egy felszerelést, az összes fel-
szerelését el kell dobnia, valamint MP-jei száma 0-ra csökken -
ez a büntetése, amiért ilyen ostoba volt!

 
 

 A játékosok kiosztják az általuk irányított karakterek között a
felszerelését - egy karakternek legfeljebb egy tárgy juthat.

 

 A felszerelési tárgynak ugyanahhoz a frakcióhoz kell tartoznia,
mint a karakternek (a salemita karakterekhez csak zöld, a NORAD-
karakterekhez csak sárga hátterű felszereléskártyák csatolahtók).
Franck Einstein és Cherokee Bill e lépés során még mindig salemi-
ta karaktereknek számítanak.

 

 Emellett a salemita játékos kap 2 mágneskártyát, amiket lerak két
különböző karaktere karakterkártyáira.
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Minden fordulóban a salemita játékosé a kezdeményezés.

 Az A.F.G.R.-forgatókönyvek salemita területen játszódnak.

 Az összes megmaradt felszereléskártyából ki kell alakítani a kuta-
táspaklit a kutatásnál leírtak szerint.

 Mindkét játékos alap parancspontjai: 15 PP.  
(A kezdeményfázisokban mindketten megkap-
ják az alapmennyiség mellett karaktereik bónu-
szát is.)

 A játék 6 fordulóból áll.

 Az A.F.G.R.-forgatókönyvek az összes modul szabályait használják,
kivéve a több szintét.

 A.F.G.R.-módban egy felderítéspont elköltése után meg
lehet nézni az ellenfél egy véletlenszerűen elhúzott misz-
sziókártyáját, méghozzá úgy, hogy az ellenfél sem tudhat-

ja, melyik kártyáját nézik meg éppen. Egyszerre 2 felderítéspont el-
költésével 2 különböző missziókártya nézhető meg, és így tovább.

Amikor egy misszió teljesül, a játékos megkapja az érte járó MP-ket.

Az a játékos győz, akinek a 6. forduló befejezése után több misszió-
pontja van.

Ha az A.F.G.R. segítségével hárman vagy négyen játszanak, nincs se
salemita, se NORAD-frakció: minden játékos egy csapat zsoldost irá-
nyít, akik származhatnak egy vagy két frakcióból. A játék előkészüle-
tei az alábbi lépések szerint zajlanak:

  

 A kétszeményes változat szerint össze kell állítani a keretet és szét
kell válogatni a pályalapokat.

 Az összes ajtójelzőt bele kell szórni az üres vászonzsákba, majd
mindenki kihúz valamennyi ajtójelzőt onnét - az MP-költségek
nem számítanak. A kihúzott jelzőket a játékosok lerakják maguk
elé, képpel felfelé.

 3 játékos: 2 nagy és 5 kis ajtó játékosonként.

 4 játékos: 2 nagy és 4 kis ajtó játékosonként.

 A megmaradt ajtójelzőjet vissza kell rakni a dobozba.

 Csak most kell a parancslapkákat beleszórni a vászonzsákba.

 Azt a fúrót, amelyet minden oldalról fal vesz körbe, vissza kell rak-
ni a dobozba. Utána mindenki húz egyet a megmaradt fúrók
közül úgy, hogy a többiek ne lássák, mi az, és képpel lefelé lerakja
maga elé. A megmaradt fúrólapokat vissza kell rakni a dobozba. 

 Minden játékos választ egy
színt, és az adott szín pont-
jelzőjét lerakja a pontsávra.

Az induló MP-mennyiség:

 3 játékosnál: 25 MP 

 4 játékosnál: 20 MP 

 Ki kell sorsolni, hogy ki fogja kezdeni az építkezést.

 A játékosok az óramutató járása szerint követik egymást. A játék-
táblát ugyanúgy kell felépíteni, mint 2 játékos esetén. Az ajtóknál
nem kell MP-költséget �zetni (de az a játékos, aki nem tud egy kö-
telezően lerakandó ajtót lerakni, továbbra is veszít 2 MP-t). Min-
denkinek van egy fúrója, amit az építkezés során, ha akar, lerakhat.

 

 Az MP-ikonos pályalapok lerakásakor az alábbiak szerint kapnak és
veszítenek a játékosok MP-t:

 Az építész 1 MP-t kap.

 Az építészen kívül mindenki
veszít 1 MP-t.  

 

 Félre kell tenni Cherokee Bill, valamint az 1-es és a 2-es zombi
karakterkártyáját. A többi kilenc karakterkártyát ki kell rakni 
az asztal közepére - őket lehet betoborozni!

 

 Ki kell sorsolni, ki kezdi a toborzást.

 Ez a játékos elvesz egy karakterkártyát az asztal közepéről, meg-
�zetve annak MP-költségét - a frakciók nem számítanak! Egy
játékos csapatában mindkét frakcióból lehetnek karakterek.

 A toborzás az óramutató járása szerinti sorrendben folytatódik.
Az, hogy hány karakter lehet egy csapatban, a játékosszám függ-
vénye; de bárki dönthet úgy, hogy kevesebb karakterrel is beéri,
és már hamarább abbahagyja a toborzást. A karakterkártyákat,
amik senkinek sem kellettek, vissza kell rakni a dobozba.

 3 játékosnál legfeljebb 3 karakter lehet egy csapatban.

 4 játékosnál legfeljebb 2 karakter lehet egy csapatban.

  A rádiózavaró felszereléskártyáját ki kell keresni és vissza kell rak-
ni a dobozba.

 Az első toborzó jobb oldali szomszédja megkeveri az asztal alatt a
többi felszereléskártyát. Amikor végül a paklit kirakja az asztalra,
megkér valakit, hogy emelje el azt. Ezután mindenkinek kártyá-
kat oszt az alábbiak szerint:

 3 játékosnál mindenkinek 10 felszereléskártyát oszt.

 4 játékosnál mindenkinek 7 felszereléskártyát oszt (a meg-
maradt paklit egyelőre félrerakja).

 A neki osztott lapokból mindenki egy felszereléskártyát választ 
úgy, hogy a többiek ne lássák azt, és paravánja mögé rakja:

 A játékosok a kiválasztott felszereléskártyát bármelyik olda-
lával felfelé lerakhatják.

 Egy karakterhez csak egy felszereléskártyát rakhatnak.

 A költségikon frakciójának meg kell egyeznie a karakter
frakciójával, vagyis salemita (zöld hátterű) felszerelés csak
salemita karakternek adható, ahogy NORAD-felszerelés
csak NORAD-karakternek.

 Ezután mindenki továbbadja a kézben maradt kártyáit bal ol-
dali szomszédjának, majd a pakliból, amit kapott, kiválaszthat
egy második feleszereléskártyát.

 Ha van olyan, akinek a csapatában három karakter
van, megint tovább kell adni a megmaradt lapo-
kat, majd a kapott pakliból egy harmadik felsze-
reléskártya választható.

Ha Franck Einsteint vagy Cherokee Billt a NORAD-játékos irányít-
ja, és a karakterre rálátása van egy, a salemita játékos által irányított
karakternek, fel kell fedni az “Öld meg az árulót!” missziókártyát.
Ekkor ez előbbi karakter lebukott, mint áruló, és mostantól a játék 
végéig a salemita játékos úgy támadhatja, mintha NORAD-karakter 
lenne, akkor is, ha épp nem a NORAD-játékos irányítja.

A.F.G.R. - 3 VAGY 4 JÁTÉKOS ESETÉN

1. lépés:
A játéktábla kialakítása

2. lépés:
A csapat összeállítása

3. lépés:
Felszerelés összeválogatása

A játék megkezdése

Győzelmi feltételek

“Öld meg az árulót!” missziókártya
(addendum)



Ezt a missziót csak NORAD-karakter
hajthajta végre.

Ezt a missziót salemita és NORAD-ka-
rakter is végrehajthatja.

Ezt a missziót csak salemita karakter 
hajthatja végre.

A kártyát el kell dobni és helyette új
missziókártyát kell húzni.

 Mindkét játék elveszi kiválasztott karakterei jelzőit, valamint 1 csali-
jelzőt (szabadon választhat frakciót), és ezeket képpel felfelé (hogy 
látható legyen a karakterek neve) lerakja paravánja mögé.

 Ki kell sorsolni, hogy ki kezdi majd a lerakást.

 Először ő, majd az óramutató járása szerint sorban a többiek kivá- 
lasztják egy jelzőjüket, és paravánjuk mögül az képpel lefelé kirak-
ják a játéktáblára. Ezt addig kell ismételni, amíg mindenki ki nem
rakta összes jelzőjét.

 A salemita jelzőket csak belső négyzetekre lehet lerakni.

 A NORAD-jelzőket csak külső négyezetekre, illetve a 
fúrókra lehet lerakni. Megjegyzés: NORAD-jelző lerakható
olyan fúróra is, amit egy másik játékos rakott le.

Egy négyzeten, illetve egy fúrón csak egy jelző lehet.

 Két különböző játékoshoz tartozó jelző között legalább 4
négyzetnek kell lennie. Ez a távolság úgy mérendő, mint a
célzásnál (átlósan nem lehet számolni), és az ajtókat nem, 
de a falakat ki kell kerülni.

 Az első lerakó felfedi a jelzőit, meg azokat a fúrókat, amiken az ő
jelzői vannak, majd sorban, az óramutató járása szerint így tesz-
nek a többiek is. A csalijelzőket vissza kell rakni a készletbe, a ka-
rakterjelzőket pedig ki kell cserélni a megfelelő bábukra, eldönt-
ve, hogy merre néznek. Az első lerakó felfedi azokat a fúrókat is,
amelyeken nincsen jelző.

 Aki felfordít egy fúrót, az eldönti, merre forgatja azt. Megjegyzés: 
Az építési- és ajtólerakási szabályok itt nem számítanak.) Az MP-
költséget nem kell meg�zetni - 3 vagy 4 játékosnál a fúróknak 
nincs MP-költsége. Ha volt karakterjelző a fúrón, azt is most kell 
eldönteni, hogy a fúró melyik négyzetére kerül a bábu és melyik 
irányba néz.

 Minden játékos annyi salemita (zöld hátlapos) missziókártyát húz,
ahány salemita karaktert irányít, és annyi (vörös hátlapos) NO-
RAD-missziókártyát, ahány NORAD-karaktert irányít. Felhúzott 
kártyáit senki se mutatja meg a többieknek.

 4 játékos esetén: Mindenki húz még egy missziókártyát. Min-
denki szabadon eldönti, melyik frakció missziókártyái közül húz,
de ez csak olyan frakció lehet, amelynek legalább egy karaktere az
irányítása alatt áll.

 Egyes kártyáknak van egy csak 3 vagy 4 játékos esetén alkalmazan-
dó I.V.R.-sávja, ami a normál I.V.R.-sávot módosítja; ezt a 3 vagy
4 játékosos A.F.G.R.-ikon jelöli (l. az 50. ábrát): 

 Ha valaki olyan missziókártyát húzott, ami nem teljesíthet, mivel
olyan pályalapra vagy karakterre lenne szükség, ami/aki hiányzik a
játéktábláról, vagy olyan karaktert kellene megölnie, akit ő maga
irányít, a kártyát megmutatja ellenfeleinek, eldobja, és egy másikat 
húz helyette. Ezt addig kell ismételnie, amíg (elvben) teljesíthető 
missziókártyát nem húz.

 

 A többi missziókártyát vissza kell tenni a dobozba anélkül, hogy a
játékosok megnéznék ezeket.

Játék közben, ha egy feltétel egy játékos két kézben tartott misszió-
kártyájának hatását is kiváltja, a játékosnak el kell döntenie, melyik
hajtódik végre - nem élvezheti mindkettő hatását.

 

 A salemita felszerelést salemita, a NORAD-felszerelést NORAD-
karaktereknek kell adni. Az MP-költséget a kétjátékosos módnál
leírtak szerint kell meg�zetni.   

 Mindenki, aki legalább egy salemita karaktert irányít, kap egy
mágneskártyát. A játékosok bármelyik általuk irányított karakter
kártyájára lerakhatják a mágneskártyát (nem számít a frakció).

 

  
 Mindenki összeadja az általa irányított salemita karakterek MP-
költségét; akinél az összeg a legnagyobb, az a salemita zsoldos, és
minden fordulóban az övé lesz a kezdeményezés. (Megjegyzés: 
Persze a többi játékos párbajra szólíthat a kezdeményezésért - l. a 3
vagy 4 játékos esetén érvényes speciális szabályokat).

 A salemita zsoldos a ki nem választott felszereléskártyákból (amik
között nincs a rádiózavaró) a kutatási szabályoknál leírt módon
előkészíti a kutatáspaklit. Keverés után a jobbján ülő játékos ele-
melheti a paklit - ez a továbbiakban mindig igaz, ha valaki kever,
jobb oldali szomszédja emelhet.

 Az A.F.G.R.-forgatókönyvek salemita területen játszódnak

 Az összes játékos alap parancspontjai: 

 3 játékosnál: 15 PP 

 4 játékosnál: 10 PP 

 A játék 5 fordulóból áll, és az összes modul szabályai érvényesek,
kivéve a több szintét.

 Mint a kétjátékosos A.F.G.R.-módban, egy felderítés-
pont elköltése után meg lehet nézni egy ellenfél egy vé-
letlenszerűen elhúzott miszsziókártyáját, méghozzá úgy, 

hogy az illető sem tudhatja, melyik kártyáját nézik meg éppen. 
Egyszerre 2 felderítéspont elköltésével ugyanazon játékos 2 kü-
lönböző missziókártyája nézhető meg, és így tovább. Megjegyzés:
Ezek rendkívül értékes információk, nem szabad megosztani a töb-
biekkel - vagy csak megfelelő ellenszolgáltatásért.

  
Az a játékos győz, akinek a 5. forduló befejezése után a legtöbb 
missziópontja van. 

  

Az a játékos kezdi az aktivációs fázist, akinél ott van a kezdeményjel-
ző; utána bal oldali szomszédján a sor, majd az óramutató járása sze-
rint mindig a következő játékos jön, amíg csak mindenki nem pasz-
szolt.

Keresztül lehet haladni ellenséges bábukon, amennyiben ebbe an-
nak irányítója beleegyezik. Az erről szóló egyezségnek legkésőbb 
akkor meg kell születnie, amikor a mozgó bábu ezen ellenséges 
bábu szomszédságába ér (célszerű már a mozgás megkezdése előtt 
letárgyalni a dolgot). Amikor A játékos bábuja egy B játékos irá-
nyítása alatt álló bábu szomszédságába ér:

B játékos megszakítást kérhet. Ezzel egyrészt automatikusan
megtagadtatik az átengedés, valamint a normál szabályok 
szerint párbajozni kell a megszakításért. 

 Ha B játékos nem kér megszakítást, A játékos átengedést kér-
het:

Ha B játékos ebbe beleegyezik, A játékos bábuja keresztül-
mehet B játékos bábuján.

Megjegyzés: Ha A játékos bábuja már átkerült B játékos bábujának 
másik oldalára, B játékos már nem kérhet megszakítást - azt csak akkor
lehet kérni, amikor két bábu először lesz egymás szomszédja. Persze ettől
még B játékos egy másik bábuja még mindig megszakíthatja A játékos
bábujának cselekedetét.

 Ha B játékos ezt visszautaítja, A játékos bábuja nem
mehet keresztül B játékos bábuján, de amúgy foly-
tathatja cselekvését.

Győzelmi feltételek

4. lépés:
Lerakás

5. lépés:
A missziók

6. lépés:
A felszerelés kiosztása

A játék megkezdése

3 vagy 4 játékos esetén érvényes
speciális szabályok

A forduló menete

Keresztülhaladás ellenséges bábukon



Megjegyzés: B játékos már nem próbálkozhat megszakítani ezzel a bá-
bujával, mivel nem tette meg akkor, amikor A játékos bábujával először
szomszédos lett.

 Amikor két ellenséges bábu egy négyzeten tartózkodik, ha irányí-
tóik megegyeznek, átadhatnak egymásnak felszereléskártyákat és
-jelzőket (természetesen betartva a megterheltségre vonatkozó
szabályokat).

Egyes missziók akkor teljesülnek, amikor egy karakter meghal vagy
amikor egy berendezési tárgy elpusztul. Akinél ilyen missziókártya
van, az akkor is megkapja az érté járó MP-ket, ha egy másik játékos
végez az adott karakterrel vagy pusztítja el az adott berendezési tár-
gyat. A “kiirtásos” missziókártyáknál azonban csak akkor jár a juta-
lom, ha a játékos által irányított karakterek ölik meg ellenfeleiket.  

Ha bármikor két vagy több játékos egyidejű akcióinál a végrehajtási
sorrend szerint más és más lehet a végeredmény, először a salemita
zsoldos hajt végre akciót (amennyiben persze érintett, de ha nem, 
akkor is tőle vele kell kezdeni a számolást), majd sorban, az óramu-
tató járása szerint a többi érintett.

Először a salemita zsoldos bal oldali szomszédja jelenthet be párbajt,
majd sorban, az óramutató járása szerint a többiek. Az összes párba-
jozó játékos egyszerre fedi fel a tétjét. Ha a legnagyobb licitnél két
vagy több játékosos egyenlőség van, az érintettek vagy felfedik, hány
PP van még paravánjuk mögött, vagy visszalépnek; az győz, akinek
a legkevesebb PP-je van. Ha mindenki visszalép, vagy még mindig
eldöntetlen a helyzet, a párbajnak nincs győztese, és a kezdeményezés
marad a salemita zsoldosnál. De bármi is az eredmény, az összes 
PP-t, amivel a játékosok licitáltak, vissza kell rakni a készletbe.

Ha egyszerre több játékosnak is van lehetősége megszakítani (pl. mert
egy bábu úgy lépett, hogy egyszerre látta meg két másik karakter), 
mindnek lehetősége van párbajt kezdeményezni; a számolást most is a
salemita zsoldostól kell kezdeni. A párbaj a kezdeményezésnél leírtak
szerint zajlik. Ha mindenki visszalép, vagy még mindig eldöntetlen a
helyzet, a párbajnak nincs győztese, és az aktív játékos folytatja a 
körét.

 

 Franck Einstein különleges képessége ilyenkor nem használható.

 Je� Deeler különleges képessége csak azokra a zombikra hat, ame-
lyek a Je� Deelert irányító játékos irányítása alatt állnak.

 

  

Nick Bolter a társai morálját emelve növeli azok harci hatékonyságát.
Amikor aktiválják, Nick 1 MP-t át tud váltani 4 PP-re: a NORAD-
pontjelzőt vissza kell léptetni 1 mezővel, és utána a bankból 4 PP-t a
NORAD-játékos paravánja mögé kell rakni. Az így nyert PP-t a NO-
RAD-játékos tetszése szerint költheti el. Nick Bolter különleges képes-
sége bárhányszor használható - persze csak amíg a NORAD-játékosnak
van erre fordítható MP-je. Az sincs korlátozva, mennyi PP lehet para-
vánja mögött; ha a bank kifogyna belőlük, valami más módszerrel 
kell a PP-ket számon tartani.

 

Amikor aktiválják, és rálátása van Franck Einsteinre, Vasquez megpró-
bálhatja elbűvölni, hogy korlátlan időre az irányítása alá vonja. A NO-
RAD-játékosnak 2 PP-t kell elköltnie, hogy 3 sárga kockával dobhas-
son. Ha legalább 5 sikert ér el, a játék végéig Franck Einstein a NO-
RAD-játékos irányítása alá kerül, maga is NORAD-karakternek szá-
mít. Ez azt is jelenti, hogy többé nem mehet keresztül olyan négyze-
teken, ahol salemita karakterek vannak. Franck átállásakor a már 
hozzárendelt parancsjelzők és hozzá lerakott PP-k nem vesznek el,
maradnak Francknál.

Ha Vasquez sérült, Frencket még könnyebben elsodorják érzelmei:
elég 1 PP-t elkölteni a dobáshoz, és 3 siker is elég ahhoz, hogy Franck
elárulja frakcióját.

 

  

 

(Lásd a nagy bábuknál.)

Lerakás: Ha a felfedett karakterjelző a Mammut MK II-é, a bábuját 
úgy kell lerakni, hogy ezen a négyzeten is rajta legyen. A Mammut MK
II lerakásakor részben kilóghat a játéktábláról: legfeljebb két négyzetnyi
része átlóghat a keretre.

Amikor a Mammut MK II meghal, az irányítója eldönti, hogy a bábu
által elfoglalt négy négyzet melyikére rakja le a tetemként funkcionáló
karakterjelzőt.

Ha James Woo tiszti részlegen vagy tudományos helyiségben tartózko-
dik, 2 PP-t elköltve felderítést végezhet ott. A felderítés mindig sikeres
és 1 felderítéstpontot biztosít, amit irányítója a felderítéspontokról 
szóló fejezetben leírt módokon használhat fel.

Ha James Woo sérült, ugyanezt az akciót tudja végrehajtani, de ez már
nem 2, hanem 3 PP-be kerül.

 

 

 
 

Jessica Hollister a társai morálját emelve növeli azok harci hatékonysá-
gát. Amikor aktiválják, Jessica 1 MP-t át tud váltani 4 PP-re: a salemi-
ta pontjelzőt vissza kell léptetni 1 mezővel, és utána a bankból 4 PP-t 
a salemita játékos paravánja mögé kell rakni. Az így nyert PP-t a sale-
mita játékos tetszése szerint költheti el. Jessica Hollister különleges ké-
pessége bárhányszor használható - persze csak amíg a salemita játékos-
nak van erre fordítható MP-je. Az sincs korlátozva, mennyi PP lehet 

 

paravánja mögött; ha a bank kifogyna belőlük, valami más módszerrel 
kell a PP-ket számon tartani.

 

Franck Einsten áruló. Ha a kártyája nincs elforgatva, a NORAD-játé-
kos, amikor ő van soron, elkölthet 2 PP-t, hogy információkat nyerjen
tőle: a játékos a 2 PP-t Franck karakterkártyájára rakja, elforgatja azt,
dob 2 fekete kockával, és ha legalább 4 siker az eredmény, kap 2 felde-
rítéspontot - ezeket a felderítéspontokról szóló fejezetben leírt módo-
kon használhatja fel. Ez a képesség csak akkor használható, ha Franck 
salemita irányítás alatt áll.

A NORAD-játékos által így elköltött PP-k beleszámítanak Franck
fordulónkénti PP-limitjébe. 

Mivel el kell hozzá forgatni a karakterkártyát, a NORAD-játékos 
legfeljebb egyszer használhatja fordulónként ezt a képességet.

Ha Franck sérült, a képessége ugyanígy működik, de rosszabb: 3 PP-
be kerül, és sikeres próbánál csak 1 felderítéspont jár. 

Franck fordulónkénti PP-limitje mindig 5, mindegy, melyik frakció
irányítja, vagy ki és miért költött rá PP-t. (Ha például a NORAD-já-
tékos információkat szerzett tőle 2 PP-ért, a salemita játékos e fordu-
ló további aktivációs köreiben már csak legfeljebb 3 PP-t költhet rá.)

 

 

 

 

Cherokee Billnek beépített lángszórói vannak
(lásd a felszereléslistában).

Cherokee Bill áruló. Ha a kártyája nincs elforgatva, a NORAD-játékos, 
amikor ő van soron, elkölthet 2 PP-t, hogy úgy aktiválja Cherokee-t,
mintha NORAD-karakter lenne. A játékos a 2 PP-t Bill karakterkártyá-
jára rakja. Ekkor Cherokee Bill átállt a forduló végéig. A PP-limitje 
6-os lesz, és csak a NORAD-játékos költhet rá PP-t. 

Cherokee Bill a forduló végfázisáig a NORAD-játékos irányítása alatt
marad, csak utána kerül vissza salemita irányítás alá. Amikor áruló-
ként cselekszik, Cherokee Bill nem mozoghat keresztül salemita bá-
bukon.

 

 

Ha Cherokee Bill sérült, speciális ké-
pessége megváltozik. Ha a karakter-
kártyája nincs elforgatva, a NORAD-

játékos, amikor ő van soron, elkölthet 2 PP-t, hogy információkat
nyerjen tőle: a játékos a 2 PP-t Bill karakterkártyájára rakja, elforgat-
ja azt, és kap 1 felderítéspontot* - ezet a felderítéspontokról szóló 
fejezetben leírt módokon használhatja fel.

A NORAD-játékos által így elköltött PP-k beleszámíthatnak Chero-
kee Bill fordulónkénti PP-limitjébe. 

Mivel el kell hozzá forgatni a karakterkártyát, a NORAD-játékos 
legfeljebb egyszer használhatja fordulónként ezt a képességet.

* A szövegben hibásan 2 felderítéspont szerepelt, az
erratában javítva.
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Ahhoz, hogy Kendall professzor zombit csinálhasson egy holttestből,
szomszédosnak kell lennie azzal és afelé kell néznie. A holttest lehet
pályalapra nyomtatott koponyaikon (hullaház, temető, zombilabor,
hűtőkamra), vagy egy halott karakter bábuja helyett lerakott karakter-
jelző. El kell költeni 2 PP-t, és sikeres természettudományos próba
után a holttest zombiként “újjáéled”. Karakterjelző esetén azt le kell
venni és helyére egy zombibábut kell felrakni; koponyaikonnál egy 
üres síros jelzőt kell az adott négyzetre tenni, és arra kell rakni a kész-
letből a zombibábut - ez a jelző azért kell, hogy mutassa, az itteni holt-
testből már zombi lett, vagyis itt többé már nincs zombiként feltá-
masztható tetem.

Ha egy zombivá változtattott karakternél még voltak felszerelési tár-
gyak, csak azokat tudja megtartani, amiket elbír - a többi a kutatás-
pakli aljára kerül ugyanúgy, mint az eldobott felszerelési tárgyak.

Halott zombi nem tehető újra zombivá. Megjegyzés: A karakterek 
nem mozgathatják a halott karakterek helyét mutató karakterjelzőket.

 
 

 
 

 

 

 

A kezdeményfázisban 2 PP-t kap minden olyan zombi, amire rálátása
van Je� Deelernek; ezeket a PP-ket majd csak az adott zombik költhe-
tik el. (Példa: Ha Je� Deeler három különböző zombira lát rá, mind-
három kap 2 PP-t.) Ez ráadásul 2-vel megnöveli a fordulóra az illető z
ombik PP-limitjét.

Ha Je� Deeler sérült, minden olyan zombi, amire rálátása van a kez-
deményfázisban, 2 helyett 3 PP-t kap. Megjegyzés: Jack Saw zombinak
számít, ellenben Franck Einstein nem számít annak.

 

 

 

Jack Saw fűrészbeültetésével át
tudja magát vágni szomszédos
ajtókon, falakon. A lerombolni kívánt falnak, ajtónak Jack Saw sötét-
kék körrészéeb kell esnie. Jack Saw-nak két I.V.R.-sávja van, ami két
választható lehetőséget jelent.

2 PP-ért 6 sárga kockával kell dobni legalább 10 sikert, hogy Jack le-
romboljon egy szomszédos falat, amire azután leromboltságjelzőt kell
tenni.

1 PP-ért (dobás nélkül) Jack elpusztít egy szomszédos ajtót, függetlenül
annak védőértékétől. A lerombolt ajtó lapkáját le kell venni, vagy - ha 
egyszeres falon van - át kell forgatni a másik oldalára.

Sosem teremthető több zombi, mint ahány zom-
bibábu és karakterkártya van; vagyis az alapjátékban a salemita játékos
sosem irányíthat két közönséges zombinál többet. Megjegyzés: Bár 
Jack Saw is zombinak számít, sem a zombiszérummal, sem Kendall pro-
fesszor képessségével nem teremthető “Jack Saw”-zombi.

 

Az itt kutató karakter kap 1 fekete kockát a kutatásdobásához. 

 

Minden sírban van egy tetem, ami zombivá tehető a zombiszérummal
vagy Kendall professzor I.V.R.-sávjával (lásd a képességlistában és a fel-
szereléslistában). A “feltámasztó” karakternek egy, a tetemmel szomszé-
dos négyzeten kell állnia, a tetem felé fordulva.

 

 

Az itt tartózkodó karakter, ha természettudományos próbát tesz, kap 2
sárga kockát a dobásához.

 

A kezdeményfázisban 2 PP-t kap a NORAD-játékos, ha van itt legalább
egy NORAD-karakter, de nincs itt egy salemita karakter sem.

A kezdeményfázisban 2 PP-t kap a 
salemita játékos, ha van itt legalább egy salemita karakter, de nincs itt 
egy NORAD-karakter sem.

 

(Lásd a rádiózavarás fejeze-
tét.) Ha már be lett kap-
csolva a kommunikációs
szoba rádiózavarója, a továbbiakban annak működéséhez nem szüksé-
ges az, hogy egy karakter ott álljon mellette, vele szemben - sőt az sem,
hogy egyáltalán legyen valaki a kommunikációs szobában.

 

Ebben a helyiségben van egy tetem, ami zombivá tehető a zombiszé-
rummal vagy Kendall professzor I.V.R.-sávjával (lásd a képességlistában 
és a felszereléslistában). A “feltámasztó” karakternek a tetem melletti 
interakciós ikonon kell állnia, a tetem felé fordulva.

Megjegyzés: Ha a szobában nincs áram, nem lehet kinyitni a hűtőkam-
rát, és így zombit sem lehet teremteni.

 

(Lásd az A.F.G.R.-nél.)

 

Az interakciós ikonon álló, jó irányba néző karakter megpróbálhatja le-
kapcsolni a generátort. Ehhez 1 PP-t kell költeni, majd mérnöki isme-
retekre próbát dobni. Ha az eredmény legalább 3 siker, a generátor
lekapcsolódik, és elmegy az egész épületben az áram - a következő vég-
fázisig (lásd az interakciós fejezet áramról szóló részét).

A generátor nem pusztítható el - ezért nincsen a berendezési tárgynak
védőértéke.

 

 

 

 

1 PP elköltésével és sikeres természettudományos és mérnöki ismeretes
tessztel 2 életerő nyerhető. Az ezt végrehajtó karakter gyógyathatja ma-
gát, vagy gyógyíthat egy másik, szintúgy e szoba egy interakciós ikonján

 

álló karakterét. Ha a gyógyítás miatt egy karakter kártyája visszafordul
ép oldalára, mostantól annak az oldalnak az értékei számítanak.

 

Az interakciós ikonon álló, jó irányba néző karakter megpróbálhatja
kilőni a rakétát. 2 PP elköltésével mérnöki ismereteire próbát dobhat.
Ha sikerrel jár, a berendezési tárgyra le kell rakni egy ki/bejelzőt ON-
oldalával felfelé, valamint 2 PP-t időjelzőkként, majd minden végfá-
zisban le kell venni egy időjelzőt. Amikor lekerül az utolsó időjelző, a
rakéta kilövődik. Ha ez a forgatókönyv vagy missziókártya miatt fela-
dat volt, jár érte a megfelelő számú MP; egyébként a rakéta kilövésé-
nek más hatása nincs (a játékban - a bolygóra biztosan hatással lesz,
amikor becsapódik).

 

Ebben a helyiségben van két tetem, amik zombivá tehetők a zombiszé-
rummal vagy Kendall professzor I.V.R.-sávjával (lásd a képességlistában 
és a felszereléslistában). A “feltámasztó” karakternek az interakciós iko-
non kell állnia, a megfelelő irányba nézve.

 

A kezdeményfázisban minden itt tartózkodó karakteréért elkölthet az
irányítója 1 MP-t, hogy a bankból 4 PP-t paravánja mögé rakjon. Ez
azonban csak akkor történhet meg, ha nincs egy ellenséges karakter
sem a tisztiszálláson.

  

 

A helyiségben bárhol tartózkodó karakter 1 PP elköltésével és sikeres 
természettudományos próbával nyer 1 életerőt: vagy magának, vagy
egy olyan karakternek, aki mellette áll és aki felé a gyógyító karakter
bábuja néz. Ha a gyógyítás miatt egy karakter kártyája visszafordul ép 
oldalára, mostantól annak az oldalnak az értékei számítanak.

  
 

 

Megjegyzés: Ez a helyiség már eleve romos, egy
rövid falszakasza már le van rombolva.

Az interakciós ikonon álló, jó irányba néző karakter kap 1 fekete kockát,
amikor kutatással próbálkozik a helyiségben.

A helyiségben tartózkodó minden karakter 2 sárga kockát kap az összes
mérnöki ismeretes próbájához.

 

Az interakciós ikonon álló, jó irányba néző karakter megpróbálhatja ki-
fürkészni ellenségeit. Ha elkölt 2 PP-t és sikeres próbát tesz mérnöki is-
mereteire, kap 1 felderítéspontot, amit tetszése szerint költhet el.

 

 

A titkos páncélterem négy belső négyzetének bármelyikén tartóz-
kodó karakter kap 2 fekete kockát, amikor kutatással próbálko-
zik a helyiségben. Az öt külső, folyosósi négyzet nem része a
tényleges páncélteremnek.

Prof.
John
Kendall Jr.

Je�
Deeler

Zombik

Jack
Saw
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A titkos páncáltermet körülvevő falakra az előkészületek során nem 
lehet ajtókat rakni A.F.G.R.-módban.

 

Ha egy karakter ezen a pályalapon van, 1 mozgáspontot el-
költve a csatornán keresztül elhagyhatja a játéktáblát; ekkor a bábuját
vissza kell rakni a dobozba. Ez a karakter már nem térhet vissza. Ha
egy karakter így távozott, az ugyanúgy kezelendő, mintha a játéktábla
szélén távozott volna.

 

(Lásd a több szintnél.)

 

A helyiségben bárhol tartózkodó salemita karakter 2 fekete kockát kap
dobásához, ha kínvallatásnak vet alá egy foglyot.

Ha több salemita karakter is tartózkodik és kínvallat a kínzókamrában, 
ez a bónusz kumulatív (lásd a közös kínvallatásnál).

 

 

Az interakciós ikonon álló, jó irányba néző karakter megpróbálhatja
bekapcsolni a kamerákat és monitorokat, hogy meg�gyelhesse ellen-
ségei mozgását. 1 PP-t költve és mérnöki ismeretekre sikeres próbát
téve a játékos kap 4 PP-t a bankból, amit paravánja mögé rak.

 
 

 

 

Ebben a helyiségben van négy tetem, amik zombivá tehetők a zombi-
szérummal vagy Kendall professzor I.V.R.-sávjával (lásd a képességlistá-
ban és a felszereléslistában). A “feltámasztó” karakternek egy interakciós 
ikonon kell állnia, a megfelelő irányba nézve; minden interakciós ikon-
hoz két tetem tartozik, és az aktív játékos dönti el, melyiket reanimálja.

-

Megjegyzés: Ha a szobában nincs áram, nem lehet hozzáférni a tetemek-
hez, és így zombit sem lehet teremteni.

Megjegyzés: A különleges képességgel nem bíró lőfegyverek és közelharci
fegyverek nem szerepelnek a listában.

 

A kararakter, akinél van, nem fogyhat ki a lőszerből.

Ha a Mammut MK II-t páncélököllel 
eltalálják, a páncélzata 2-vel csökkel; ez 
akkor is megtörténik, ha egy közös lövés-
nél az egyik használt fegyver a páncélököl.

 

 

1 PP-t elköltve és mérnöki ismeretekre tett sikeres próbával bármilyen
ajtó elpusztítható, függetlenül annak védőértékétől. A hordozónak az
ajtóval szomszédosnak kell lennie, és szükséges, hogy az ajtó a sötétkék
vagy világoskék körrészébe essen. A lánfűrész közelharci fegyverként is 
használható, a felszereléskártyáján látható statisztikákkal.

 
 

1 PP elköltése és sikeres termé-
szettudományos próba után a
halálos vírus “bekapcsolható”. 
Ezután a felszereléskártyáját a játéktábla mellé kell rakni, rajta 4 időjel-
zőként kezelendő sebjelzővel, a halálos vírus jelzőjét pedig le kell rakni
a hordozó négyzetére. A vírus kiengedését követően minden végfázisban
le kell venni egy időjelzőt a felszereléskártyájáról. Amikor az utolsó jelző
is lekerül onnét, a játéktábláról le kell venni a halálos vírus jelzőjét, a
kártyáját pedig a kutatáspakli aljára kell tenni.

Minden karakter, aki arra a pályalapra lép, ahol a halálos vírus jelzője
van, kap 2 sebet.

Minden karakter, aki egy végfázisban azon a pályalapon tartózkodik,
ahol a halálos vírus jelzője van, kap 2 sebet.

 

A lángszóró sebzésterülete eléggé speciális,
ahogy a felszereléskártyáján is látható, és 
Cherokee Bill lángszóróinak is ugyanilyen a
sebzésterülete: a sebzésterület a bábu előtti
négyzeten kezdődik, onnét terjed szét az ábrán látható módon.

Lángszóró használatakor nem számít a rálátás, és célzást sem kell dobni.
Lángszóróval nem pusztíthatók el falak és tolóajtók, ellenben minden-
féle berendezési tárgy elpusztítható vele.

1 PP elköltésével a hordozó “bekapcsolhatja”
(vagyis felveheti) a gázálarcot. Ha a gázálarc
be van kapcsolva, a hordozóra nem hatnak a
gázjellegű hatások (mint a halálos vírus, a mér-
gesgáz-kapszula, vagy a forgatókönyvekben megemlített bármiféle más 
gázjellegű hatás).

 

1 PP elköltése és mérnöki isme-
retekre tett sikeres próba után az
infralátó bekapcsolható. Ha be
van kapcsolva, a karakterre, aki hordozza, nem hat a füstgránát, és a rá-
látás ellenőrzésénél belát a füstgránát hatásterületére, kilát onnét, illetve
átlát azon.

 

1 PP elköltése és mérnöki ismeretekre tett sikeres próba után a
hátrakéta bekapcsolható, és a hordozó azonnal 6 mezőnyit 
mozog repülve - vagyis átmehet ellenséges bábukon, valamint
szaggatott sárga vonallal határolt négyzeteken, falakon azon-
ban nem.

Ha közös interakcióval indítják be a hátrakétát, csak a hordozója mo-
zog vele. Repülés közben a hátrakéta nem adható át másik (baráti) ka-
rakternek.

Minden sikeres használatakor egy sebjelzőt kell a hátrakéta kártyájára
rakni. A hátrakéta elegendő üzemanyagot tartalmaz 5 aktiváláshoz
(minden aktiválás 6 négyzetnyi repülést jelent).

 

 

Megjegyzés: A Mammut MK II nem haszbálhatja a hátrakétát. 

A hordozó páncélzata 5-re nő (vagyis ez felülírja a karakterkártyáján lévő 
páncélzatot).

1 PP elköltése és a felszerelési kártya elforgatása, valamint természetu-
dományos és mérnöki ismeretekre tett sikeres próba után a karakter
információt nyer ki a laptopon tárolt adatokból, és a játékos kap 4 MP-
t. Csak a végfázisban fordul vissza a kártya (a laptop átadásakor nem.)

A mágneskártya felszereléskártyája pont úgy működik, mint a
mágneskártyajelzők: a hordozója minden mágneszáras ajtót ki
tud vele nyitni. Az egyetlen különbség, hogy ez a mágneskártya kuta-
tással meglelhető.

 

1 PP elköltése és mérnöki isme-
retekre tett sikeres próba után
a mágneses zavaró bekapcsolható. A mágneses zavaró arra a pályalapra
hat, amin hordozója tartózkodik. Nem hajthajtó végre lövés, ha akár a
célpont, akár a lövész ezen a pályalapon tartózkodik. A következő vég-
fázisban a mágneses zavaró automatikusan kikapcsol, vagyis ha hor-
dozója újra ki akarja használni, ehhez újra be kell kapcsolnia.

 

 

1 PP elköltése és sikeres természettudományos próba után 2 életerő-
pont jár. A hordozó gyógyíthatja magát, vagy pedig egy olyan vele 
szomszédos karaktert, aki felé a bábuja néz. Ha a gyógyítás miatt 
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egy karakter kártyája visszafordul ép oldalára, mostantól annak az ol-
dalnak az értékei számítanak.

1 PP elköltése és mérnöki 
ismeretekre tett sikeres 
próba után lerakható egy akna arra a négyzetre, ahol a hordozó áll. Az
aknajelző a következő végfázisban lesz “bekapcsolva”, azaz élesítve. Ha
egy akna élesítve lett, felrobban, ha egy karakter rálép a négyzetére.

Minden aknás felszereléskártya két aknát biztosít; mindig rá kell rakni
egy sebjelzőt a felszereléskártyára, amikor sikerül lerakni egy aknát a 
játéktáblára.

 

1 PP elköltése és sikeres természettudományos próba után 4 életerőpont 
jár. A hordozó gyógyíthatja magát, vagy pedig egy olyan vele szomszé-
dos karaktert, aki felé a bábuja néz. Ha a gyógyítás miatt egy karakter 
kártyája visszafordul ép oldalára, mostantól annak az oldalnak az értékei 
számítanak.

 

A hordozó hozzárendelt parancslapkák min-
den fekete parancsa vörös parancsként kezelhető.

1 PP elköltése és mérnöki 
ismeretekre tett sikeres 
próba után bekapcsolható 
a plasztikbomba. A felszereléskártyáját a játéktábla mellé kell tenni, a
jelzőjét pedig arra a négyzetre, ahol hordozója áll. A következő végfá-
zisban a bomba felrobban; utána felszereléskártyáját képpel felfelé a 
kutatáspakli aljára kell rakni.) 

 

 

1 PP elköltése és mérnöki ismeretekre tett sikeres próba után elpuszít-
ható bármilyen, legfeljebb 4-es védőértékű ajtó. A hordozónak az ajtó
szomszédságában kell állnia, és az ajtónak a sötétkék vagy a világoskék
körrészbe kell esnie. Az erőkesztyű közelharci fegyverként is használha-
tó, a felszereléskártyáján látható statisztikákkal.

 

(Lásd a rádiózavarásnál.)

2 PP elköltése és mérnöki ismeretekre tett sikeres próba után a hordozó
- aki csak NORAD-karakter lehet - 2 felderítéspontot kap, amit tetszése
szerint költhet el; utána a kártya a kutatáspakli aljára kerül.

 

A hordozó vörös vagy narancssárga körrésze felé dobhat füstgránátot, a
hatás ugyanaz. A füstgránát nem okoz sebet, de hatásterületén megaka-
dályozza a rálátást. A füst nem hatol át a falakon, sem a bezárt ajtókon.

Ha egy ajtó nyitva van vagy el van pusztítva, vagy egy fal el van már
pusztítva, a hatás átjut rajta. Ha nyitott ajtó utóbb becsukódik, a 
hatás többé már nem terjed túl rajta.

A füstgránát hatása 2 fordulóig tart. A négyetre, ahová a
füstgránát érkezett, egy füstgránátjelzőt kell tennie, a 2-es
oldalával felfelé. E forduló végfázisában ezt a jelzőt át kell

forgatni az 1-es oldalára, majd a következő forduló végfázisában a jel-
zőt el kell távolítani.

A hordozó minden célzásdobásához kap 1 sárga kockát.

A sokkolóval a vörös és a narancssárga körrész felé lehet lőni, a hatás 
ugyanaz. A sokkoló nem sebez, viszont lebénítja a megcélzott karaktert.
Normál célzádobást kell tenni, és ha a célzás sikeres, dobni kell 2 sárga
kockvával (minden erre költött plusz PP-ért plusz 1 sárga kocka jár). 
Ha az eredmény legalább 3 siker, a megcélzott karakter lebénul, és el-
veszít 2 PP-t ebben a fordulóra - a bankból 2 PP-t a karakter kártyájára
kell tenni. Ez a 2 PP beleszámít a karakter fordulónkénti PP-limitjébe.
Egy karakter egy fordulón belül többször is sokkolható.

Közös lövésnél normál lőfegyverek mellett a sokkoló is használható.

 

  
  

 

A hordozó minden próbához, amit a műszaki ismereteire tesz, kap 2
sárga kockát.

1 PP elköltése és
mérnöki ismere-
tekre tett sikeres 

 

próba után bekapcsolható az időzített bomba. A felszereléskártyáját a 
játéktábla mellé kell tenni, a jelzőjét pedig, 2-es oldalával felfelé,  arra a 
négyzetre, ahol hordozója áll. A forduló végfázisában a jelzőt át kell
forgatni. A következő forduló végfázisában a bomba felrobban; utána 
felszereléskártyáját képpel felfelé a kutatáspakli aljára kell rakni.) 

Ha egy karakter azon a négyzeten áll, ahol a jelző van, kikapcsolhatja
a bombát: ehhez 1 PP-t kell elköltenie és mérnöki ismereteire sikeres
próbát kell tennie (legalább 3 siker kell). Ha az időzített bombát ki-
kapcsolták, az ezt végrehajtó karakter felveti a bombát, ekkor meg-
kapja a játéktábla mellől a felszereléskártyát.

 
 

 

A hordozó kap 2 fekete kockát kínzásdobásához.

1 PP elköltése és sikeres természet-
tudományos próba után “bekap-
csolható” a mérgesgáz-kapszula.
A hordozó, valamint a vele szom-
szédos 4 négyzeten álló karakterek mind 2 sebet kapnak; a narancsárga
sebzésterületen álló karakterek csak 1 sebet kapnak.

Ha egy nagy bábu (mint amilyen a Mammut MK II) a sebzésterület 
több négyzetét is elfoglalja, összesen 2 sebet kap.

  

 

 

 

A mérges gáz hatása azonnali, de egyszeri; végrehajtása után a felsze-
reléskártyáját képpel felfelé a kutatáspakli aljára kell rakni.

A kezdeményfázisban az a játékos, aki a hordozót irányítja, annyi pa-
rancslapkát húz, hogy 6 parancslapka legyen paravánja mögött.

Ha a hordozó valamilyen
műszaki helyiségben tar-
tózkodik, megpróbálhatja
használni a kártya alsó I.V.R.-sávját. 3 PP elköltése és sikeres természet-
tudományos és mérnöki ismeretes próba után az egész épületben lekap-
csolja az áramot (lásd az áramnál).

Ha a hordozó bármilyen másik helyiségben tartózkodik, megpróbálhatja
aktiválni a kártya felső I.V.R.-sávját. 1 PP elköltése és sikeres természet-
tudományos és mérnöki ismeretes próba után az adott helyiségben le-
kapcsolja az áramot (lásd az áramnál).

 

 

1 PP elköltése és mérnöki isme-
retekre tett sikeres próba után 
bekapcsolható ez a felszerelési tárgy.

 

Ha a zombiirányító rendszer be van kapcsolva, és hordozója rálát egy
zombira, a rendszert kezelve hatékonyabbá teheti a zombit. A bankból
kap 3 PP-t, amit csak erre a zombira költhető - bármikor, amikor épp 
az van aktiválva. Ez a 3 PP nem számít bele a zombi fordulónkénti PP-
limitjébe.

Csak salemita karakter használhatja a zombiszérumot. A hordozónak
szomszédosnak kell lennie lennie egy tettemmel és afelé kell néznie. A 
holttest lehet pályalapra nyomtatott koponyaikon (hullaház, temető, 
zombilabor, hűtőkamra), vagy egy halott karakter bábuja helyett lera-
kott karakterjelző. A hordozónak el kell költnie 1 PP-t, és sikeres ter-
mészettudományos próba után a holttest zombiként “újjáéled”. Karak-
terjelző esetén azt le kell venni és helyére egy zombibábut kell felrakni; 
koponyaikonnál egy üres síros jelzőt kell az adott négyzetre tenni, és 
arra kell rakni a készletből a zombibábut - ez a jelző azért kell, hogy 
mutassa, az itteni holttestből már zombi lett, vagyis itt többé már nincs 
zombiként feltámasztható tetem.

Ha egy zombivá változtattott karakternél még voltak felszerelési tár-
gyak, csak azokat tudja megtartani, amiket elbír - a többi a kutatás-
pakli aljára kerül ugyanúgy, mint az eldobott felszerelési tárgyak.

Halott zombi nem tehető újra zombivá. Megjegyzés: A karakterek nem 
mozgathatják a halott karakterek helyét mutató karakterjelzőket.

Közös interakciónál csak annak a karakternek kell közvetlenül a tetem
mellett állnia, afelé nézve, aki hordozója a zombiszérumnak.
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