


Köszöntünk az Urban War: Strike-Team Actions második kiadásának a Gyors Játékkezdés Szabályai leírásában.

Ennek a szabálykészletnek az a célja, hogy élvezhető bevezetést adjon az Urban War játék alapötletébe, 
koncepciójába, terminológiájába és szerkezetébe. Olvasd át gyorsan ezeket a szabályokat, hogy átfogó 
képet kapj a játék fő koncepciójáról és, hogy mit hol találsz meg. Aztán állíts néhány figurát a táblára és 
már kezdheted is. Az első lépéseid és lövéseid előtt persze néhány dolognak utána kell nézned, de kis 
idő múltán már magától fog menni. Miután túl vagy az első néhány játékon, már készen állsz arra, hogy 
áttanulmányozd a teljes szabályrendszert. 

Az Urban War egy sci-fi hadijáték, melyben a cselekvés különböző figurák köré összpontosul.  Bár a 
figurák úgynevezett “rohamosztagokra“ vannak osztva, melyek (a játék méretétől függően) 6 – 20 figuráig 
terjednek, mindegyik figura önállóan cselekszik mozgás közben, lövés közben, és amikor fenyegetésekre 
reagál. Egy játék 30-90 percet vesz igénybe. A harc gyors és halálos és egy kis szerencsével még a leg-
alantasabb közkatona is képes leszedni egy hőst, vagy egy menő csatapáncélt.

További információért látogass el az Urban Mammoth weboldalára: www.urbanwarthegame.com

Amit mindenképpen ki kell próbálnod Urban War
Kezdő Akciócsoport: Szükséged lesz az egyik kezdő szettben levő figurákra.

Áttekintő – lap: Különálló lapként elérhető, gyors áttekintéshez.

Jelzők és sablonok: Az Urban Mammoth weboldalon letölthető jelzőket és sablonokat ki tudod 
nyomtatni, hogy használhasd őket játék közben. A zsetonokat játék közben arra fogod használni, 
hogy számon tartsd a játékbéli történéseket. Három fajta zsetonra lesz szükséged:
• Áttekintés parancs
• Gyorslövés parancs
• Bepánikolt

Dobókocka: Néhány tízoldalú dobókocka, legalább két különböző színben. Nem kell belőlük túl 
sok; körülbelül fél tucat megteszi játékosonként.

Egy vonalzó, vagy mérőszalag: Egy inch mértékegységű mérőeszköz elengedhetetlen; a játékban 
mindent inchben számolunk. Meg kell mérned, milyen messze tudnak mozogni, lőni, vagy menekül-
ni az egységeid! Egy visszahúzható fémvonalzó ideális. Ha tényleg nem tudsz hozzájutni inch-alapú 
vonalzóhoz, használhatsz centiméter-alapút is, a következő átváltással: 1 inch = 2½cm.

Tulajdonság-kártyák: A képességkártyák kicsi áttekintő-kártyák, ahol a modell minden tulajdon-
sága fel van tüntetve. Ezek a kezdőcsomagok mellé járnak. Az odavágó szabályok rövid leírását a 
kártyák hátoldalán találhatod.

Néhány figurának vannak alternatívái. A tulajdonság-kártya elején eldöntheted, hogy melyik alter-
natívát választottad ki az adott figurának. Ha ezt a kártyát egy gyűjtögetős kártyajátékhoz való vé-
dőburokba teszed, akkor használhatsz törölhető tollat, hogy nyomon kövesd a kártyán szereplő 
dolgokat (lásd később).
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A csatatér berendezése
Az első dolog, amit tenned kell, hogy játszhass, a csatamező felállítása. A minimális Urban War já-
tékpálya egy nagyjából négyszer négy láb (120cm x 120 cm) nagyságú terület. Akárhol is szeretné-
tek játszani, meg kell határoznotok a csatamező széleit. Csata közben a figurák nem mozoghatnak 
a pályán kívül.

Terep
Az Urban War egy hadijáték, ahol az egységeidnek annyi hasznot kell húznia a fedezékekből, 
amennyit csak lehet. Az Urban Warban ahhoz, hogy egységeid el tudjanak rejtőzni, vagy settenked-
ni tudjanak, szükség lesz egy ésszerű mennyiségű tereptárgyra. Szintúgy igaz, hogy minél érdeke-
sebb a terep, annál érdekesebb lesz a játék is!

Amennyiben új vagy az asztali háborús játékokban, és nincsenek kéznél előgyártott tereptárgyaid, ne 
csüggedj! Használhatsz könyveket, kartonelemeket, műanyagüvegeket és hasonlókat kezdésként.

Profil

Egy figura profilja tartalmazza mind azt az információt, amire szükséged lesz a játék során. A profil 
mutatja meg, hogy az egységeid hogyan cselekednek a csatamezőn. Ez képviseli a figura erőssé-
geit, gyengeségeit, tulajdonságokkal, amik meghatározzák, hogyan mozog és támad. A modellek-
hez való profilokat a frakciólistában találod.  Minden frakciólista tartalmazza minden egység hozzá 
tartozó profilját, az adott frakcióból. A profilokat ugyanabban az egyszerű alakban mutatjuk be (lásd 
a tulajdonság-kártya példát lejjebb).
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A Tulajdonságsor
A tulajdonságsor a figura jellemzőit; erősségeit, gyengéit szimbolizálja. Ezekre a jellemzőkre „Tulajdonsá-
gokként” hivatkozunk. A tulajdonságsoron levő tulajdonságok a következők:

Közelharc (AS): Ez a tulajdonság mutat-
ja meg, hogy mennyire jó a figura, mikor 
közelharcban akar eltalálni egy ellensé-
get. 1-től 10-ig terjed (a nagyobb a jobb), 
és átlagban 4.Szintúgy, magas AS-sal 
nehezebben találnak el.

Távharc (SH): Ez a tulajdonság mutat-
ja, hogy milyen jól bánik lőfegyverekkel 
a modell. 1-től 10-ig terjed (a nagyobb 
jobbat jelent), 4-es átlaggal.

Erő (ST): Ez a tulajdonság mutatja meg, hogy milyen erős a figura. 1-től 10-ig terjed (a nagyobb jobb), 
átlagban 4. Nagyobb erővel rendelkező modellek jobb eséllyel sebzik meg az ellenfelet, ha eltalálják 
közelharcban.

Szívósság (T): Ez a tulajdonság mutatja meg, hogy mennyire kemény a modell, és mennyire ellenálló a 
sebzéssel szemben. 1-től 10-ig terjed (a magasabb jobb), és átlagban 4. Magas Szívóssággal rendelkező 
figuráknál kisebb az esélye, hogy megsebesülnek, ha eltalálják őket.

Életerő (W): Ez a tulajdonság mutatja meg, hogy a modell mennyi sebesülést képes elviselni, mielőtt 
meghalna, vagy elpusztulna. 1 és magasabb lehet, de átlagban 1. Hősök, nagyméretű lények és gépek 
általában több életerővel bírnak.

Parancs (CD): Ez a tulajdonság testesíti meg a modell önuralmát, kiképzését és bátorságát. 1-től 10-ig 
terjedhet (a magasabb jobb), és átlagban 4. Magas értékkel rendelkező figurák nagyobb eséllyel állják 
meg a sarat, vagy gyorsabban reagálnak az ellenséges cselekedetekre.

Méret (SZ): Ez a tulajdonság mutatja be, hogy milyen nagy a modell. 1 és magasabb lehet, átlagban 2. 
Nagy lényeket és járműveket könnyebb eltalálni, mikor lőnek rájuk.

Mozgás (MV): Ez a tulajdonság mutatja meg a figura normális mozgási távolságát (inchekben). 1-től 
négyig terjed az értéke. Magas érték esetén azt jelenti, hogy könnyebb lefutni, vagy kicselezni az ellen-
feleidet.

Rátermettség (CAL): Ez a tulajdonság utal a modell minőségére, és hatékonyságára. Megmutatja, hogy 
a figura mennyire összeszedett, mikor tűz alatt van, és mennyire tudja kihasználni a kínálkozó lehetősé-
geket a harc hevében. 0-tól felfele terjed. Egy átlagos ember katona 0-s, vagy 1-es Rátermettséggel bír.

A tulajdonságkártyán van egy, vagy több FS érték (lásd jobbra a példán) egy hozzá-
csatolt CAL értékekkel együtt, amik előtt egy jelölőnégyzet áll. Ez azt jelenti, hogy ki 
kell választanod egy CAL-t az adott figurának, a hozzá tartozó FS értékkel együtt. A 
kiválasztott CAL/FS-hez hozzákapcsolt pontköltséget a hátoldalon találod.

Első Csapás (FS): Ez a tulajdonság jelöli, hogy milyen gyorsan támad a figura kö-
zelharcban. Érteke különleges szabályokból, és más tulajdonságokból származta-
tott (CAL). A feltűntetett FS érték általában a végleges érték, de elképzelhető, hogy 
különböző közelharci felszerelés-opciók megváltoztatják(közelharci fegyverek). Ez 
fel van tüntetve a tulajdonságkártyán.
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Reakció-cselekedetek (FU): A figura a játék során képes végrehajtani egy reakció-cselekedetet minden 
egyes általa birtokolt CAL pontért. Az elhasznált reakciókat a jelölőnégyzetekben tüntetheted fel (ajánlott 
törölhető toll használata). Az előző oldalon levő példa egy 2-es CAL értékkel rendelkező egység esetében 
mutatja be a bejelölendő FU-négyzetet. (Sárgával kiemelve).

Egyéb információ
A Tulajdonságív alatt megtalálsz minden egyéb információt, ami a figuráid kiválasztásához, felfegyverzé-
sükhöz, és harcban való használatukhoz kell. Néha egy fegyver, vagy egy opció mellett találsz egy kis 
fekete kört, háromszöget, vagy négyzetet. Ez azt jelenti, hogy esetükben egy különleges szabály alkal-
mazható, amit a kártya egy másik részén tüntetünk fel.

Felszerelés (equipment): Meghatározza a figura alapvető felszerelését és fegyvereit
A kártya elején felsorolva találod az összes választható fegyvert, a találati módosítójukkal, és Erejük-
kel, mindegyik távolságkategóriában (Közelharci, Rövid, Közepes, Hosszú, vagy Extrém távolság). 
Ha egy vonalka van feltüntetve a találat és az Erő mellett, az azt jelenti, hogy az adott fegyver nem 
használható olyan távolságra.

Ha egynél több fegyver (szett) van felsorolva egy bizonyos cselekedetnél (lövés vagy közelharc) 
akkor ki kell választanod, hogy melyiket fogod használni,

Néha a találatnak és/vagy Erőnek lesz egy szorzója (pl. x2). Ha ezek a találat módosító mellett 
szerepelnek, akkor ez azt jelenti, hogy ez a figura egy helyett annyiszor támad, vagy lő, amennyi a 
szorzó értéke. Az Erőhöz adva azt jelenti, hogy minden sikeres ütéskor a figura egy sebzésdobás 
helyett a szorzóban megadott mennyiséget dobja sebzésre.

Költség (cost): Ez a figura pontokban mért árát jelzi, alapvető fegyverekkel és felszereléssel. Ez 
nem fontos az alapkészlet céljából, mivel ezek a csapatok előre ki lettek válogatva. Ennek ellenére 
a fő szabálykönyvben ez fontos lesz, mivel a csatáknál ponthatárok lesznek.

Különleges szabályok (special rules): Meghatároz bármely, a figurára vonatkozó extra szabályt. 
Lehet különösen bátor, nagyon erősen felvértezett, vagy alanya valamely másfajta (nem mindig 
előnyős) hatásnak.

Opciók (options): Néhány figurának lehetősége van további fegyverek vagy különleges képes-
ségek birtoklására. Ez és bármely hozzáfűződő pontköltség ebben a bekezdésben lesz kifejtve.

Különleges és Fegyverszabályok

Ez a bekezdés megmagyaráz minden fontos különleges szabályt és fegyverekre vonatkozó sza-
bályokat. Minden szükséges különleges, vagy fegyverekre vonatkozó szabályt, amit nem találsz itt, 
megtalálod mellékelve a frakciók bemutatóoldalán, amit a kezdő szetthez mellékeltünk. Amennyiben 
a kezdő szetted nem tartalmazza a frakció bemutatóoldalát, letölthetsz egyet az Urban Mammoth 
weboldaláról: www.urbanwarthegame.com.

Látótengely
A látótengely rövidítése LOS. Egy modell, amely akadálytalanul rálát egy másik modellre, LOS-el bír.

Kiterjedés
Játékbéli célokból a fegyverek elérési távolsága öt csoportba van osztva. Ezek: Közelharci (alap-
elérés), Rövid (12 inch-ig), Közepes (12 és 24 inch között), Hosszú (24 és 36 inch között) és Extrém 
(36 és 48 inch között).
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Távolság mérése: A figurák közti távolságot mindig a figurák legközelebbi peremétől mérjük, egye-
nes vonalban. Egy figura és egy tereptárgy közötti távolságot mindig a figura legközelebbi peremétől 
a tereptárgyig mérjük (egyenes vonalban.)

Rátermettség
A Rátermettségnek a következő hatásai vannak a játékon belül:
• Vezénylési próba bónusz:  

Bármely modell, amely CD alapú próbát tesz, +1 bónuszt kap CAL pontokként. Ez a bónusz 
érvényes bármely újradobásnál.

• Rohanás, roham és elszakadás bónusz: Bármely modell, amely rohan, rohamozik, vagy 
elszakadás manővert hajt vége, 1 inchel többet mozoghat minden CAL pont után, a maximális 
távolságon fölül.

• Első Csapás bónusz: Bármely modell +1-et ad az Első Csapásához (FS), a CAL érték min-
den pontja után. Ez a bónusz már fel van tüntetve a tulajdonság-kártyákon.

• Reakció-cselekedetek: Bármely modell végezhet egy reakció-cselekedetet, minden egyes 
általa birtokolt CAL pont után. Lásd a Reakció-cselekedetek részt a részletekért.

• Örvénykapu távolsági bónusz (Kizárólag Koralon): Bármely Phazon, ami Örvénykaput 
nyit, +1 inchet adhat a Kapu maximális távolságához egy Koralon modellig.

Nehéz Páncélzat (Heavy Armour)
Amikor egy modell ezzel a különleges szabállyal bír, fel lesz tüntetve, hogy: „Heavy Armour (+2)”, 
„Heavy Armour (+3)”, stb. A feltüntetett mennyiség a módosító a nehéz páncélzat mentődobások-
hoz.

Nehézpáncélzat mentő: Ha egy nehézpáncélos figura találatokat kap, dobj találatonként 1d10-el 
és add hozzá a feltüntetett módosítót. Amennyiben 10, vagy nagyobb, a találatot figyelmen kívül 
hagyja, és a figurának nem esik bántódása.

Magas Morál (High Morale)
Alapesetben, ha egy bepánikolt modell sikeres gyülekezés-próbát tesz, még mindig sújtják a pánik 
megszorításai az adott cselekedetében. Egy Magas Morállal rendelkező figura sikeres gyülekezés-
próba esetén rögtön összeszedi magát, és nem szenvedi el a pánik hatásait az aktuális cselekedete 
során.

Csatapajzs (Battleshield)
A csatapajzs a figurának extra védelmet adományoz. Egy csatapajzssal bíró figura +1-et ad a Szí-
vósságához (T). Ez a bónusz távolsági támadások, és az első közelharcba bonyolódó ellenféllel 
szemben érvényes. A pajzs nyújtotta bónusz nem érvényes a többi ellenféllel szemben, akik részt 
vesznek ugyanabban a közelharcban. Amennyiben a modellel először közelharcba bonyolódott lény 
meghal, vagy elszakad, a pajzsot birtokló modell felhasználhatja a bónuszt egy másik, általa válasz-
tott modellel szemben, amivel harcban van.
 

A játék menete
Annak érdekében, hogy a játék kezelhető legyen a cselekedetek játékbeli körökre vannak felosztva. 
Minden körben, a játékosok cselekedhetnek valamit a figuráikkal.
Minden játékbéli kör három fázisra van felosztva:
1. A Kijelölési Fázis.
2. A Parancs Fázis.
3. Az Aktiváló Fázis.
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A Kijelölési fázis
Ebben a fázisban végy le minden megmaradt jelzőt, amik nem sokk, vagy pánikjelzők. Ebbe bele-
tartoznak a Koralon Örvénykapu jelzők is. Amennyiben egy figurán van egyszerre egy sokk és egy 
áttekintésjelző is, vedd le mindkettőt.

A Parancsfázis
Ebben a fázisban minden figurának parancsok lesznek kiadva, méghozzá a következőképp:
• Helyezz egy gyorslövés jelzőt fejjel felfele minden modell mellé, amely talpkontaktusban van 

egy ellenséges modellel.
• Most helyezz egy általad választott parancsjelzőt fejjel lefele minden más figura mellé.

Az Aktiváló Fázis
Az aktiváló fázis közben a játékosok felváltva cselekednek a figuráikkal. Először persze el kell dön-
tenetek hogy ki lesz az első. Minden játékos dobjon 1d10el. A legnagyobbat dobó játékos nyeri a 
kezdeményezést.  Ezután a nyertes cselekedhet elsőként, vagy kinevezheti a másik játékost első-
nek.

Miután a kezdeményezés el lett döntve, az első játékos cselekszik, az egyik figurájával melynek van 
gyorslövés parancsa és eltávolítja a 
parancsjelzőjét. Ezt hívjuk a figura ak-
tiválásának. A figurát irányító játékos 
végrehajthat vele egy cselekedetet. 
Egy figurát mely befejezte a cseleke-
detét aktiváltnak hívunk. Nem lehet 
újra használni ebben a körben.

A játékot az ellenfél folytatja, aki ez-
úttal aktiválja az ő egyik gyorslövés 
paranccsal rendelkező figuráját. A fi-
gura lépésének befejeztével ismét az első játékos következik. Ez a folyamat addig tart ameddig az 
asztalon lévő összes gyorslövés paranccsal rendelkező figura aktiválva nem lett. 

Megfigyelés
Egy megfigyelést végző figura egy felfüggesztett cselekedet állapotában van.  Ellenséges cselek-
edetek az adott körben cselekedetre bírhatják. A fő feladata az ellenséges figurák cselekedetének 
megzavarása.
A következő korlátok érvényesülnek:
• Egy, egy ellenséges figurával talpkontaktusban lévő figurának nem kiadható ez a parancs.

Egy megfigyelést végző figura megpróbálkozhat egy ellenség cselekedetének megszakításával egy 
megszakító lövéssel, vagy rohammal. A következő szabályok érvényesek:
• Egy ellenséges figura körének bármely pontján egy megfigyelést végző figura tehet egy pa-

rancsnoklás próbát (lásd később), hogy megszakítsa az ellenséges figura cselekedetét.  Ez, a 
próbától függően kaphat módosítókat.

• A parancsnoklás próbát el lehet végezni az ellenséges figura mozgása vagy lövése előtt, köz-
ben és után. A figura játékosának ekkor szüneteltetnie kell a körét a próbát elvégző játékos 
kérésére, ameddig az eredmény nincs tisztázva és az ezt követő cselekedetig. A reakció nem 
tud megszakítani kockadobásokat vagy a belőlük származó hatásokat.

• Ha a parancsnoklás próba sikeres, a kör ideiglenesen a reagáló modell játékosához kerül. 
Végezd el a cselekedeteket, és az eredményeiket, mint általában.

• Függetlenül a próba eredményétől, és miután megtörténtek a cselekedetek, a reagáló modell 
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aktiváltnak számít, és befejezte a körét. Szedd le a megfigyelés parancs jelzőt róla. Ha az 
ellenfél figurája túlélte, akkor befejezheti a körét.

• Nem lehet megzavarni egy reakció-cselekedetet végző modellt, vagy hatást.

Egy megszakító lövésnél a következő szabály lép érvénybe:
• Ameddig az ellenséges figura lőtávolságon belül, és látható helyen tartózkodik, a megsza-

kítást végző modell parancsnoklás próbát tehet, hogy rálőjön. Ez a próba -1 módosítót kap 
minden távolságkategóriáért a Röviden fölül.

Egy megszakító rohamhoz a következő szabályokat használd:
• Ameddig az ellenséges modell rohamtávolságon belül van ( az MV tulajdonság duplája, +1 

inch CAL pontonként) és beleesik a látótengelybe, a megszakítást végző figura parancsnok-
lás próbát tehet, hogy megrohamozza, és közelharcba kerüljön vele.

• Egy figurát nem lehet megrohamozni, ha nem szilárd talajon áll (pl. ugrik, vagy az ugró-egy-
ség különleges szabályt használja).

• Egy modellen nem lehet megszakító rohamot végrehajtani, ha talpkontaktusban van egy 
ellenséges figurával, kivéve olyan modellek által, amik érintkeznek vele.

• Ha a parancsnoklás próba sikeres és az ellenséges modellt megrohamozzák, mindkért figura 
rohamozónak számít a kibontakozó közelharcban.

• Ha az ellenséges figura túl éle, nem folytathatja a cselekedetét, hanem ott marad, ahol 
megrohamozták.

Gyorslövés (Snap-Fire)
Mikor aktiválva van, egy gyorslövés paranccsal rendelkező figura egyet cselekedhet a következők 
közül:
• Rohanás.
• Mozgás + Lövés.
• Roham.

Rohanás: Egy rohanást végző figura 
az MV tulajdonsága kétszeresével mo-
zoghat (inch-ben), plusz 1 inchnyit CAL-
pontonként. 
Ha egy figura közvetlen kontaktusban 
áll egy ellenséges figurával, nem tud 
rohanás-akciót végezni, ehelyett támadnia kell.

Mozgás + Lövés: Egy mozgás + lövés akciót elvégző figura végezhet egy szabályos mozgást és 
lőhet egy ellenséges figurára. Ha egy figura közvetlen kontaktusban áll egy ellenséges figurával, 
nem tud mozgás + lövés akciót végezni, ehelyett közelharci támadást kell végeznie.

A figuráknak nem kötelező lépniük; a körülmények akár meg is akadályozhatják benne. Egy, a fal mögötti 
fedezékben lévő figura például dönthet úgy, hogy marad, ahol van, és inkább lő egy ellenségre.

Más esetben a következő szabályok érvényesek:
• Egy normális lépésnél a figura az MV tulajdonságának inchekben megfelelő távolságát teheti meg.
• Ha egy figura mozgott az akció közben, a következő lövésnek -1 módosítója van találatra a 

kezdőponttól számított távolság kategóriánként (vagyis, -1 Rövid, -2 Közepes, -3 Hosszú, -4 
Extrém).

Közelharc: A közelharc az egyetlen cselekedet, melyet egy figura elvégezhet, miközben közvetlen 
kontaktusban van egy ellenséges figurával. Egy közelharci támadást végrehajtó figurának három 
lehetséges cselekedete van, melyek a következők:
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• Egy ellenséggel közvetlen kontaktusban lévő figura egy közelharci támadást hajt végre.
• Választhatóan, egy ellenséggel közvetlen kontaktusban lévő figura tehet egy parancsnoklás 

próbát, hogy kikerüljön a közelharcból. Ha a parancsnoklás próba sikeres, a figura az MV 
tulajdonságának inchekben megfelelő távolságot, plusz 1 inch per CAL-pontnyit mozoghat. 
Ha a parancsnoklás próba sikertelen, akkor a fentiek szerint kell eljárnia. Az ellenséges figura 
a próba eredményétől függetlenül viszonttámadhat.

• Ahhoz, hogy közelharcot folytathasson egy figura, közvetlen kontaktusba kell lépnie egy 
ellenséges figurával. 

• Ekkor a figura az MV tulajdonságának inchekben megfelelő távolságának akár dupláját, plusz 
1 inch per CAL-pontnyit mozoghatja.

Reakció-cselekedetek
A harc hevében a tapasztalt figurák képesek előnyt meríteni bizonyos helyzetekből, tapasztalatlan 
társaikkal szemben. Akármikor, ha egy 1, vagy magasabb CAL értékkel bíró figura egy gyorlövés-
parancs lejárta után végrehajthat egy reakció-cselekedetet. A figura játékonként annyi reakció-cse-
lekedetet végezhet, ahányas a CAL-ja.

A reakció-cselekedetek új cselekedetek minden tekintetben:
• Bármilyen cselekedet lehetséges, függetlenül az előzőtől.
• Egy figura közvetlen kontaktusban egy ellenséges modellel csak közelharci cselekedetet 

hajthat végre.
• Ha egy figurát megzavartak az előző cselekedetében egy Megfigyelő modellel, akkor egy 

másik Megfigyelő is megzavarhatja, ha reakció-cselekedetet hajt végre.
• Ha egy modell pánikol, végezhet egy gyülekezés-próbát a reakció-cselekedete elején.
• Több reakció-cselekedet is végrehajtható egy körben, a figura maximális reakció-cselekede-

teinek számáig.

Lövés

A lövés minden fajta távolsági támadást magába foglal. Ha egy figura lő, a sorrend a következő:
1. Ellenőrizd a távolságot és a LOS-t.
2. Válassz ki egy célpontot.
3. Dobj támadásra.
4. Dobj sebzésre.
5. Dobj védelemre (ha van).

Távolság és LOS: Hogy lőhessen a figura, a célpontnak látótávolságában (LOS-ban) kell lennie. 
A modelleknek 360° látás van feltételezve lövéskor és LOS tekintetében. A terep és más modellek 
teljesen vagy részben blokkolhatják a LOS-t. Ha a támadó látni tudja a célpont indokolt méretű 
részét, próbálkozhat a lövéssel. A támadótól 2 inch-nyire lévő barátságos figurák nem blokkolják 
a LOS-t. A távolságokat a modellek talpazatának legközelebbi részei között kell mérni. Ezt a játék 
bármely pontján megteheted, úgyhogy akár előre is meg lehet határozni a távolságokat. 

Célpont kiválasztása: Egy támadónak általában a hozzá legközelebb eső, nem közelharcban lévő 
ellenséges modellt (az elsődleges célpontot) kell célba vennie. Ahhoz hogy egy másik ellenfélre 
lőjön, a támadó figurának egy parancsnoklás próbát kell tennie (lásd lejjebb). Ha elvéti, elveszti 
a lövést. A támadó +2-es bónusz kap erre a próbára ha az elsődleges célpontnak van fedezéke.

Találat Dobás: Hogy eldöntsd, hogy a támadó figura eltalálja-e a célpontját, dobj 1d10el minden 
lövésnek (általában egy). Egy módosítatlan 1es dobás mindig balsiker; egy módosítatlan 10es min-
dig siker. A módosítok a következő oldalon vannak felsorolva.
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Következőképpen módosítsd a találatdobásodat:
• Add hozzá a támadó SH-ját.
• Add hozzá a használt fegyver találat módosítóját a megadott távolság-kategóriában. 
• Adj hozzá +1et, ha a célpont nagysága 4+.
• Adj hozzá negatív távolsági módosítókat, ha a modell mozgott az akciója közben.
Ha a végeredmény 10 vagy nagyobb, a lövés talált.

Sebzés Dobás: Ha a célpontot találat érte, dobnod kell, hogy hatásos volt-e a lövés. Minden találat-
ra dobj 1d10el (néha többször, ellenőrizd a tulajdonságkártyán). Egy módosítatlan 1es dobás mindig 
balsiker; egy módosítatlan 10es mindig siker. 
Máskülönben a következőképpen módosítsd az eredményt:
• Add hozzá a lövész ST-jét.
• Vond ki az ellenséges modell T-jét.
Ha az eredmény 6 vagy több, az ellenséges figura sebzést szenved.

Fedezék: Ha a támadó a célpontot nem látja teljesen a terep adottságai miatt és a célpont sebződne 
egy lövéstől, dobhat egy fedezék mentőt, hogy figyelmen kívül hagyja a sebzést (1d10 per szenve-
dett sebzés).  Egy figura akkor kap fedezék mentőt, ha az akadály több mint 1 inch-nyire van a tá-
madótól. Az akadály nem lehet másik figura. Ha a modellek között lévő akadály szolid (például beton 
vagy vas), akkor a mentő 6+. Ha az akadály gyenge (például fa vagy könnyű tárgyak), a mentő 8+.
.
Sebzés és veszteségek: Minden sikeres és nem mentett sebzésdobás egy sebesülést okoz a 
célpontnak. Ha egy figura elveszti az összes a Életerő tulajdonságát (W) , vedd le a harcmezőről.

Közel harc
A közelharc magába foglal minden közelharci fegyverrel és pusztakézzel történő harcot. A közel-
harci sorrend a következő:
1. Határozd meg, hogy ki harcolhat.
2. Határozd meg, hogy ki támad elsőként.
3. Dobj találatra.
4. Dobj sebzésre.
5. Határozd meg a harc eredményeit..

Ki harcolhat: Ha egy figura közelharcot kezdeményez, akkor egyetlen ellenséges célpont ellen 
harcol, más figurák nem vehetnek részt a harcban. A következő szabályok érvényesek:
• Ha egy támadó modell közvetlen kontaktusban áll több mint egy ellenséges figurával, a 

támadó játékosnak el kell döntenie, hogy melyik lesz a célpont.
• Egy figura mely meg lett támadva közelharcban visszatámadhat, méghozzá az első ellen-

séges figura ellen mely a jelenlegi játékkörben támad. Hogyha erre következően egy másik 
modell is megtámadja, nem támadhat vissza. 

• Visszatámadást követően azok a modellek melyek megfigyelésen voltak befejezték a körüket. 
Távolítsd el a megfigyelés jelzőt. Inaktív figurák nem fejezték be a körüket.

Figurák melyek közvetlen kontaktusban állnak egy ellenséggel szintén megpróbálhatnak a gyor-
slövés bekezdésben leírtak segítségével kitörni.

Ki támad először: Mielőtt bármiféle csapást mérnél, meg kell tudnod, hogy melyik figura támad elsőként.
• Nézd meg minden modell FS pontszámát. Add hozzá az esetleges fegyver bónuszokat és 

+3at, ha a modell ebben a fázisban rohamozott. Az a figura támad elsőként melynek magasa-
bb a pontszáma. Ha az ellenség elesik, távolítsd el a harcmezőről. Nem támadhat vissza.
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• Döntetlen esetén a két figura egyszerre támad. Az egyszerűség kedvéért könnyebb az egyik 
figura támadásait meghatározni elsőként, de ne felejtsd el hogy ez csak kényelmesítés és 
mindkét modell egyszerre támad. Ha az első figura ellensége meghal vagy megsemmisül, az 
attól még támadhat mielőtt el lesz távolítva a játéktérről.

Találat Dobás: Hogy eldöntsd, hogy a támadó figura eltalálja-e a célpontját, dobjál 1d10el minden lövé-
sért (általában egy). Egy módosítatlan 1es dobás mindig balsiker; egy módosítatlan 10es mindig siker. 
Máskülönben a következőképpen módosítsd az eredményt:
• Add hozzá a támadó modell AS-jét.
• Vond ki a védekező modell AS-jét.
• Adj hozzá +1et ha a támadó modell akció közben rohamozott.
Ha a végső eredmény 6 vagy annál több, a támadó modell ejtett egy találatot.

Sebzés Dobás: Ha a célpontot eltaláltad dobj sebzésdobást, hogy a találat hatást fejt-e ki. Minden 
találatra dobj 1d10el (néha többször, ellenőrizd a tulajdonságkártyán). Egy módosítatlan 1es dobás 
mindig balsiker; egy módosítatlan 10es mindig siker. 
Máskülönben a következőképpen módosítsd az eredményt:
• Add hozzá a támadás ST-jét.
• Vond ki az ellenséges modell T-jét.
• Adjál hozzá +1et, ha a támadó figura rohamozott akció közben.
Ha az eredmény 6 vagy több, az ellenséges figura sebzést szenved el.

A harci eredmények meghatározása: Ha a közelharc után még életben van mindkét figura, meg 
kell határoznotok, hogy melykőjük veszített. Az a modell veszíti a közelharcot mely a legtöbb talá-
latot szenvedte el. Kell tennie egy pánik próbát. Döntetlen esetében nem kell pánik próbát tenni.

Parancs, morál és sokk

A katonák nem fognak mindig az elvárások szerint cselekedni a harcmezőn. Váratlan események, 
rémisztő körülmények vagy netán nehéz feladatok habozásra késztethetik a katonákat. A CD tulaj-
donság határozza meg hogy egy figura hogyan fog az ilyesfajta eseményekre reagálni. Egy a modell 
CD tulajdonsága ellen tett próbát parancsnoklás próbának nevezünk. 

Parancsnoklás próba dobása
Ahhoz hogy meghatározd, hogy egy figura sikerrel jár-e a parancsnoklás próba során, dobj 2d10el. 
Egy módosítatlan 5ös, vagy annál kisebb dobás mindig balsiker.

Másképpen add hozzá a modell CD-jét és CAL-ját az eredményhez. Ha az ebből következő ered-
mény 15 vagy annál több, a parancsnoklás próba sikeres.

Morál (Pánik)
Egy morál próba (melyet néha pánik próbának is hívhatunk) egy parancsnoklás próba annak megál-
lapítására, hogy egy modell bepánikol-e. Ha egy figura elvéti a pánik próbát, helyezz egy pánik 
jelzőt a figura mellé.
• Egy figura kötelező pánik próbát tenni, ha elveszít egy közelharcot.
• Ha csak nincs épp közvetlen kontaktusban egy ellenséggel, a modell kötelező pánikpróbát 

tenni, ha egy szövetséges modellt megölnek vagy megsemmisítenek 9 inchen belül.
• Ha csak nincsen épp közvetlen kontaktusban egy ellenséggel, a több életerővel (W) 

rendelkező figurának próbát kell tennie, ha az életereje az eredeti 50%-a alá esik.
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Bepánikolva: Egy bepánikolt modellnek (azaz egy modellnek melynek volt egy pánik jelzője aktivá-
láskor) -2es módosítót kap minden találatdobásra lövéskor vagy közelharcban, és nem rohamozhat 
közelharcba. Minden pánik jelzős motelnek aktiválásakor kell tennie egy parancsnoklás próbát hogy 
összeszedi-e magát.. Ha ez a próba sikeres, távolítsd el a pánik jelzőt. Viszont az adott figurának 
ettől függetlenül még mindig sújtják a pánik negatív módosítói az adott cselekvés közben.

Sokk
A sokk szabályok a játék teljes verziójában vannak kifejtve. A gyors játékkezdés szabályaiban nem 
szükségesek a sokkjelzők.

Parancsnok

Miután összeállítottad a rohamosztagodat, ki kell választanod az egyik figurát közülük, mint paranc-
snokot. Ez fel van sorolva a kezdő csomagban. 

A Parancsnokra a következő szabályok érvényesek:
• Feltételezve hogy a Parancsnok nincs bepánikolva, minden szövetséges modell, mely 9inchen 

belül tartózkodik (a Parancsnokot magát kivéve!) +1 bónuszt kap minden parancsnoklás próbára.
• Ha a Parancsnok be van pánikolva, vagy halott, a rohamosztag minden kezdeményezésdo-

básra -1es módosítót kap.

Harc és gyözelem
Felállás: A játékosok felváltva helyeznek 1-1 tereptárgyat a játéktérre, ameddig nincs elhelyezve az 
összes tereptárgy. Miután felállítottátok a terepet, mindkét játékos dob egy kockával. Az a játékos 
mely magasabbat dobott választhat elsőként oldalt. 
Ezután a játékosok felváltva felhelyezik egyenként a modelljeiket a táblára. A figurákat az játékoshoz 
közelebbi szélétől 6 inchen belül kell elhelyezni a földön (azaz nem emelkedett pozícióban). Az a 
játékos dönti el, hogy ki helyez fel elsőként a figurát, aki nem választhatott oldalt.

Játékkezdés: Mindkét játékos dob egy kockával. A játékos, mely magasabbat dobott dönti el, hogy 
ki kezdi a játékot.

Győzelmi feltételek: Az a játékos nyeri a játékot, aki az ellenség rohamosztagát teljesen megsem-
misítette.
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