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A Warcraft
ta, rsasja,te,k

A WARCRAFT TÁRSASJÁTÉK alapja a
Blizzard Entertainment díjnyertes szá-
mítógépes játéka, a WARCRAFT. 

A játék becsült ideje 60–90 perc, 2–4 já-
tékos részére.

Bevezete,s
A WARCRAFT TÁRSASJÁTÉKBAN minden játékos négy nép (az
emberek, az élõholtak, az orkok és az éjelfek) egyikét irányítja.
Mindegyikük a gyõzelem megszerzésére törekszik: katonai erõ,
mágikus hatalom és erõs háttérgazdaság útján.

Ku..ldete,sek
A WARCRAFT TÁRSASJÁTÉK szíve a küldetés. A játék megkezdé-
se elõtt el kell döntenetek, melyik küldetést használjátok. A kül-
detéstõl függnek az adott játék elõkészületei, az határozza meg a
különleges szabályokat és a gyõzelmi feltételeket. A szabályfüzet
végén több küldetést is találtok – de mindenkit bátorítunk arra,
hogy tervezzen saját küldetéseket. A játékhoz a következõ cí-
meken további kiegészítéseket találtok:

www.fantasyflightgames.com, www.deltavision.hu

Az alábbiakban az „alapjáték” szabályait olvashatjátok; ilyen
módon ketten vagy négyen játszhattok. (Három játékos esetén
használjátok a szabályfüzet végén található Az elfkapu címû kül-
detés szabályait!) Késõbb, ha már kiismertétek az alapjátékot,
kipróbálhatjátok a szabályfüzet végén található egyéb küldetése-
ket is.

Az alapja,te,k ce,lja
Két játékos esetén az gyõz, aki a fordulója végén 15 gyõzelmi
ponttal rendelkezik. Négy játékos esetén az a csapat gyõz, ame-
lyik bármely tagja fordulójának végén összesen 20 gyõzelmi
ponttal bír. Gyõzelmi pontok tapasztalatkártyákkal, egységek
fejlesztésével, valamint bizonyos kulcspozíciók elfoglalásával
szerezhetõek.

Végképp kiesik a küzdelembõl az a játékos, akinek városát el-
lenséges egységek foglalják el. A kiesettek összes munkását,
egységét és elõretolt állását el kell távolítani a térképrõl. Csapat-
játék esetén (miként a négyszemélyes alapjáték során) a kiesett
játékos csapattársai ugyancsak kiesnek a játékból. Ha már csak
egy játékos, illetve egy csapat maradt, a küzdelem nyomban be-
fejezõdik, a gyõzelem az övé, illetve övék.

A ne,pek 
A játékosok az alábbi négy hadviselõ fél vezérnépeivel játszhatnak:

A Szo..vetse,g
A Szövetség tagjai az emberek, az elfek és a törpék. Ez az egyik
legváltozatosabb tábor: egyaránt erõsek közelharcos és távolsá-
gi fegyveres, valamint repülõ egységei. Az emberek színe a kék.

A Horda
A Hordát orkok, trollok és taurenek alkotják,

valamint az általuk megszelídített egyéb
lények. Õk rendelkeznek a legerõsebb

közelharcos egységekkel, ám repülõ
egységeik eléggé gyengék. Az orkok
színe a vörös.

A Csapa, s
Rettenetes szörnyek tartoznak ide, sokat közülük félelmetes
mestereik támasztanak új életre. Miként az embereké, az élõha-
lottak serege is változatos és kiegyensúlyozott, mindhárom fegy-
vernemben elég erõs. Az élõholtak színe a lila.

Az O
,,
rzo,,k

Õsi és hatalmas faj Kalimdor éjelfjeié, ráadásul szövetségben
állnak az erdõ lényeivel. Az éjelfek rendelkeznek a legjobb tá-
volsági fegyveres egységekkel, de a közelharcban nem jelesked-
nek. Színük a zöld.

Tartoze,kok
13 térképdarab
40 közelharcos egység (népenként 10)
28 távolsági fegyveres egység (népenként 7)
16 repülõ egység (népenként 4)
4 városlap (népenként 1)
8 elõretolt állás (népenként 2)
32 épület (népenként 8)
32 munkás (népenként 8)
36 egységjelzõ (népenként 9)
84 tapasztalatkártya (népenként 21)
100 erõforrásjelzõ (50 arany, 50 fa)
18 kimerülésjelzõ
14 küldetésjelzõ
4 csatakocka
1 erõforráskocka

Az elsõ játék elõtt a keretekbõl óvatosan (nehogy elszakadjanak)
ki kell törni a jelzõket és lapkákat.

A te,rke,pdarabok

A játékhoz mellékelt térképdarabokból sokféle térkép állítható
össze. Minden térképdarab kétoldalú; az egyes oldalakra a meg-
felelõ szín- és számkombinációval hivatkozunk (például „vilá-
goskék 7-es” vagy „ciklámenszín 2-es”). Minden térképdarab
két vagy több mezõbõl (hexából) áll. Hatféle mezõ létezik:

• Város: Minden népnek van saját városa. Ott jelennek meg
majd munkásaid és egységeid. Kiesel a játékból, ha városodat
ellenséges csapatok foglalják el. Minden város 3 gyõzelmi
pontot ér, így a sajátod mindaddig 3 gyõzelmi pontot jelent
neked, amíg legalább egy egységed ott állomásozik.

• Erdõ: Az ilyen típusú mezõrõl fát termelhetsz ki, amennyi-
ben van rajta munkásod.

• Aranybánya: Az ilyen típusú hexákból aranyat termelhetsz
ki, amennyiben munkásod tartózkodik rajtuk.

• Hegység: Csak repülõ egység mozgatható hegységre.
• Célpont: Ha van rajta egységed, a mezõn feltüntetett értékû

gyõzelmi pontot kapsz.
• Üres mezõ: Ezeknek a hexáknak nincs különleges hatásuk.

Ko..zelharcos, ta,volsa,gi fegyveres
es repu..lo,, egyse,gek

Ezek a fafigurák jelképezik a játékosok egységeit. Az egységek
fejlõdése következtében a játék elõrehaladtával ugyanaz a fafi-
gura más-más típusú egységet is jelképezhet.

A munka, sok

Ezek a kerek jelzõk azokat a nem harcoló lényeket jelképezik,
akik fát vágnak, aranyat bányásznak, valamint felhúzzák az épü-
leteket. (A jobb szélsõ ikon mindig egy munkásra utal.)

A va, roslapok

Ezen nagy lapok a játékosok városait jelképezik: ide kerülnek az
épületek, és itt képezik ki az új egységeket. A városlapok nem
részei a térképnek, azokat ki-ki maga elõtt tartja az asztalon.

Az e,pu..letek

Akkor képezhetsz ki új egységeket, ha a városodban már állnak
az ehhez szükséges épületek. Minden épületen látható, hogy mi-
lyen egység képezhetõ ki benne (közelharcos, távolsági fegyve-

éjelf város ork város ember város élõholt város 

ork városlap
(minden nép saját városlappal rendelkezik)

éjelf
munkás

közelharcos
egység

távolsági
fegyveres egység

repülõ egység

ember
munkás

ork
munkás 

munkás
ikonja

élõhalott
munkás 

aranybánya hegység célpont erdõ

közelharcos egységek
barakkja

távolsági fegyveres
egységek barakkja

repülõ egységek
barakkja

2. oldal
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res, repülõ), és hogy egy egység kiképzése mennyi aranyba és
fába kerül. Az egységek fejlesztéséhez, illetve több ugyanolyan
egység kiképzéséhez több ugyanolyan épületre van szükség. 
(A fejlesztésre vonatkozókat lásd késõbb.) Épületeidet városla-
podhoz kell majd leraknod.

Az elo,,retolta, lla, s-jelzo,,k
Ha egy hexán elõretolt állást építettél ki, úgy azon a mezõn is
játékba hozhatod új egységeidet és munkásaidat.

A kocka,k
A négy kisebb kockára a csaták során lesz szükséged, míg a nagyobb
kockára – az úgynevezett „erõforráskockára” – csak akkor, amikor
azt kell meghatároznod, hogy mennyi aranyat vagy fát termelnek ki
munkásaid.

Az egyse,gjelzo,,k
Ezek a jelzõk a térképen lé-
võ egységekrõl nyújtanak
információkat, és ezeket
kell használni az egységek
fejlesztése során.

1. Típus: Ez az ikon mutat-
ja meg, hogy az adott jelzõ
milyen egységtípusra vonat-
kozik: közelharcosra, távol-
sági fegyveresre vagy repü-
lõre. (A példában ork közel-
harcos egység jelzõje látha-
tó).

2. Szint: Ez a szám jelzi,
hogy mennyit fejlesztettek
már az adott egységen.

3. Különleges képesség: Ha van ilyen ikon a lapon, arról tájé-
koztat, hogy mi az egység különleges képessége (az egyes kü-
lönleges képességek leírását lásd a szabályfüzet legvégén).

4. A fejlesztés követelményei: Itt látható, hogy milyen és meny-
nyi épületre van szükség ahhoz, hogy az egységet tovább lehes-
sen fejleszteni.

5. Erõ: Ez a szám mutatja meg, mennyire hatékony az adott egy-
ség a csatákban. Minél nagyobb a szám, annál erõsebb az egy-
ség.

6. Gyõzelmi pont: 1 gyõzelmi pont jár neked, amennyiben egy
egységtípusod eléri maximális fejlettségi szintjét.

A játék elején az egységjelzõket típus szerint szét kell válogat-
nod és fejlettségi szint szerint sorba kell rendezned. A három
paklit úgy kell leraknod, hogy mindegyik tetején az 1. fejlettsé-
gi szint jelzõje legyen látható. Mindig a legfelül lévõ jelzõ hatá-
rozza meg az adott egységtípus képességeit és tulajdonságait. Ha
fejlesztesz, új jelzõ kerül a pakli legtetejére, és az összes, az
adott típushoz tartozó egységed képességei javulnak.

Tapasztalatka, rtya,k
E kártyák különféle dolgokat jelképeznek: egységeid harcban
szerzett tapasztalatát, mágusaid varázslatait, vagy csupán egysé-
geid különleges képességeit. Minden népnek vannak egyéni ta-
pasztalatkártyái. A játékot mindenki három tapasztalatkártyával
kezdi, új lapokat a játékosok a csaták során húzhatnak.

Az arany- e, s fajelzo,,k
Ezek a jelzõk a játék során megszerezhetõ erõforrásokat – fát és
aranyat – jelképezik. Akkor kapsz ilyeneket, amikor munkásaid
fát vagy aranyat termelnek ki.

A kimeru..le,sjelzo,,k
Ezek a jelzõk mutatják meg, mennyire merült ki egy-egy termé-
szetes erõforrás. A jelzõk egyik oldala „részben”, a másik „tel-
jesen kimerültet” jelképez. (A kimerülésre vonatkozó szabályo-
kat lásd késõbb.)

Egye,b jelzo,,k
A játékhoz tartoznak más jelzõk is, ezekre azonban bizonyos
küldetéseknél van csak szükség.

Elo,,ke,szu..letek
Az alábbi lépéseket az alapjáték elõkészületeinél
kell követni. A többi küldetésre speciális elõkészü-
leti szabályok vonatkoznak. 

1. A te,rke,p o..sszea, llII,ta, sa
Elõször a térképdarabokból össze kell állítani a térképet. Kettõ
illetve négy játékos esetén a következõ oldalakon található min-
ták alapján kell összeállítanotok a térképet; más lesz a térkép az
elõbbi, és más az utóbbi esetben!

Három játékos esetén a szabályfüzet végén található Az elfkapu
címû küldetés elõkészületi szabályait kell használnotok.

Négy játékos esetén minden népre szükség lesz, és a térképet a
minta alapján kell összeállítanotok. Az egyik csapatot az embe-
rek és az éjelfek, a másikat az orkok és az élõholtak alkotják. 
(A csapatjáték szabályait lásd késõbb.)

Két játékos esetén véletlenszerûen választanotok kell két népet,
a másik kettõre nem lesz szükség. A térképet a minta alapján kell
összeállítanotok. Emberek, éjelfek esetén a városos térképdara-
bokat át kell forgatni világoskék oldalukról ciklámenszínû olda-
lukra.

2. A va, roslapok kioszta, sa
Véletlen segítségével döntsétek el, hogy ki melyik néppel játszik
– bár természetesen úgy is játszhattok, hogy ki-ki kiválaszthatja
magának kedvenc hadviselõ faját vagy népét.

Ezután mindenki elveszi népének városlapját, tapasztalatkártyá-
it, jelzõit és egységeit, majd azokat lerakja maga elé az asztalra
(lásd a mintát a következõ oldalon).

3. Kezdo,, ero,,forra, sok kioszta, sa
Az arany- és a fajelzõket szét kell válogatnotok két külön kupacba,
majd minden játékosnak el kell vennie ezekbõl 5 aranyat és 5 fát.

4. Egyse,gek elhelyeze,se a te,rke,pen
Minden játékos fogja három közelharcos egységét és három mun-
kását, majd lerakja azokat a városára (a „városra” kifejezés alatt
mindig a város mezõjét kell érteni, nem a városlapot).

5. Az egyse,gjelzo,,k elrendeze,se
A játékosok típus szerint (közelharcos, távolsági fegyveres, re-
pülõ) csoportosítják és fejlettségi szintek szerint sorbarendezik
egységjelzõiket. Minden pakli tetején az 1. fejlettségi szint jel-
zõjének kell lennie.

6. Ka, rtya,k hu, za, sa
Mindenki megkeveri tapasztalatkártyáit, majd felhúzza a három
legfelsõ lapot. Saját kártyáit mindenki megnézheti.

7. A kezdo,,ja, te,kos kiva, laszta, sa
Véletlen segítségével ki kell választanotok a kezdõjá-
tékost. Ezzel az elõkészületek véget is értek.

3. oldal
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1

közelharcos
egység

távolsági fegyveres
egység

repülõ 
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arany fa
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A ja, te,kmenet
WARCRAFT TÁRSASJÁTÉK több fordulóból, minden forduló pe-
dig négy fázisból áll. Ezek a fázisok a következõk:

1. fázis: Mozgás
2. fázis: Kitermelés
3. fázis: Felhelyezés
4. fázis: Vásárlás (kiképzés, építkezés vagy fejlesztés)

Minden fázis úgy zajlik, hogy elõször a kezdõjátékos cselekszik,
majd az óramutató járása szerint követik õt a többiek. Miután
mindenki sorra került, az adott fázis véget ér, és új kezdõdik. 

A 4. fázis befejeztével a forduló is véget ér.
Ekkor a kezdõjátékos bal oldali szom-

szédja lesz az új kezdõjátékos, õ
nyitja meg az új fordulót.

1. fa, zis: Mozga, s
E fázis során minden, a tér-
képen lévõ egységeddel és
munkásoddal léphetsz egy-
szer. A közelharcos és távol-
sági fegyveres egységeiddel

1, repülõ egységeiddel és munkásaiddal 2 mezõt tehetsz meg tet-
szõleges irányban, az alábbi szabályok betartásával: 

Mennyise,gi korla,toza,s
Mikor befejezed e fázist, egy mezõn legfeljebb három egységed
állomásozhat.

Hasonlóképpen, mikor befejezed e fázist, egy hexán legfeljebb
három munkásod tartózkodhat.

Ez két külön korlátozás! Azaz egy mezõn három egységed és há-
rom munkásod tartózkodhat egy idõben, de külön-külön egyik-
bõl sem lehet háromnál több egy mezõn.

A korlátozás csak a saját egységekre és munkásokra vonatkozik.
Például megteheted azt, hogy három egységedet olyan mezõre
mozgatod, ahol már állomásozik három ellenséges egység, noha
így ott összesen hat egység lesz – persze ez esetben mozgásaid
befejeztével csatára kerül sor (lásd késõbb).

A csapatjátékra vonatkozó szabálynál láthatod, hogy a mennyi-
ségi korlátozás hogyan mûködik a csapatokon belül.

Repu..lo
,,
egyse

,
gek e

,
s munka

,
sok mozga

,
sa

Repülõ egységeiddel és munkásaiddal nem csupán egy, hanem
két mezõt is léphetsz.

Tala
,
lkoza

,
s

Ha egységeid egyikével több mezõt lépnél (akár mert az repülõ
egység, akár a Gyorsaság kártya kijátszása következtében), de
az mozgás közben olyan mezõre lép, ahol ellenséges egység, el-
lenséges munkás vagy ellenséges elõretolt állás van, az egység
mozgása azonnal befejezõdik.

Munka
,
sokra vonatkozo

,
korla

,
toza

,
sok

Habár a munkások mozgására általában ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint az egységekére, nem léphetsz munkásoddal
olyan mezõre, ahol ellenséges egység, ellenséges munkás vagy
ellenséges elõretolt állás van, kivéve akkor, ha már legalább egy
egységed tartózkodik azon a mezõn. (Azt persze megteheted,
hogy elõbb odalépsz egy egységeddel, majd nyomban utána a
munkásoddal).

4. oldal

A te,rke,p ne,gy ja, te,kos esete,n
Elõször rakjátok le a 13 világoskék térképdarabot a képen látható módon,
majd óvatosan toljátok egybe õket, hogy eltûnjenek a köztük lévõ rések.

éjelf város

ork város

élõholt város
ember város

Egy va, ros fele,pII
,te,se

A játék kezdetén városodat az ábrán látható módon állíthatod össze.

egységek

épületek

elõretolt
állások

munkások

távolsági
fegyveres

repülõ közelharcos

tapasztalatkártyák paklija

aranyak

városlap

fák

1

2

3 3

4

1
2
3
4

Válogasd külön egységeidet, elõretolt állásaidat, munkásaidat és épületeidet, majd rakd le
azokat városlapod mellé. Ezek lesznek a tartalékaid.

Ennyi aranyat, illetve fát birtokolsz a játék kezdetén. Késõbb ide kerülnek majd a kitermelt
erõforrások jelzõi is.

Ide kerülnek majd a felhúzott épületek.

Típus szerint válogasd szét és szint szerint csoportosítsd egységjelzõidet. Legfelül az 1. szint
jelzõi legyenek. A paklit a képen látható módon rakd le!
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Hegyse
,
gek e

,
s repu..lo

,,
egyse

,
gek

Hegységre csak repülõ egységek léphetnek (lásd a magyarázó
ábrát a következõ oldalon).

Sor keru..l-e csata
,
ra

Miután minden mozgásodat befejezted, meg kell néznetek, sor
kerül-e harcra valahol: minden olyan mezõn, ahol legalább egy
saját és legalább egy ellenséges egység tartózkodik, csata tör ki
(a harcra vonatkozó szabályokat lásd késõbb).

Amennyiben mozgásod befejeztével több csata is kirobban, te
határozod meg, hogy ezekre milyen sorrendben kell sort keríte-
ni. Csak az összes csata lejátszása után kerülhet sorra a követke-
zõ játékos.

Megjegyzés: Nem tör ki csata akkor, ha olyan mezõre lépsz egy
egységeddel, ahol csupán ellenséges munkás tartózkodik.

Ve
,
dtelen munka

,
sok, elo

,,
retolt a

,
lla
,
sok 

e
,
s va

,
rosok

A csaták végeztével meg kell nézned, hogy van-e egységeddel
azonos mezõn ellenséges munkás vagy elõretolt állás; az ilyenek
megsemmisülnek, és le kell venni õket a térképrõl.

Miután mindenki befejezte a mozgását, és minden csatát leját-
szottatok, azok a játékosok, akiknek városán ellenséges egység
tartózkodik, városukra ráraknak egy kimerülésjelzõt, „részben
kimerült” oldalával felfelé. Ez a jelzõ a továbbiakban semmilyen
módon nem távolítható el.

Ha pedig a városra már korábban rákerült egy kimerülésjelzõ, a
játékos, valamint összes csapattársa kiesik a játékból: összes
munkásukat, jelzõjüket és elõretolt állásukat le kell venni a tér-
képrõl. Ha ezek után már csak egy játékos, illetve egy csapat van
játékban, az befejezettnek tekinthetõ: az adott játékos, illetve
csapat gyõzött.

A fa, zis ve,ge
Amennyiben egy játékos befejezte egységei
mozgatását, és az esetleges csatákat is leját-
szották, számára a fázis véget ér, és bal olda-
li szomszédján a sor. Ha pedig már minden-
ki befejezte mozgási fázisát, elkezdõdik az
új, a kitermelés.

2. fa, zis: Kitermele,s
E fázis során aranyat és fát termelsz ki mind-
azon erdõségekbõl és aranybányákból, ahol
munkásod vagy munkásaid vannak.

Elõször az aranybányászatra keríts sort! Sor-
ban menj végig azokon az aranybányákon,
ahol van legalább egy munkásod, és minde-
nütt annyiszor dobj az erõforráskockával,
ahány munkásod az adott mezõn tartóz-
kodik. Minden dobás után annyi aranyat
kapsz, amennyi a dobásod eredménye.

Utána hasonlóképpen járj el az erdõk eseté-
ben is: sorban menj végig azokon az erdõ-
kön, ahol van legalább egy munkásod, és
mindenütt annyiszor dobj az erõforráskoc-
kával, ahány munkásod van az adott mezõn.
Minden dobás után annyi fát kapsz, amennyi
a dobásod eredménye.

Példa: Egy ork munkás egy aranybányán, egy másik pedig egy
erdõn tartózkodik. Az orkok játékosa az aranybányán lévõ mun-
kása miatt dob az erõforráskockával. Az eredmény 1, így elvesz
egy aranyat a készletbõl, és lerakja azt városlapja mellé. Utána
dob az erõforráskockával az
erdõn lévõ munkása miatt is.
Az eredmény 2, így két fát
vesz el a készletbõl.

Megszerzett erõforrásaidat
úgy kell városlapod mellett
tárolnod, hogy azokat a töb-
biek is láthassák. Ha valaki
megkérdezi, pontosan nyi
aranyad vagy fád van, az
igazat kell felelned.

Ha a közös készletben már
nem lenne arany- vagy fajel-
zõ, pótlásként valamilyen
más jelzõt kell használnotok
(például egyforintosokat),
vagy papíron kell nyilván-
tartást vezetnetek.

Az ero
,,
forra

,
sok

kimeru..le
,
se

Az aranybányák és az erdõk
elõbb-utóbb kimerülnek. Ha
egy játékos dob az erõfor-
ráskockával, és az eredmény
3, egy kimerülésjelzõt is rá

kell tennie az adott mezõre (a jelzõ egyvonalas
oldalával mutasson felfelé). Ez jelzi, hogy az
adott erõforrás kimerülõfélben van.

Ha a játékos 3-ast dob, és a mezõn már van egy ki-
merülésjelzõ, azt át kell fordítanotok keresztes ol-
dalára. Amennyiben egy erõforráson keresztes jelzõ
van, akkor az az erõforrás már teljesen kimerült. Az
ilyen mezõkrõl a továbbiakban már nem lehet erõforrást
begyûjteni.

Megjegyzés: A kimerült aranybányákról és erdõkrõl célszerû ki-
aknázatlan erõforrásokra átmozgatni a munkásokat.

To..bb munka
,
s

Ha egy aranybányán vagy erdõn több munkásod is van, akkor
minden egyes munkás után dobnod kell az erõforráskockával.
Ezek a dobások egymás után történnek. Így elõfordulhat, hogy
egy erõforrás kimerül, és egy vagy két ottani munkásod már nem
termel ki semmit.

Példa: Egy erdõ-hexán egy ork munkás, egy másikon kettõ, egy
részben kimerült aranybányán pedig szintúgy két ork munkás tar-
tózkodik. Az orkok játékosa elõször az elsõ erdõ miatt dob, az
eredmény 2; ezután kétszer dob a második erdõ miatt. Az elsõ do-
bás eredménye 3, így rárak egy kimerülésjelzõt az erdõre, így je-
lezve, hogy az erdõ már kimerülõfélben van. Ezután újra dob, most
egy 1-est. Összesen tehát 6 fát kap. Majd az aranybánya miatt dob,
és az eredmény 3. Elvesz három aranyat, az aranybányán lévõ jel-
zõt pedig keresztes oldalával felfelé forgatja, így jelezve, hogy a
bánya már teljesen kimerült. Van még egy munkása az aranybá-
nyán, de ezért már nem is érdemes dobnia, hiszen ebbõl az arany-
bányából többé már nem lehet aranyat kitermelni. Jobban teszi, ha
ottani munkásait a következõ fordulóban máshová viszi.

városváros

• Ez a repülõ egység két mezõt mozoghat-
na, de mert olyan hexára lépett, ahol ellen-
séges egységek vannak, mozgása ott befeje-
zõdik. Miután a játékos befejezte a mozgás-
fázist, ezen a mezõn csatára kerül sor.

• Erre a mezõre Gyorsaság lapot játszot-
tak ki, így az ottani közelharcos és repü-
lõ egységek három mezõt léphetnek.

• Ez az egység nem léphet az 
alatta lévõ mezõre, mivel
ott már három baráti
egység tartózkodik.

• Ez a mun-
kás nem lép-

het a jobb oldali me-
zõre, mivel azon a me-
zõn ellenséges munká-
sok tartózkodnak.

• Ez az egység
nem léphet a jobb
oldali mezõre, minthogy
az hegység, és a hegységekre csak
repülõ egységek mozoghatnak.

Pe, lda, k a mozga, sokra

A te,rke,p ke,t ja, te,kos esete,n

5. oldal
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6. oldal

A fa, zis ve,ge
Miután egy játékos összes, erdõn vagy

aranybányán lévõ munkásával kiter-
melést folytatott, számára a fázis véget
ért, és bal oldali szomszédján a sor. Ha

pedig már mindenki befejezte a kiterme-
lést, elkezdõdik az új fázis, a felhelyezés.

3. fa, zis: Felhelyeze,s
Csak úgy szerezhetsz új egységeket, munkásokat, épületeket és
elõretolt állásokat, hogy megvásárolod azokat (lásd 4. fázis: Vá-
sárlás), azonban ezek legkorábban a rákövetkezõ forduló felhe-
lyezési fázisában kerülhetnek játékba.

Egyse
,
gek e

,
s munka

,
sok felhelyeze

,
se

E fázis során bármelyik, kiképzés alatt lévõ (lásd lentebb) egysé-
gedet vagy munkásodat felhelyezheted városodra, vagy bármelyik
olyan mezõre, ahol elõretolt állásod van. (Lásd a fenti ábrát.) Ha
munkást vagy egységet raksz fel városodra, és ott legalább egy
ellenséges egység tartózkodik, azt a mezõt sem egység, sem
munkás nem hagyhatja el (senkié sem), és a következõ mozgá-
si fázisban ott mindenképp csatára kerül sor.

E
,
pu..letek befejeze

,
se

Másrészt az építés alatt lévõ (lásd késõbb) épületeidet befejezhe-
ted. Ez úgy történik, hogy a városlapnál lévõ épületet képpel fel-
felé forgatod, és a rajta lévõ munkást visszarakod a városodra.
(Lásd a megfelelõ ábrát.)

Elo
,,
retolt a

,
lla
,
sok befejeze

,
se

Végül az építés alatt lévõ (lásd késõbb) elõretolt állásaidat is be-
fejezheted. Ez is úgy történik, hogy a térképen lévõ lapkát kép-

pel felfelé forgatod. Az elõretolt álláson lévõ
munkást az elõretolt állás mezõjére kell

tenned. Az ilyen munkás innentõl
mozoghat, kitermelhet, vagy másik
építkezésben segédkezhet. (Lásd a
megfelelõ ábrát.)

A fázis során az újonnan kiképzett egységeket és munkásokat
egyaránt felrakhatod városodra, illetve azokra a mezõkre, ahol
elõretolt állásod van. Tehát megteheted azt is, hogy elõbb befeje-
zel egy elõretolt állást, és utána arra a mezõre helyezed fel a ki-
képzett egységeket és munkásokat.

Mennyise,g i korla,toza,s, sza,nde,kos ke,sleltete,s
Egységek és munkások felhelyezésénél is él a mennyiségi korlá-
tozás: egy mezõn legfeljebb három lehet belõlük. Amennyiben
egy egységet vagy munkást nem tudsz szabályosan felrakni, az
a kiképzõhelyen marad, nem kerül játékba.

Épületet is csak akkor fejezhetsz be, ha arról a munkást vissza
tudod rakni városodra; ha a mennyiségi korlátozás miatt ez lehe-
tetlen, az épületet nem készül el. Az épületeken dolgozó munká-
soknak mindenképpen városodra kell kerülniük, nem rakhatóak
fel elõretolt állásaid mezõire.

Semmi sem kötelez arra, hogy felhelyezd a térképre a kiképzés
alatt álló egységeidet, vagy hogy befejezd épületeidet, elõretolt
állásaidat. Bármikor dönthetsz úgy, hogy ezeket részben vagy
egészben a következõ fordulóra halasztod.

A fa, zis ve,ge
Miután egy játékos felhelyezte egységeit és munkásait, játékba
hozta épületeit és elõretolt állásait, számára a fázis véget ért, és
bal oldali szomszédján a sor. Amikor pedig mindenki befejezte
a felhelyezést, elkezdõdik az új fázis, a vásárlás.

4. fa, zis: Va, sa, rla, s
El kell döntened, hogy e fázisban mire költöd fádat és aranyai-
dat. Azonban az alábbi három lehetõségbõl csak egyet választ-
hatsz:

• Kiképezhetsz új egységeket és munkásokat

• Épületeket és elõretolt állásokat építhetsz

• Fejlesztheted egységeidet

Dönthetsz úgy is, hogy egyik lehetõséget sem választod, azaz az
adott fordulóban nem vásárolsz semmit sem. Ha azonban vásá-
rolsz, csak az egyik lehetõséget választhatod a háromból.

1. leheto
,,
se,g: Egyse

,
gek e

,
s munka

,
sok

kike,pze,se
Hogy egy késõbbi forduló felhelyezési fázisban új egységeket és
munkásokat hozhass játékba, ahhoz elõször ki kell képezned
azokat. A kiképzés három lépésbõl áll:

1. Kiválasztasz egy épületet városodban, aszerint hogy milyen
típusú egységet szeretnél kiképezni. Az épületnek befejezettnek
kell lennie (vagyis nem állhat építés alatt), és nem lehet rajta már
kiképzés alatt lévõ egység. Ha nincsen megfelelõ épületed, ak-
kor nem tudod kiképezni a vágyott egységet.

2. Kifizeted a kiképzés költségét. Minden épületen látható, hogy
milyen és mennyi erõforrásba kerül az adott egység elõállítása.
(Például egy közelharcos egység kiképzése 1 aranyba és 1 fába
kerül.) A fizetés úgy történik, hogy a megfelelõ jelzõket vissza-
rakod a készletbe.

3. Fogsz tartalékodból egy megfelelõ egységet, és lerakod a ki-
jelölt épületre, jelezve, hogy az az egység kiképzés alatt áll.
Lásd a megfelelõ ábrát a következõ oldalon.

Munka
,
sok kike,pze,se

A munkások kiképzése az egységekéhez hasonló. Csak a város-
lapodra nyomtatott épületben tudsz munkást kiképezni. Mint-
hogy ilyen épületbõl nem tudsz másikat felhúzni, egyszerre leg-
feljebb csak egy munkást képezhetsz.

Kike,pze,si korla
,
tok

Elviekben annyi egységet és munkást képezhetsz ki, amennyit a
rendelkezésedre álló épületek és erõforrások lehetõvé tesznek.
Azonban egységeid és munkásaid számát figuráid és munkásjel-
zõid száma korlátozza: vagyis legfeljebb 4 repülõ, 7 távolsági
fegyveres és 10 közelharcos egységed, valamint 8 munkásod le-
het. Ha már mind játékban vannak, csak akkor képezhetsz ki
újabbakat, ha egy vagy több elpusztul közülük.

Amikor befejezel egy épületet, forgasd a jelzõjét képpel felfe-
lé, így mutatva, hogy elkészült. Az épületen lévõ munkást
vissza kell raknod városodra.

A fenti képen látható, ahogy az orkok játékosa átforgatja két
épületet és leveszi róluk a munkásokat, jelezve, hogy ezek az
épületek elkészültek.

E
,
pu..letek befejeze,se

Amikor befejezel egy elõretolt állást, annak lapkáját képpel fel-
felé forgatod, így jelezve, hogy az elõretolt állás elkészült. 
A lapkáról levéve a munkást a lapka mellé, ugyanarra a mezõre
kell raknod, jelezve, hogy befejezte az építkezést.

A képen látható, ahogy az orkok játékosa átforgatja elõretolt ál-
lását és leveszi róla a munkást, jelezve, hogy az elõretolt állás el-
készült.

Elo,, retolt a, lla, sok befejeze,se

Egyse,gek felhelyeze,se

Úgy helyezed fel az egységed, hogy leveszed arról az épület-
rõl, ahol kiképezték, és lerakod a térképre – vagy városodra,
vagy elõretolt állásaid egyikére.

A fenti képen látható, ahogy az orkok játékosa leveszi egy kö-
zelharcos és egy távolsági fegyveres egységét az épületekrõl,
ahol kiképezték azokat, és mindkettõt városára rakja.
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Az e,pu..letek e,s a va
,
roslap

Láthatod, hogy városlapodra két épület van nyomtatva: az egyik-
ben munkások, a másikban közelharcos egységek képezhetõk ki.
Ha egyszerre több közelharcos egységet szeretnél kiképezni, fel
kell húznod egy vagy több közelharcos barakkot. Távolsági fegy-
veres vagy repülõ egységek kiképzéséhez mindenképp fel kell
húzni legalább egyet a megfelelõ épületekbõl. Nem építhetsz
olyan barakkot, ahol munkást képezhetsz ki, azaz egynél több
munkás egyszerre sosem képezhetõ.

2. leheto,,se,g:
E
,
pu..letek e,s elo,,retolt a

,
lla
,
sok e,pII

,,
te,se

Ahhoz, hogy új épületeket és elõretolt állásokat hozhass játékba,
elõször fel kell építened azokat. Ez egyrészt fába és aranyba ke-
rül, másrészt munkásaidat is leköti. (Az építkezõ munkás nem
vehet részt kitermelésben.)

E
,
pu..letek felhu,za

,
sa

Egy épület felhúzása három lépésbõl áll:

1. A munkás kijelölése. Ahhoz, hogy felhúzhass egy épületet,
egy munkásodnak városodon kell lennie. Ezt a munkást vedd le
városodról; a továbbiakban építkezéshez rendeltnek számít, más-
sal nem foglalkozhat. (Másképp: ha városodon nincs egy munkás
sem, akkor nem tudsz új épületet felhúzni.)

2. Két arany és két fa kifizetése. A kiképzésnél leírtak szerint
ki kell fizetned az építkezés költségét. Ez a költség városlapodon
is fel van tüntetve.

3. Az épület városodhoz kerül. Tartalékodból válaszd ki a kí-
vánt épületet, és fordítsd képpel lefelé, így jelezve, hogy az épü-
let még építés alatt áll. Rakd rá a lapkára az építkezéshez rendelt
munkást, majd a lapkát tedd le városlapodra. Az épület legko-
rábban a következõ forduló felhelyezési fázisában készül el.

Elo
,,
retolt a

,
lla
,
sok fele,pII

,,
te,se

Egy elõretolt állás felépítése is három lépésbõl áll:

1. A munkás kijelölése. Ahhoz, hogy felépíthess egy elõretolt
állást, az erre kiszemelt mezõn kell lennie egy munkásodnak.
Ezt a munkást vedd le a mezõrõl; a továbbiakban építkezéshez
rendeltnek számít, mással már nem foglalkozhat. (Másképp:
ha a kiszemelt mezõn nincs munkásod, akkor nem tudod fel-
építeni az elõretolt állást.)

2. Két arany és két fa kifizetése. Ki kell fizetned az építkezés
költségét (a kiképzésnél leírtak szerint), ami a városlapodon is
fel van tüntetve.

3. Az elõretolt állás felrakása a térképre. Tartalékodból fogj
egy elõretolt állást, és fordítsd képpel lefelé, így jelezve, hogy
az még építés alatt áll. Rakd a lapkára az építkezéshez rendelt
munkást, majd a lapkát tedd le az adott mezõre. Amennyiben
ez a munkás az építkezés befejezése elõtt bármi mást csinál
(mozog, kitermel, harcol, meghal stb.), az elõretolt állás meg-
semmisül. Az állás legkorábban a következõ forduló felhelye-
zési fázisában készül el.

Példa: Az orkok játékosa szeretne felhúzni egy közelharcos ba-
rakkot és egy elõretolt állást. Elõször kifizeti a kettõ költségét,
a 4 aranyat és a 4 fát. Utána a tartalékából kivesz egy közel-
harcos barakkot és egy elõretolt állást. Az elõbbit képpel lefelé
lerakja városához, és városáról rárak egy munkást. Ezután ke-
res a térképen egy megfelelõ mezõt, ahol van munkása, lerakja
oda képpel lefelé forgatva az elõretolt állást, majd a mezõrõl
átrakja a munkást a lapkára.

E
,
pII
,,
te,si korla

,
toza

,
sok

Elviekben annyi épületet és elõretolt állást építhetsz, amennyit a
rendelkezésedre álló munkások és erõforrások lehetõvé tesznek.
Mindazonáltal legfeljebb annyi és olyan épületed, illetve elõretolt
állásod lehet, amennyi épületed és elõretolt állásod van a játékban:
vagyis a barakkokból legfeljebb kettõt építhetsz a közelharcos,
hármat a távolsági fegyveres és hármat a repülõ egységek számá-
ra, elõretolt állásod pedig legfeljebb kettõ lehet.

3. leheto,,se,g: Fejleszte,s
Ha a fejlesztés mellett döntesz, amennyiben az ehhez
szükséges épületek és erõforrások a rendelkezésedre
állnak, egy vagy több egységtípusodat fejlesztheted.

Az egységjelzõkön mindig látható, hogy milyen és
mennyi épületre van szükséged ahhoz, hogy az adott
egységtípust fejleszthesd. Ha rendelkezel a szükséges épü-
letekkel, és kifizetsz 2 aranyat és 2 fát, egy szinttel felfejleszt-
heted az adott egységtípust. Egy forduló során több egységtípust
is fejleszthetsz – amennyiben rendelkezel a szükséges épületek-
kel és erõforrásokkal –, ám egy adott egységtípuson egy fázis
során csak egy szintet fejleszthetsz.

Ha fejlesztesz egy egységtípust, annak jelzõjét a pakli aljára kell
tenned. Innentõl a térképen lévõ, az adott típushoz tartozó összes
egységed egy szinttel fejlettebb lesz; az egységtípus aktuális ere-
je és képességei mindig a legfelül lévõ egységjelzõn láthatóak.

Példa: Az orkok játékosa szeretné fejleszteni közelharcos egysé-
geit. Megnézi az egység jelzõjét, és látja, hogy még csak 1. szin-
tû, valamint hogy a következõ szinthez egy közelharcos barakk-
ra van szüksége. Mivel ezzel rendelkezik, kifizeti a 2 aranyat és
a 2 fát. Közelharcos egységjelzõibõl a legfelsõt (1. szint) a pak-
li aljára rakja, felfedve a 2. szint jelzõjét. Ezen látható, hogy a 3.
szinthez két közelharcos barakkra van szükség. Ha a játékos ren-
delkezik a két épülettel, a következõ fordulóban 2 fa és 2 arany
kifizetésével továbbfejlesztheti közelharcos egységeit – de ebben
a fordulóban ezt már nem teheti meg.

Ha az egységjelzõn a fejlesztési követelmények helyett egy gyõ-
zelmi pontot látsz, az adott egységtípust már nem tudod tovább
fejleszteni. Fejlesztéssel ilyenformán 3 gyõzelmi pont szerezhe-
tõ (1 a közelharcos, 1 a távolsági fegyveres és 1 a repülõ egysé-
gek teljes felfejlesztésével).

Minden egységtípus különleges képességekkel rendelkezik.
Ezek részletezését a szabályfüzet végén találod.

Fontos: jól válaszd meg, melyik egységtípust fejleszted! Várha-
tóan nem fogod az összes egységtípus fejlesztéséhez szükséges

Pe, lda a kike,pze,sre

A képen látható, hogy az orkok játékosa három (egy a város-
lapján, és még két épület) közelharcosoknak, valamint egy re-
pülõ egységeknek kijelölt barakkal rendelkezik. 

A játékos két közelharcos egységet szeretne kiképezni, így ki-
fizet 2 fát és 2 aranyat (a költség a jelzõkrõl leolvasható), majd
a tartalékából két közelharcos egységet rak a  megfelelõ épü-
letekre. Szeretne egy repülõ egységet is, így az ehhez szüksé-
ges 2 fát és 2 aranyat kifizetve a tartalékából lerak egy repülõ
egységet is az alkalmas épületre. Távolsági fegyveres egysé-
get – mivel nincs hozzá barakkja – mindaddig nem képezhet
ki, amíg fel nem húz egy megfelelõ épületet.

Ha fejlesztesz, a legfel-
sõ egységjelzõt a pakli
aljára teszed.

A felfedett egységjelzõ mutatja meg, hogy mekkora
fejlesztett egységeid ereje és mik a különleges képes-
ségeik.

A példabeli ork közelharcos egységek immáron 4.
szintûek: az erejük 5-ös, és rendelkeznek a kettõs tá-
madás képességgel.

Csak akkor fejleszthetsz egy egységet,
ha rendelkezel a jelzõn látható épüle-
tekkel.

A példában szereplõ játékosnak 3 kö-
zelharcos barakkra van szüksége ah-
hoz, hogy 3. szintû közelharcos egysé-
geit 4. szintre fejlessze..

fejlesztési
követelmények

az egység
aktuális szintje

különleges
képesség

új erõ

Fejleszte,s

7. oldal
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épületeket mind felépíteni, így választásod nagyban kihat majd
taktikádra és stratégiádra.

A fordulo, ve,ge
Miután minden játékos befejezte a vásárlási fázist, a forduló vé-
get ér. A kezdõjátékos bal oldali szomszédja lesz az új kezdõ-
játékos, és elkezdõdik az újabb forduló.

Csata
Ha egy játékos befejezi mozgását, és egy mezõn két játékos
(vagy két csapat) egységei tartózkodnak, csatára kerül sor. Ezt a
mezõt csatatérnek, az ezzel a mezõvel szomszédos összes mezõt

pedig szárnynak nevezzük. 

A csatában az összes olyan, a csataté-
ren és a szárnyakon tartózkodó

egység részt vesz, amelyek a harcot
folytató két játékoshoz vagy csapat-
hoz tartoznak.

A csata elején minden játékos,
akinek legalább egy egysége
részt vesz a csatában, húz egy
tapasztalatkártyát saját paklijá-
ból. Ha egy játékosnak bármi-
kor kifogy a tapasztalatpaklija,
akkor dobott lapjait megkever-
ve új paklit képez.

A ta,mado, e,s
a ve, dekezo,,

Az a fél a támadó, akinek a
mozgása kiváltotta a csatát.
Az a fél a védekezõ, akinek az
egységeit a támadó megrohan-
ta. Csapatjátéknál a támadó
minden csapattársa, aki leg-
alább egy egységgel részt vesz
a csatában, támadónak számít;
hasonlóképpen védekezõnek
számít a védekezõ minden
olyan csapattársa, aki legalább
egy egységgel küzd a harcban.

A csata menete
A csata több, egymást követõ
fázisból áll, mivel bizonyos
egységek gyorsabbak a többi-
eknél. A sorrend a következõ:

1. fa, zis: Ta,volsa,gi
fegyveres egyse,gek
Elsõként a csatában résztvevõ
távolsági fegyveres egysé-
gek támadnak (a támadás
szabályait lásd késõbb). A fe-
lek távolsági fegyveres egy-
ségei egyszerre támadnak. Az
okozott veszteségeket el kell
távolítani a térképrõl. Ha a ki-
játszott tapasztalatkártyák ha-
tása csak egy fázisig tart, ak-
kor azok ilyenkor lejárnak,
érvényüket vesztik.

2. fa, zis: Repu..lo,, egyse,gek
Másodjára a csatában résztvevõ repülõ egységek támadnak.
A felek repülõ egységei egyszerre támadnak. Az okozott veszte-
ségeket el kell távolítani a térképrõl. Ha a kijátszott tapasztalat-
kártyák hatása csak egy fázisig tart, akkor azok ilyenkor lejár-
nak, érvényüket vesztik.

3. fa, zis: Ko..zelharcos egyse,gek
Végül a csatában résztvevõ közelharcos egységek támadnak.
A felek közelharcos egységei egyszerre támadnak. Az okozott
veszteségeket el kell távolítani a térképrõl. Ha a kijátszott ta-
pasztalatkártyák hatása csak egy fázisig tart, akkor azok ilyenkor
lejárnak, érvényüket vesztik.

Fontos: Közelharcos egységek támadása folytán okozott
veszteségként nem távolíthatóak el repülõ egységek. Ha egy
játékos már csak repülõ egységekkel rendelkezik, akkor nem
kell egységet levennie. Másképpen: a közelharcos egységek
nem tudják megsemmisíteni a repülõ egységeket!

U
,
j ko..r kezdete

Ekkor járnak le azok a kijátszott tapasztalatkártyák, amelyek ha-
tása egy körig tart, és új kör kezdõdik az 1. fázissal. A csata
mindaddig folytatódik ezen a módon, amíg valamelyik játékos
meg nem szerzi a csatatér feletti uralmat (lásd késõbb A csata
vége címû bekezdést).

Ta,mada,s
Úgy támadsz, hogy megszámolod, mennyi egységed vesz részt a
csatában – a fázis függvényében közelharcosok, repülõk vagy tá-
volsági fegyveresek –, és annyi csatakockával dobsz. Ha például
két közelharcos egységed van a csatatéren, és még négy másik a
szárnyakon, akkor összesen 6 csatakockával dobhatsz.

Ha egy dobásod eredménye ugyanannyi vagy kevesebb, mint
egységed ereje (ami az egységjelzõn látható), egy veszteséget
okozol ellenfelednek. Amennyiben több egységgel támadsz,
mint ahány csatakocka van, jegyezd meg az eredményt, és dobj
újra a megfelelõ számú kockával. Tegyük fel például, hogy 6 kö-
zelharcos egységgel támadsz, melyek ereje 2-es. Dobsz a koc-
kákkal, az eredmény pedig 4, 3, 1 és 3; ezt követõen két kockát
újradobsz, eredményük 2 és 6. Összesen tehát két veszteséget
okozol ellenfelednek.

A vesztese,gek elta,vola,ta,sa
A támadás után a csatában résztvevõ egységeid közül annyit kell
levenned (a csatatérrõl vagy a szárnyakról), amennyi veszteséget
ellenfeleid okoztak neked. Te választod ki, mely egységeidet távo-
lítod el. Azok visszakerülnek tartalékodba. Veszteségként csak
egységeket távolíthatsz el, munkásokat nem.

Elõször a védõ távolítja el egy egységét (amennyiben veszteség
érte), majd a támadó, és ezt addig ismétlik, amíg az összes vesz-
teséget el nem távolítják. A veszteségcsökkentõ kártyákat még
az elsõ egység eltávolítása elõtt ki kell játszani.

Megjegyzés: Korántsem mindegy, mely egységeidet távolítod
el. Általában célszerû a legolcsóbb, leggyengébb egységeket le-
venni. Másrészt gyorsan befejezhetsz egy csatát (azaz „vissza-
vonulhatsz”) úgy, hogy a veszteségeidet a csatatérrõl távolítod
el, noha a szárnyakon is állnak egységeid. (Persze, ha már más-
képp nem megy, onnan is el kell távolítanod veszteségként egy-
ségeket). Vagy épp ellenkezõleg: megakadályozhatod egy újabb
csata létrejöttét (lásd késõbb a Többszörös csata bekezdést),
amennyiben a szárnyakról távolítod el egységeidet – így azok a
mezõk, ahol eredetileg ellenfelednek is, neked is voltak egysé-
geid, már nem válhatnak maguk is csataterekké.

A csata ve,ge
A csata akkor fejezõdik be, amikor a csatatéren már csak egy já-
tékosnak (illetve csapatnak) van egysége, vagy amikor a csatatér
teljesen kiürül. Annak eldöntésénél, hogy folytatódik-e a csata
vagy sem, a szárnyakon lévõ egységek nem számítanak – így
gyorsan befejezhetsz egy csatát olyanformán, hogy a csatatérrõl
távolítod el veszteségként egységeidet. A csatát az nyeri meg,
akinek a csata végén még van egysége a csatatéren. Ha a harc
úgy ér véget, hogy a csatatéren senkinek sincsenek egységei,
nincs gyõztes.

A gyõztes a csata végen nyomban húz egy kártyát tapasztalat-
paklijából – ez az õ jutalma.

Ka,rtya,k kija, tsza,sa
Kártya bármikor kijátszható, ha ezt a szabályok megengedik (az
egyes kártyák szabályait lásd a szabályfüzet végén), de csata

Csatate,r (elso,, pe,lda)

1

Az éjelfek játékosa mozgása során két egységével
(zöld) belépett az 1-es mezõre. Késõbb, miu-
tán minden mozgását befejezte, erre a csatá-
ra is sort kell keríteni. 

A csatában az 1-es mezõn tartózkodó
éjelf és élõholt egységek vesznek részt,
valamint a szárnyakon lévõ élõholt és
éjelf egységek (a szóba jöhetõ me-
zõk a képen világosabb színnel van-
nak jelölve). 

A 2-es mezõ is szárnynak számít, de az
itteni ork repülõ egység nem vesz részt a
csatában, hiszen abban csak éjelf és élõholt
egységek küzdenek egymással. A 3-as mezõn lé-
võ élõholt egységek sem vehetnek részt a harcban,
mivel az a mezõ nem számít szárnynak.

2

3

Csatate,r (ma, sodik pe,lda)
Példánkban az éjelfek játékosa két olyan,
szomszédos mezõre is belépett egysé-
geivel, ahol élõholt egységek tartóz-
kodnak. Miután a játékos befejez-
te mozgását, sort kell keríteni a
csatákra.

Minthogy két csatatér van 
(A és B), az éjelfek játékosá-
nak – hiszen õ van soron – kell
eldöntenie, melyik csatára kerül
elõbb sor. Ha elõbb az A csatatéren
tartózkodó egységek csapnak össze, a
B csatatér szárnynak számít, és ugyanez
fordítva is igaz. Ha pedig a harc során a
szomszédos csatatérrõl is távolítanak el veszteségeket, és ott végül csak egy játékosnak
maradnak egységei, az utóbbi helyen már nem kerül sor küzdelemre.

Az 1-es és 2-es mezõn lévõ egységek mindkét csatában részt vesznek, hiszen ezek a me-
zõk mind A, mind B csatatér szárnyainak számítanak.

A
B

2

1

8. oldal
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9. oldal

közben csak az a játékos játszhat ki kártyát, akinek legalább
egy egysége részt vesz a csatában.

Ha mindkét fél ki akar játszani kártyát, akkor elõször a vé-
dekezõ fél teheti ezt meg. A kijátszott lapot látva a támadó
is szabadon kijátszhat egy kártyát, de dönthet úgy is, hogy
nem él ezzel a lehetõséggel. Csapatjátéknál elõször a véde-
kezõ, majd a támadó játékosok játszhatnak ki egy-egy lapot.

Hegyse,gek e,s repu..lo,, egyse,gek
Hegység-mezõkre csak repülõ egységek léphetnek. A hegy-
ségeken tartózkodó repülõ egységek minden további nélkül
részt vesznek a csatákban. Amennyiben maga a hegység a
csatatér, a szárnyakon tartózkodó (bármilyen típusú) egysé-
gek szintúgy részt vesznek a csatában.

To..bbszo..ro..s csata
Ha úgy fejezted be mozgásaidat, hogy saját egységeiddel
több olyan mezõre is léptél, ahol ellenséges egységek tar-
tózkodnak, akkor többszörös csatára kerül sor (minden
ilyen mezõ egy csatát jelent).

A csatákat külön-külön kell lejátszani. Mivel még te vagy so-
ron, te döntöd el a csaták sorrendjét. Fontos, hogy ha két csa-
tatér szomszédos egymással, akkor az ezeken a mezõkön lévõ
egységek mindkét csatában részt vehetnek, minthogy az egyik
csatatér a szárnya a másiknak (lásd a korábbi ábrát).

A ja,te,k ve,ge e,s a gyo,,zelem
A kétszemélyes alapjátékban azonnal gyõz az a játékos, aki-
nek fordulója végén 15 gyõzelmi pontja van; négy játékos
esetén pedig akkor gyõz egy csapat, ha bármelyik csapattag
fordulójának végén összesen 20 gyõzelmi pontjuk van. Gyõ-
zelmi pontokat háromféleképpen lehet szerezni:

• Tapasztalat: Minden tapasztalatpakliban van három gyõ-
zelmi pontot adó lap. Ezek mindegyike 1-1 gyõzelmi pon-
tot ér, ha a kártyát képpel felfelé lerakod maga elé.

• Fejlesztés: 1 gyõzelmi pontot kapsz akkor, ha valamelyik
egységtípusodat a legmagasabb szintre fejleszted; így fej-
lesztéssel legfeljebb 3 gyõzelmi pont szerezhetõ.

• Kulcspozíciók: A térképen több olyan kulcspozíció van,
amelyek birtoklásáért gyõzelmi pont jár (értékük a mezõn
olvasható). Ezeket akkor kapod meg, ha forduló végén leg-
alább egy egységed az adott hexán tartózkodik. A városokért
3 gyõzelmi pont jár, a célpontmezõkért pedig 1 vagy 2. Ez
azt is jelenti, hogy amíg uralod városodat (amíg állomásozik
azon legalább egy egységed), addig van 3 gyõzelmi pontod.

Csapattársaiddal együtt kiesel azonban a játékból, ameny-
nyiben városodat ellenséges egységek hódítják meg. Akkor
is azonnal véget ér a játék, ha már csak egy játékos vagy
csapat maradt játékban.

A csapatja,te,k szaba, lyai
Az alapjáték négyszemélyes változatában a játékosok két csa-
patot alkotnak. Az egyikbe tartoznak az emberek és az éjelfek,
a másikba pedig az orkok és az élõholtak. A csapattagságnak
megvannak a maga elõnyei és korlátai:

• Erõforrások megosztása: Bármikor kérhetsz csapattár-
sadtól erõforrást, azonban nincs arra kötelezve, hogy tel-
jesítse kérésedet: ha akar, ad, ha nem akar, nem ad.

• Baráti egységek és a mennyiségi korlátozás: Nem ke-
rül sor csatára, ha egységeiddel vagy munkásaiddal
olyan mezõre lépsz, ahol csapattársad egységei vannak.
Azonban a mennyiségi korlátozás nem játékosokra, ha-
nem csapatokra vonatkozik (vagyis továbbra sem állhat
egy mezõn 3 egységnél és 3 munkásnál több).

• Csaták és veszteségek: Csata közben a csatatéren és a
szárnyakon tartózkodó baráti egységek a segítségedre si-
ethetnek, ha ezzel csapattársad is egyetért. Ekkor azon-
ban saját egységei nevében õ dob. Az ellenfél által oko-
zott veszteség ilyenkor közös, s nektek egymás közt kell
eldöntenetek, hogyan oszlik meg az egységeitek között.

• Kártyák megosztása: Megmutathatod csapattársadnak,
hogy milyen kártyák vannak a kezedben, de nem adhatsz
neki át azokból. Kártyát továbbra is csak akkor játszhatsz
ki csata közben, ha legalább egy egységed részt vesz a
harcban.

Az éjelfek játékosa egységeivel egy-egy olyan mezõre lép, ahol
ember és ork egységek tartózkodnak, így mozgása
befejeztével két csatára is sor kerül. Úgy dönt,
elõször az emberekkel vívja meg harcát.

A harcban részt vesz az összes olyan éjelf és
ember egység, amely a csatatéren vagy a
szárnyakon tartózkodik. Orkok is állnak a
szárnyakon, de õk most nem harcolhatnak
(a példa nem csapatjátékra vonatkozik).

Ta,volsa,gi fegyveres ta,mada,s
Elsõként a távolsági fegyveresek támadnak.
Az éjelfeknek egy távolsági fegyveres egységük
van (2-es erõ), az embereknek pedig kettõ (3-as
erõ). Az éjelfek játékosának dobása 4-es (nem talált),
az emberek játékosának dobása pedig 5 és 2, vagyis az
éjelfek veszítenek egy egységet. Játékosuk egy, a szárnyakon
lévõ közelharcos egységét választja, és leveszi azt a térképrõl.

A repu..lo,, egyse,gek ta,mada,sa
Ezután a repülõ egységek támadnak. Az éjelf-
eknek egy repülõ egységük van (3-as erõ), az
embereknek pedig kettõ (3-as erõ). Az
éjelfek játékosa 3-ast dob (talált), az embe-
rek játékosa pedig 2-est és 6-ost (szintúgy
egy találat). Az emberek játékosa leveszi
a csatatérrõl magányos közelharcos egy-
ségét, majd az éjelfek játékosa veszi le a
szárnyakról egy újabb közelharcos egységét.

A ko..zelharci ta,mada,s
Végül a közelharcos egységek támadnak. Az
éjelfeknek négy közelharcos egységük van (2-es erõ), az
embereknek viszont egy sincsen. Az éjelfek játékosának
dobása 5, 2, 3 és 2, vagyis két veszteséget okoz. Az
emberek játékosa nem dob (hiszen nincs már a
csatában közelharcos egysége), viszont le kell ven-
nie a csatatérrõl a két távolsági fegyveres
egységét (repülõ egységet nem vehet le, hiszen
a közelharcos egységek nem ölhetnek meg
repülõ egységeket).

Minthogy a csatatéren már csak éjelf
egységek tartózkodnak, a harc véget
ér. A védtelenül maradt ember munkás
meghal – el kell távolítani a térképrõl. (Ha
az emberek játékosa megtehette volna, hogy
veszteségként egyik vagy mindkét repülõ
egységét veszi le, a csata folytatódott volna: új kör
kezdõdne, természetesen távolsági fegyveres
támadással.)

Pe,ldacsata
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A ku..ldete,sek
Ha már eleget játszottatok az alapjátékkal, elõbb-utóbb feltámad
bennetek a vágy, hogy kipróbáljátok a küldetéseket, vagy hogy
azok segítségével saját küldetéseket tervezzétek.

A küldetések és az alapjáték elõkészületei eltérnek egymástól.
Minden küldetésnél leírjuk az elõkészületeket, illetve a gyõze-
lem feltételeit. Fontos, hogy bizonyos küldetésekben a gyõzelmi
pontoknak nincsen szerepük.

A WARCRAFT TÁRSASJÁTÉK küldetésjelzõket is tartalmaz, ame-
lyekre bizonyos küldetésekben van szükség. Saját küldetésedben
azonban eltérõ hatást is rendelhetsz ezekhez a jelzõkhöz.

Az elfkapu
E küldetésben az emberek, az élõholtak és az orkok csatáznak
egymással, valamint egy maroknyi éjelffel. A tét egy mágikus
kapu birtoklása, amely segítségével szempillantás alatt hatalmas
távolságra dobhatóak át csapatok. Ám nem feltétlen az gyõz,
akinek serege elõször éri el a elfkaput; a játékosoknak meg kell
szilárdítaniuk pozíciójukat, és elég sokáig vissza kell tartaniuk
riválisaikat ahhoz, hogy biztosítsák maguknak a kaput.

A játékosok száma: 3

Hadviselõk: az éjelfek kivételével mindegyik.

Küldetésjelzõk: szükségtelenek.

Elõkészületek: Az ábrán látható a térkép
összeállításának módja. Minden játé-

kos 5 arannyal és 5 fával kezd. Az
aranybányákra és erdõkre – azok ki-
vételével, amelyek szomszédosak a

városokkal – kimerülésjelzõket kell
tenni, keresztes oldalukkal felfelé. Mi-
elõtt megkevernék tapasztalatpakli-
jaikat, a játékosoknak el kell abból tá-
volítaniuk a gyõzelmi pontot adó kár-
tyákat. Az alapjátékhoz hasonlóan vé-
letlen segítségével kell kiválasztani a
kezdõjátékost.

Kezdõ egységek: Minden játékos vá-
rosán 3 közelharcos egységgel és 3
munkással kezd. Emellett az A, B és
C mezõk mindegyikén állomásozik
az éjelfek 2 távolsági fegyveres és 1
közelharcos, a D mezõn pedig 3 repü-
lõ egysége is. (Lásd az ábrát.)

Különleges szabályok: A városokkal
szomszédos aranybányák és erdõk so-
sem merülnek ki. (Azaz ha kitermelés-
nél 3-ast dobsz, nem kell kimerülésjel-
zõt felraknod a mezõre.)

Az éjelfek semlegesek: egységeik
mind 2. szintûek, de nem mozognak.
Ha valaki velük csatázik, bal oldali
szomszédja dob az éjelfek helyett; ez
utóbbi játékos azonban kártyát nem
játszhat ki. Az éjelfek a kaput védel-
mezik – ha meghalnak, végleg kike-
rülnek a játékból.

Gyõzelmi feltételek: Nyertél, ha for-
dulód végén van legalább egy egysé-
ged a D mezõn, valamint a szomszé-

dos mezõkön összesen legfeljebb 2 el-
lenséges egység tartózkodik (ideértve az éjelfeket is). Persze ak-
kor is gyõzöl, ha ellenfeleid kiesnek a játékból.

A nekromanta,k
menetele,se
Az élõholtak nekromantái portyáznak a vidéken, utazásuk során
feltámasztott halottakkal gyarapítva csapataikat. Az embereknek
meg kell állítaniuk a nekromantákat, mielõtt azok hatalmas sere-
get állítanának fel és csontmarkukba szorítanák az egész birodal-
mat.

A játékosok száma: 2

Hadviselõk: emberek és élõholtak.

Küldetésjelzõk: A küldetéshez a két
nekromantajelzõ és az ábrán látható
további küldetésjelzõk szükségesek.

Elõkészületek: Az ábrán látható a tér-
kép összeállításának módja. A speciális
jelzõk az A–E mezõkre kerülnek,
ahogy fel kell raknotok a két nekroman-
tát is (lásd lenti ábra). Az emberek játé-
kosa megkapja a városlapját, továbbá
kap még 5 fát és 5 aranyat. Az élõholtak
játékosának azonban nem jár sem vá-
roslap, sem kezdõ erõforrás, sem épület.
Mielõtt megkeverné tapasztalatpakliját,
minden játékosnak el kell abból távolí-
tania a gyõzelmi pontot adó kártyákat;
az élõholtak játékosának emellett a két
Épületidézés lapot is félre kell raknia. A
játékot az élõholtak kezdik.

Kezdõ egységek: Az élõholtak két nekromantával, az emberek
városukon pedig 3 közelharcos egységgel és 3 munkással kezdik
a játékot (lásd a lenti ábrán).

Az élõholtak: Ha a kitermelési fázisban az élõholtak játékosán
a sor, és áll egy nekromantája az A mezõn, azonnal lerakhat oda
ingyen egy élõholt közelharcos egységet. Ha a B mezõn áll a
nekromanta, oda azonnal lepakolhat ingyen egy élõholt távolsá-
gi fegyveres egységet, ha a C mezõn, oda egy ingyen élõholt
repülõ egységet. Azonban az élõholtak játékosára is vonatkozik
a mennyiségi korlátozás szabálya! Ha a vásárlási fázisban az
élõholtak játékosán a sor, és fejleszteni akar (mást úgysem tud),
és van egy nekromantája a D vagy az E mezõn, egy egységtípu-
sát ingyen fejlesztheti. (Ha mindkét mezõn áll egy nekroman-
tája, akkor egyszerre két egységtípusát is fejlesztheti). Ha azon-
ban e hexákról (A–E) lekerülnek a küldetésjelzõk (ti. az embe-
rek megsemmisítik azokat), akkor a mezõk elveszítik különleges
képességeiket. Az élõholtak játékosa a vásárlási fázisban nem
tud sem kiképezni, sem építkezni.

Az emberek: Az emberekre különleges szabály nem vonatko-
zik, azt leszámítva, hogy a városukkal szomszédos aranybánya
és erdõ nem meríthetõ ki.

Különleges szabályok: A nekromanták úgy mozognak, mint a
munkások: legfeljebb 2 hexát léphetnek, és ha a mozgások befe-
jeztével védtelenül maradnak egy olyan mezõn, ahol ellenséges
egység tartózkodik, elpusztulnak. Hasonlóképpen megsemmi-
sülnek az A–E mezõkön a küldetésjelzõk, amennyiben a mozgá-
sok befejeztével ember egység állomásozik mezejükön. Végeze-
tül két nekromanta nem tartózkodhat ugyanazon a mezõn.

Gyõzelmi feltételek: Az élõholtak gyõznek, ha kiejtik az embe-
reket a játékból, vagyis az alapjátékhoz hasonlóan elfoglalják
azok városát. Az emberek gyõznek, ha megölik mindkét nekro-
mantát, vagy elpusztítják az A, B és C mezõk küldetésjelzõit.

A foglyok
A Horda tagjai elfogták Suttogószél Tyrandét, az éjelf Õrzõk vezé-
rét. Visszavágásként az éjelfek fogságba ejtették Thrallt, a Horda
hadurát. Mindkét fél azt reméli, hogy õk szabadítják ki elõbb fog-
ságban sínylõdõ vezérüket.

A játékosok száma: 2

Hadviselõk: orkok és éjelfek.

A nekromanta,k menetele,se

A B
C

D

E

Az elfkapu

A

B

C

D
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11. oldal

Küldetésjelzõk: 4 fal, 2 fogoly (ork és éjelf oldalukkal felfelé,
lásd a fenti ábrán).

Elõkészületek: A fenti ábrán látható, hogyan kell összeállítani a
térképet. Mindkét játékos városán 3 munkás és 3 közelharcos
egység állomásozik. A négy falat az ábrán látható módon kell a
térképre lerakni. A foglyok az A és a B mezõre kerülnek. Mie-
lõtt megkeverné tapasztalatpakliját, mindkét játékosnak el kell
abból távolítania a gyõzelmi pontot adó kártyákat.

Különleges szabályok: Közelharcos és távolsági fegyveres egysé-
gek nem kelhetnek át a falakon, továbbá ezen egységek nem ve-
hetnek részt a fal túloldalán zajló csatában sem (hiába vannak a
szárnyakon). Ha egy mezõ valamelyik oldalán fal van, az csak
abban az irányban gátolja a mozgást és a csatába való beavatko-
zást; a többi irányban a mozgás szabad. A szárnyakon lévõ egy-
ségek is mind részt vehetnek a csatákban, a falon túli mezõt le-
számítva, természetesen. A foglyok kizárólag saját népükhöz
tartozó egységgel együtt mozoghatnak, ám azok közül bárme-
lyikkel képesek erre.

Gyõzelmi feltételek: Az a játékos gyõz, aki kiejti a játékból el-
lenfelét, vagy aki foglyul ejtett vezérét megmenti úgy, hogy sa-
ját városára mozgatja.

Nordrassil, a Vila,gfa
Archimonde démon parancsára az élõholtak Nordrassil, a Világ-
fa elpusztítására törnek. Ha sikerrel járnak, a Lángoló Légió be-
tör a világba, és megsemmisíti azt. Ennek elhárítására a Szövet-
ség, a Horda és az Õrzök kénytelen-kelletlen összefognak. Meg
kell védeniük Nordrassilt mindaddig, amíg Vihardühe Furion, az
éjelf druidák feje varázslatával egyszer s mindenkorra le nem
gyõzi a Lángoló Légiót .

A játékosok száma: 4

Hadviselõk: mindenki.

Küldetésjelzõk: 1 Nordrassil-jelzõ.

Elõkészületek: A lenti ábrán látható módon összeállítva a tér-
képet a Nordrassil jelzõjét az A mezõre kell tennetek. Minden

játékos minden egysége legmagasabb szintû-
ként kezd. Az emberek, az orkok és az éjelfek
egy csapatban harcolnak az élõholtak ellen, a
csapatjáték szabályai szerint. Mielõtt megke-
verné tapasztalatpakliját, minden játékosnak el
kell abból távolítania a három gyõzelmi pontot
adó kártyát. Emellett az élõholtak paklijából a
két Épületidézés lapot, az emberekébõl a két
Fegyverbe!-t, az éjelfekébõl a két Megújítást,
az orkokéból pedig a két Kifosztást is félre kell
rakni. A játékot az éjelfek kezdik.

Kezdõ egységek: Minden játékos meghatáro-
zott számú egységgel kezd (az ábrán látható
módon). A B mezõre az emberek, a C-re az
orkok, a D-re az éjelfek, az E-re és az F-re pe-
dig az élõholtak egy-egy elõretolt állása kerül. 

Az élõholtak: Az élõholtak számára nincsen
kitermelési, felhelyezési és vásárlási fázis. Ha
egy élõholt egység elpusztul, nem esik ki a já-
tékból, hanem azonnal a legközelebbi élõholt
elõretolt állásra vagy városra kerül. Azaz ese-
tükben nem számít a mennyiségi korlátozás – a
várost vagy az elõretolt állást elhagyó egysé-
gekre azonban már igen.

Az emberek, orkok
és éjelfek: A szövet-

ségesek számára nincsen kitermelési
és felhelyezési fázis. Minden forduló
végén az éjelfek játékosa egy tapaszta-
latkártyáját felhúzva jelzi, hogy
Furion folyamatosan kántálja varázs-
latát. Azonban az így felhúzott kártyá-
kat félre kell tenni, azok nem játszha-
tóak ki a játék során.

Különleges szabályok: Az emberek,
orkok és éjelfek elõretolt állásai ebben
a küldetésben városoknak számítanak.
A két „hiányzó” mezõre nem lehet rá-
lépni. A szövetségesek egységei tet-
szés szerint ráléphetnek vagy átvonul-
hatnak az A mezõn. 

Gyõzelmi feltételek: Az élõholtak játé-
kosa gyõz, ha megsemmisíti az éjelfek
elõretolt állását, vagy fordulója végén
állomásozik legalább egy egysége az A
mezõn. A szövetségesek gyõznek, ha az
éjelfek játékosa felhúzza tapasztalatpak-
lija utolsó kártyáját, vagyis Furionnak si-
kerül befejeznie hatalmas varázslatát.

A ja, te,kot ke,sze,tette,k
Játékterv: Kevin Wilson
Kiegészítõ tervezés & fejlesztés: Christian T.
Petersen
Fejlesztés: Darrell Hardy
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Az egyse,gek ku..lo..nleges
ke,pesse,gei

Kettõs támadás: Ha egy ilyen képességgel ren-
delkezõ egység támadásnál 1-et dob, az ellenfél
nem egy, hanem két veszteséget szenved.

Gyógyítás: Ha legalább egy ilyen képességgel
rendelkezõ egységed részt vesz a csatában, akkor
ellenfeled minden (módosítatlan) 1-es dobása
eggyel kevesebb veszteséget okoz (azaz egyszerû
támadásnál semmit, kettõs támadásnál egyet).
Ám ezek az 1-es dobások még találatnak számí-
tanak, továbbá a képesség nem semlegesíti az 1-
es dobások egyéb hatásait (például a Holtak fel-
támasztását).

Lassú méreg: Ha legalább egy ilyen képességgel
rendelkezõ egységed részt vesz a csatában, akkor
minden olyan egységed, amely pontosan annyit
dob támadásra, mint amennyi az ereje, elõbb okoz
veszteséget, minthogy ellenfeled visszatámadna.

Vérszomj: Ha legalább egy ilyen képességgel
rendelkezõ egységed részt vesz a csatában – és
abban legalább egy egységeddel támadsz is –, ak-
kor minden fázis során eggyel több kockával
dobhatsz.

Holtak feltámasztása: Ha legalább egy ilyen ké-
pességgel rendelkezõ egységed részt vesz a csa-
tában, akkor minden támadásodnál annyi közel-
harcos egységet tehetsz fel tartalékodból a csata-
térre, ahány 1-est dobtál. A képesség nem befo-
lyásolja az 1-es dobások sebzését. A holtak feltá-
masztása során nem kell tekintettel lenned a
mennyiségi korlátokra – a csata végén azonban,
ha gyõzöl, már igen: a fölös számú közelharcos
egységeket vissza kell raknod tartalékodba.

A fordulo, menete
1. fázis – Mozgás; egységeidet és munkásaidat mozgatod
a térképen, csatákat kezdeményezel.

2. fázis – Kitermelés; minden olyan aranybányából és er-
dõbõl, amelyen van munkásod, aranyat és fát termelsz ki.

3. fázis – Felhelyezés; játékba hozod kiképzett egységei-
det és munkásaidat, befejezed építés alatt lévõ épületeidet
és elõretolt állásaidat.

4. fázis – Vásárlás; arany és fa elköltésével megteszed az
alábbiak egyikét:

• Egységeket és munkásokat képezel ki (a következõ
forduló felhelyezési fázisában kerülnek játékba).

• Új épületeket és elõretolt állásokat építesz (a követke-
zõ forduló felhelyezési fázisában készülnek el).

• Fejleszted egy vagy több egységtípusodat.

Emberek

Fegyverbe!: Akkor játszhatod ki ezt a kártyát, amikor
ellenséges egység lép olyan mezõre, ahol egy vagy több
munkásod tartózkodik. A mozgásfázis végéig e munká-
sok közelharci egységekként kezelendõk.

Mágia megszüntetése: Csata közben kijátszva a kár-
tyát az semlegesíti egy éppen kijátszott másik lap hatá-
sát akkor, ha az még nem fejtette ki hatását.

Láthatatlanság: Csata közben, a veszteségek eltávolítá-
sa elõtt kijátszva ezt a kártyát veszteségeid eggyel csök-
kennek.

Átváltoztatás: Ha csata közben, kör elején kijátszod
ezt a kártyát, és célpontjaként egy ellenséges – a csatá-
ban résztvevõ – egységet megnevezel, az adott egység
abban a körben nem támadhat.

Orkok

Felfalás: Ezt a kártyát csata közben, kör elején játszha-
tod ki: leveheted a térképrõl ellenfeled egyik olyan kö-
zelharcos vagy távolsági fegyveres egységét, amelyik
részt venne a csatában. Ha gyõzöl a harcban, ez az egy-
ség elpusztul; ha veszítesz, visszakerül oda, ahonnan
levetted.

Kelepce: Ez a kártya csatában, a közelharci fázis elején
játszható ki. A csata hátralévõ részében közelharcos
egységeid meg tudják ölni ellenfeled repülõ egységeit.

Mérgezett lándzsa: Csatában, bármelyik fázisban ki-
játszhatod ezt a kártyát, még a támadás elõtt. Ekkor a
fázisban újradobhatod az összes olyan támadásodat,
amelyek nem találtak; ezeknél a második dobás ered-
ménye számít.

Kifosztás: Ezt a kártyát csata közben játszhatod ki,
azután hogy ellenfeled veszteségként eltávolította egy
egységét: megkapod ettõl a játékostól aranyban és fá-
ban ezen egység költségét. Ha nincs elegendõ aranya
vagy fája, csak annyit kapsz, amennyivel rendelkezik.

E
,
jelfek

Elftûz: Csatában, bármelyik fázisban kijátszhatod ezt a
kártyát, még mielõtt támadnál. Ekkor a fázis minden tá-
madódobásának eredményét csökkentheted eggyel.

Mesterlövész: Ezt a kártyát csatában játszhatod ki: ak-
kor, amikor ellenfeled éppen eltávolítaná veszteségként
egy egységét. Hatására te választhatod ki, melyik le-
gyen – természetesen csak a lehetséges célpontok közül
– az eltávolítandó egység.

Holdpenge: A támadódobást követõen a csata bárme-
lyik fázisában kijátszhatod ezt a kártyát. Ahányszor ta-
láltál, annyiszor dobj még egyszer, most 2-es erõre.

Megújítás: Ezt a kártyát kitermelési fázisod elején
játszhatod ki, és leveheted a jelzõt egy részben vagy tel-
jesen kimerült erdõrõl.

E
,
lo,,holtak

Nyomorék: Egy ellenfeled mozgási fázisának kezdetén
játszhatod ki ezt a kártyát. Meg kell jelölnöd a térképen
egy mezõt: az azon tartózkodó ellenséges egységek és
munkások nem mozoghatnak abban a fordulóban.

Átok: Csata közben játszhatod ki ezt a kártyát, azt kö-
vetõen, hogy ellenfeled egy fázis során már dobott a
kockákkal. Annyiszor dobj egy kockával, ahány találat
ért téged! Minden 3-as vagy kisebb dobás eggyel csök-
kenti a téged ért veszteséget.

Épületidézés: Ezt a kártyát a vásárlási fázis során játsz-
hatod ki, amennyiben városodban építkezel (elõretolt ál-
lás építésénél nem). Az építkezés megkezdéséhez nincs
szükséged munkásra, ráadásul a vásárlási fázisban ismét
te következel (azaz kiképezhetsz, vásárolhatsz, fejleszt-
hetsz).

Háló: Csatában, a közelharci fázis elején játszhatod ki
ezt a kártyát. A harc hátralévõ részében közelharcos
egységeid meg tudják ölni ellenfeled repülõ egységeit.

A ka, rtya,k hata, sai
Avagy a tapasztalatkártyák hatásai népenként felsorolva

Gyorsaság: Ezt a kártyát mozgási fázisod elején játsz-
hatod ki. Ki kell jelölnöd a térképen egy mezõt: az ezen
a mezõn tartózkodó egységeid és munkásaid három
hexát is mozoghatnak abban a fordulóban. Annak az
egységnek azonban ilyenkor is meg kell állnia, amelyik
olyan mezõre lép, ahol ellenséges egység, munkás vagy
elõretolt állás található.

Erõforrások: Ezt a kártyát vásárlási fázisod elején
játszhatod ki, és elvehetsz a készletbõl 2 aranyat vagy 2
fát ugyanúgy, mintha csak kitermelted volna azokat.

Városi teleport: Ez a lap bármelyik játékos mozgásá-
nak végén, még a csaták lebonyolítása elõtt kijátszható.
Ekkor egy mezõrõl összes egységed városodra, vagy va-
lamelyik elõretolt állásodra kerül (a kiindulási mezõn
nem maradhat egy sem). A mennyiségi korlátokat meg-
haladó egységek a várossal vagy az elõretolt állással
szomszédos mezõkre kerülnek. 

Gyõzelmi pont: Ezt a lapot tetszõleges ideig tarthatod
a kezedben, de bármikor úgy dönthetsz, hogy képpel
felfelé lerakod magad elé. Így kijátszva 1 gyõzelmi
pontot ér.

Ko..zo..s ka, rtya,k

Warcraft RULES Hungarian.qxd  7/28/2005  7:17 PM  Page 12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


