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1.0 BEVEZETÉS
Az 1989-es év kezdetén az USA és a Szovjetunió közt dúló  
hidegháború a végéhez közelít. 40 éve választja el egymástól  
Keletet és Nyugatot az Európát átszelő vasfüggöny. Az új szov-
jet vezető Mihail Gorbacsov elindított egy reform programot - 
glasznoszty (“nyitottság”) és peresztrojka (“szerkezetátalakítás”) 
néven - a szocializmus újjáélesztése érdekében. Bejelentette továbbá 
az egyoldalú fegyverzet csökkentést is, mely nagyon népszerű 
Nyugaton. A hosszú “szürkületi küzdelem” a két szuperhatalom 
között végre a végéhez közeledik.

Ezek a változások azonban nem mindenki körében népszerűek.
Kelet-Európa kommunistái számára a szovjetek hadereje mindig 
védőpajzsot jelentett saját népük felkelései ellen. Most ezek a 
kommunista vezetők magukra maradtak.

Az 1989-es év kezdetén a kelet-európai politikai helyzet nor-
málisnak tűnik. Ahogy az elmúlt évtizedekben, úgy most is egy 
kis létszámú hatalmi elit (masszív bürokrácián keresztül 
működtetve) tartja megkérdőjelezhetetlenül markában a hatalmat 
minden országban. Azonban a felszín alatt már ott vannak a rothadás 
nyomai. A tervgazdálkodás hatékonyságának elégtelensége, a szovjet 
támogatások elapadása és a nyugati bankoktól felvett óriási hitelek 
miatti államadósságok a gazdasági krízis különböző fokozatait 
eredményezték a keleti blokk országainak gazdaságában. Ebben a 
klasszikus forradalom előtti állapotban a kommunista vezetők saját 
hatalomgyakorlási legitimációjukban is elkezdtek kételkedni.

Az 1989: Dawn of Freedom játék során a játékosok újrajátszhatják 
az 1989-es év nagy jelentőségű forradalmait. Az egyik játékos 
lesz a kommunista. Hatalma megtartása érdekében be kell vetnie 
a rajtaütések, engedmények és reformok ravasz kombinációit. A 
másik játékos lesz a demokrata. Az értelmiségiek vezető 
szerepének felhasználásával és a diákok utcai tüntetéseivel kell 
megpróbálnia a rezsim elleni ellenállás kritikus tömegét elérni és 
végül egy forradalmat indítani. Mindkét játékos megpróbálja ma-
jd a munkásosztályt maga mellé állítani. A játék kezdetén a
kommunista birtokolja a hatalmat minden országban. A demokra-
ta megkísérli megdönteni a kommunisták hatalmát az értékelő kártyák 
segítségével. Minél hosszabb ideig tud a hatalomban maradni a 
kommunista, annál több pontot szerez. Az a játékos nyeri a 
játékot aki a legsikeresebben tud céljai felé előremozdulni.

2.0 TARTOZÉKOK
Az 1989 a következőket tartalmazza:

• Ez a szabálykönyv

• 56 cm x 87 cm-es térkép

• 2 játékos-segítő lap

• 110 stratégiai kártya

• 52 Hatalmi Harc kártya

• 2 db hatoldalú dobókocka

2.1 A JÁTÉK TÉRKÉP
2.1.1 A térkép hat, a játékban résztvevő országra van bontva: 
Kelet-Németország, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, 
Románia és Bulgária. Az ezeket határoló országok, mint pl.
Jugoszlávia, szerepelnek a térképen, de a játékban nem vesznek 
részt. Az egyazon országhoz tartozó helyszínek ugyanolyan hát-
térszínnel vannak jelölve, mint az adott ország.

2.1.2 Kelet-Európa és a Balkán: Kelet-Németország, 
Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország alkotja Kelet-Eu-
rópát. Románia és Bulgária alkotja a Balkánt. Némely esemény 
kártyák hatással lehetnek egyik vagy másik régióra.

2.1.3 Társadalom-gazdasági ikonok: Az országok területén
levő helyszínek tényleges földrajzi helyeket jelölnek, de néhányuk 
különféle gazdasági ill. szociális társadalmi rétegeket jelöl. A 
helyszínek jobb felső sarkában levő ikon jelzi a hely típusát:

• Elit mező (limuzin) - A kommunista társadalom 
csúcsán a hatalmi elit áll. Ezek a Párt Központi Bizottságának 
tagjai, a kormány miniszterei és a regionális pártvezetők.
Ezek a személyek speciális privilégiumokat élveznek.

• Bürokrata mező (csillag) - A hatalmi elit alatt a nagy  
létszámú bürokrata réteg van, akik a szocialista állam            
napi működtetését végzik. Az elit a bürokratákra támaszkodik 
az ország feletti uralom fenntartásában.

• Farmer mező (sarló) - Ezek a mezők mezőgazdasági 
területeket jelképeznek.

• Munkás mező (kalapács) - Ezek a mezők jelképezik a     
populáció nagyobbik részét. Legtöbbjük hadszíntér mező is is 
is egyben. A régió munkásai elvben a szocializmus        
irányába hajlanak. Mégis elegük van már a kommunista pártok 
hibáiból. A felszín alatt már érezhető, hogy a munkások és a 
Párt közti szociális kapocs meggyengült.

• Értelmiségi mező (írógép) - Ezek a mezők olyan disszi-
denseket jelképeznek, akik próbálnak civil mozgalmakat 
szervezni a kommunista rendszer hatáskörén kívül.             
Vezetőket és megszólalási lehetőségeket adnak a demokratikus 
mozgalmaknak.
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• Diák mező	 (A győzelem jele) - A diákok a rezsim elleni tün-
tetések élcsapatai. A demokrata könnyen aktivizálhatja  
őket, de a kommunisták kemény elnyomásával szembesül-
hetnek.

• Egyházi mező (templom) - Ezek a mezők jelképezik a vallási 
szervezeteket. A lengyel katolikus egyház és az evangé-     
likus egyház Kelet-Németországban a legfontosabb                 
szervezet, amely hazájában a kommunista Párt hatáskörén       
kívül áll. Ezzel ellentétben az orthodox egyházak 
kiegyeztek a rezsimekkel.

• Kisebbségi mező (muszlim félhold és a székely nap és hold) 
- Ezek a mezők fontos kisebbségi csoportokat
jelképeznek, mint pl. a törökök Bulgáriában
és a magyarok Románia területén. Kelet-Európában
és különösen a Szovjetunióban a kommunisták komoly
“nemzetiségi problémákkal” szembesülnek, ahogy ezek a 
népek autonómiára vagy akár függetlenségre törekednek.

2.1.4 Stabilitási érték: Minden mezőnek van egy stabilitási értéke, 
melyet a mező jobb felső sarkában találunk. Ez az érték határoz-
za meg, hogy mennyi befolyáspont szükséges a mező ellenőrzéséhez
és ugyancsak jelzi a mező ellenállóképességét befolyáspróbák 
ellen.

2.1.5 Hadszíntér mezők: A hadszín-
tér mezők többszínű háttérrel rendel-
keznek. Minden más mező normál mezőnek tekintendő. 
A hadszíntér mezők ugyanolyanok mint a normál mezők, de
speciális szabályok vonatkoznak rájuk az országértékelésnél (lásd 
a 9.0 pontot).

2.1.6 Összeköttetések: A mezőket vonalak kapcsolják össze 
egymással a térképen. Egy mezőt szomszédosnak tekintünk 
minden olyan mezővel, mellyel vonal köti össze.

2.1.7 Mezők ellenőrzése: Minden, a térképen levő mezőt vagy az
egyik fél által ellenőrzöttnek vagy ellenőrizetlennek tekintünk. 
Egy mezőt akkor tekintünk az egyik fél által ellenőrzöttnek, ha 
az adott játékos mezőn levő befolyáspontjainak száma megha-
ladja ellenfele azon a mezőn levő pontjainak számát, legalább a 
mező stabilitási értékének mértékével.

Példa: Drezdának 4-es a stabilitási értéke. Ha a demokratának 
nincs befolyáspontja Drezdában, akkor a kommunistának legalább 
4 befolyáspont kell a mező ellenőrzéséhez. Ha a kommunistának
2 befolyáspontja van a mezőn, akkor a demokratának legalább 6 
befolyáspont kell a mező ellenőrzéséhez.

2.1.8 Néhány mezőben kis számokat láthatunk piros vagy kék 
háttérrel a bal alsó vagy jobb alsó sarokban. Ezek a számok a 
kezdő felálláskor felhelyezendő befolyáspontokat mutatják.

2.1.9 Értékelő táblázatok: Minden országnak van egy értékelő 
táblázata a térképen. Az értékelő táblázat megmutatja a játékosok 
által az értékelés során elérhető győzelmi pontok számát jelenlét, 
domináció és ellenőrzés esetén. Megmutatja továbbá, hogy az 
adott ország kinek az uralma alatt áll, illetve azt, hogy a kommu-
nista hány alkalommal kapott pontokat a hatalom megtartásáért a 
játék során (lásd a 8.4.4 – 8.4.6 pontokat).

2.1.10 Győzelmi pontok sávja: A győzelmi pontok sávja ábrá-
zolja a megnyerhető pontok skáláját a kommunista –20 pontjától 
(automatikus kommunista győzelem) a demokrata +20 
pontjáig (automatikus demokrata győzelem). A játék kezdetekor a 
győzelmi pont jelzőt a skála közepére, a “0.” mezőre rakjuk. Ha 
egy játékos nyer vagy veszít pontokat, a jelzőt ennek megfelelően 
mozgatjuk.

Példa: A GYP jelző a +10 mezőn áll (a demokrata nyerésben) és 
a kommunista nyer 2 GYP-t. A GYP jelzőt 2 mezővel elmozdítjuk 
a kommunista javára, a +8 mezőre a GYP sávon.

Hátulja

Eleje Hátulja

Jelző helye

Ország neve

Országértékelés táblázat

Mező

A két üres helyre rakják 
a felek a befolyáspontok 
jelzőit

Összekötő vonal

Stabilitási érték

Társadalom-gazdasági ikon

Információ a kezdő elren-

dezéshez

Befolyáspont jelzők

Az első, sötétebb hátterű 
oldalt használjuk a mező
feletti ellenőrzés jelzésére

(2.1.4).

Eleje
Kommunista

Demokrata
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2.2 A STARTÉGIAI PAKLI
2.2.1 110 startégiai kártyát használunk a játék során. Az értékelő 
kártyák kivételével, minden stratégiai kártyán van egy műveleti 
érték, egy esemény név és egy esemény szöveg. Az értékelő 
kártyákon az “ORSZÁG NEVE — értékelés” felirat található,
és abban a fordulóban, amikor felhúztuk, ki is kell játszani.

2.2.2 Minden nem-értékelő kártyán van egy szimbólum, mely 
jelzi, hogy az adott esemény melyik félhez tartozik:

• A vörös csillagos kártyák a kommunistához tartoznak.

• A kék csillagos kártyák a demokratához tartoznak.

• A ezüst csillagos kártyák mindkét félhez tartozhatnak.

2.2.3 A nem-értékelő kártyákat kétféle módon hozhatjuk játékba, 
eseményként vagy műveletként. Az értékelő kártyákat mindig mint 
eseményt kell kijátszani.

2.2.4 Ha a csillaggal jelölt nevű esemény kártyákat eseményként 
játsszuk ki, akkor azok végleg kikerülnek a játékból. Azokat a 
kártyákat, melyek nem véglegesen kerülnek ki a játékból, képpel 
felfelé gyűjtjük egy pakliba, a húzópakli mellé helyezve. Ezt a 
dobott lapok paklijának hívjuk. A játékosok bármikor megvizs-
gálhatják a dobott pakli lapjait.

2.2.5 Az aláhúzott nevű kártyák eseményei hosszantartó hatásúak,
ha eseményként játsszuk ki azokat (lásd a 7.2 pontot).

2.2.6 A vörössel szedett nevű kártyák olyan eseményt jelölnek, melyek 
előfeltételei más eseményeknek. Kivétel: a Helsinki záróokmány neve 
vörös, de nem előfeltétele más eseménynek (lásd a 11.3 pontot).

2.2 A HATALMI HARC PAKLI
2.2.1 A játék során 52 hatalmi harc kártyát használunk az értékelő 
lap által kiváltott hatalmi harcban (8.0 pont).

2.2.2 Három típusú hatalmi harc kártya létezik:

• Akciók: Ezek a hatalmi harc során használt fő kártyák. A 
következő akciófajták léteznek: Gyűlés a téren, Sztrájk, Menetelés
és Petíció. 

• Vezetők: Minden vezető egy bizonyos fajta mezőnek felel meg

(elit, munkás vagy diák). A vezetőket akciókártyának megfelelően 
lehet kijátszani a játékos által választott bármely akcióként, de 
csak akkor ha a kijátszó fél ellenőriz egy, a vezetőhöz köthető 
mezőt abban az országban, ahol a hatalmi harc zajlik. Ha a 
játékosnak nincs ilyen mező az ellenőrzése alatt, akkor a kártya 
haszontalan és csak eldobni lehet.

PÉLDA: A kommunista ellenőrzi Bydgoszcz-ot (lengyel elit 
mező) és Lodz-ot (egy a sok lengyel munkás mező közül). 
Használ-hatja az elit vezető kártyát vagy a munkás vezér kár-
tyát. Nem használhatja viszont az egyházi vezető kártyát, mivel 
nem ellenőrzi a lengyel egyházi mezőt.

• Adu kártyák: Ezek speciális kártyák, melyek hatásait a 
kártyák szövege tartalmazza.

2.2.3 Az akció és vezető kártyákon fel van tüntetve a kártya értéke. 
Ez az érték a kezdeményezés meghatározásához kell a hatalmi 
harcok során.

2.3 JELZŐK
2.3.1 Befolyás jelzők: A hatalomért zajló küzdelmet a játéktéren 
a befolyás jelzőkkel jelöljük. A befolyás jelzőn látható szám mu-
tatja meg a jelző által jelölt befolyáspontok számát.

• A befolyás jelzőket bármikor felválthatjuk kisebb címletekre mint a 
pénzt. Továbbá, a játékhoz adott befolyás jelzők mennyisége 
nem jelenti a felhasználható jelzők számának korlátozását. Póker 
zsetonokat, érméket vagy fakockákat is használhatunk, ha 
kifogynánk a játék jelzőiből.

• Ha egy játékos ellenőriz egy mezőt, ennek jelzésére a befolyás 
jelzőit a sötétebb színű oldalukkal felfelé kell a mezőre helyezni. Ha 
nem ellenőrzi az adott mezőt, akkor a világos oldallal felfelé 
kell a jelzőket lerakni.

• Ha egy játékosnak 2 vagy több jelzője van egy mezőn, akkor a 
nagyobb értékű jelzőt rakjuk felülre. A lehelyezett befolyás 
jelzőket a játékosok bármikor megvizsgálhatják.

2.3.2 A játék számos más jelzőt is használ a felek segítésére:

• Az akciókör jelzőt a felek fennmaradó 
akcióköreinek jelzésére használjuk.

• A fordulójelzőt a játék aktuális fordulójának 
jelzésére használjuk.

Kártya száma    

Korai/közép/késői 
pakli jelző

Műveleti érték (A csillag 
színe kommunista (vörös) 
vagy demokrata (kék) es-
eményt jelöl. 

Leíró szöveg

Esemény neve

Esemény szövege

Kártya száma

Érték (8.3.2)

Akció
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• A győzelmi pont jelző a GYP aktuális számát jelzi.

• A Tiananmen tér jelző a felek előrehaladását jelzi 
a Tiananmen tér jelzősávon.

• A Fal jelzőt Berlin mellé helyezve 
jelezzük a Fal esemény hatályosságát.

• A Szolidaritás jelzőt Gdansk mellé

helyezve jelezzük a “Szolidaritást mozgalmat 
legalizálják” esemény létrejöttét.

• A Rendszerezés jelzőt (buldózer) egy román 
mezőre rakjuk, annak jelzésére, hogy az adott 
mezőt a kommunista elpusztította.

• A Szovjetunió stabilitása jelzőt (tépett SZU 
zászló) a SZU stabilitása jelzősávra rakjuk a balti
államok függetlenségi mozgalmainak előrehal-
adásának jelzésére.

• A Zsarnok eltávozott jelzőt (helikopter) arra a 
demokrata által kiválasztott mezőre rakjuk, ahová a 
Ceausescu házaspár elmenekül a romániai forradalom 
alatt.

2.3.3 Opcionális jelzők: 14 további emlékeztető jelző 
van még a játékban — a felek ezeket használhatják, 
ha szükségesnek érzik.

3.0 A JÁTÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
3.1 Keverjük össze az Év korai szakasza kártyákat, és osszunk 
ki mindkét játékosnak 8 lapot. A játékosok megvizsgálhatják a 
kiosztott lapjaikat, mielőtt a kezdő befolyáspontjaikat a táblára 
helyeznék.

3.2 A kommunista befolyáspontokat helyez a következő mezőkre: 1  
Bydgoszcz-ba, 1 Varsóba, 1 Lublinbe, 2 Drezdába, 2 Berlinbe, 2
Plzenbe, 2 Prágába, 1 Brnó-ba, 1 Szombathelyre, 2 Cluj-Napocába, 
2 Bukarestbe, 2 Szófiába és 1 Stara Zagorába.

3.3 A demokrata befolyáspontokat helyez a következő mezőkre: 5  
a lengyel katolikus egyházra, 1 Gdansk-ba, 1 Krakkóba, 1 a 
kelet-német evangélius egyházra, 2 a cseh írók mezőjére, 1 a cseh
katolikus egyházra, 1 Budapestre, 1 Szegedre, 1 a magyar katolikus
egyházra és 1 Székesfehérvárra.

3.4 Ezután mindkét fél további 7 befolyáspontot helyez el a 
következő sorrendben: 

1. a kommunista lerak 2-t 
2. a demokrata lerak 3-at
3. a kommunista lerak 3-at
4. a demokrata lerak 4-et 
5. a kommunista lerak 2-t

MEGJEGYZÉS: Ezek a befolyáspontok olyan mezőkre 
helyezhetők le, melyek nem tartalmaznak ellenséges 
befolyáspontot a lerakáskor.

3.5 Rakjuk a felek Tiananmen tér jelzőit a Tiananmen tér jelzősáv 
mellé balról. Rakjuk a forduló jelzőt a forduló jelzősáv első 
mezőjére. Rakjuk az akciókör jelzőt az akciókör jelzősáv első 
mezőjére, a kommunista felével felfelé. Végül rakjuk a GYP 
jelzőt a győzelmi pontok jelzősávjának nulla mezőjére.

4.0 A JÁTÉK MENETE
4.1 Általános szabályok
Az 1989 társasjáték 10 fordulóból áll. Minden forduló határozatlan 
időtartamot jelképez, kb. két hónapot az év korai szakaszában ill.
2-3 hetet az év késői szakaszában. Mindkét játékos hét akciókört
hajt végre fordulónként, kivéve ha a kommunista a Honecker es-
emény hatása miatt 8 akciókört végezhet. Minden forduló elején a 
játékosok annyi kártyát kapnak az osztópakliból, hogy 8 
kártyára egészítsék ki a kezükben tartott lapokat. A 4. forduló 
elején az év középső szakaszához tartozó paklit belekeverjük az 
osztópakliba. A 8. forduló elején az év késői szakaszához tar-
tozó paklival is így teszünk.

4.2 Az aktív játékos
Aktív játékosnak nevezzük azt a felet, aki éppen az akciókörét 
hajtja végre.

4.3 Újrakeverés
Mikor elfogytak a kártyák a stratégiai kártyák osztópaklijából,
akkor újra kell keverni minden dobott lapot, így alkotva új osztó-
paklit. Azon kártyák, melyek eseményének neve csillaggal (*) jelölt, 
eltávolítandóak a játékból, ha a kártyát az eseményként játsszuk ki,
és ezeket a lapokat nem kell újrakeveréskor belekeverni az új 
osztópakliba.

4.4 A középső és késői szakasz kártyáinak hozzáadása
Mikor a korai szakaszról áttérünk a középsőre vagy a középső 
szakaszról a későire, ne keverjük vissza a dobott lapokat az osztó-
pakliba — ehelyett adjuk a középső vagy késői kártyákat a már 
meglévő osztópaklihoz és keverjük meg. A figyelmen kívül hagyott 
dobott lapokat akkor kell belekeverni az osztópakliba, mikor az 
elfogy.

4.5 A forduló menete
Az 1989 fordulóit az alábbi sorrendben kell végezni:

1. Stratégiai kártyák kiosztása

2. Akciókörök lejátszása

3. Extra befolyáspróba elvégzése (ha alkalmazható)

4. Kézben maradt lapok ellenőrzése

5. Újévi parti megünneplése (ha alkalmazható)

6. A forduló jelző előreléptetése

7. Végső értékelés (a 10. forduló után)

4.5.1 Stratégiai kártyák kiosztása: A játékosok annyi startégiai 
kártyát kapnak, hogy a kézbentartott lapjaik száma 8 legyen. Az 
első kártyát a kommunista kapja, és ezután felváltva kapnak 
lapokat, míg az előírt számú kézbentartott lapot meg nem kapják.

Ha a Tiananmen tér jelzősávon elért mező alapján az egyik játékos el-
dobhat egy lapot, és helyette újat húzhat (6.3.5), ezt azután teheti 
meg, hogy az előírt számú lapot kiosztottuk.

4.5.2 Akciókörök: Ez a forduló fő fázisa. Mindkét fél 7 akciókört 
végezhet. A játékosok felváltva hajtják végre akcióköreiket, egy 
startégiai kártyát felhasználva akciókörönként. Mindig a kom-
munista végzi az első akciókört, ezt követi a demokrata akciója.
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A felhasznált kártya által előírt minden akciót végre kell hajtani,
a következő játékos csak ezután kezdheti el saját akciókörét egy 
kártya kijátszásával. Azt a játékost, aki éppen végrehajtja 
akciókörét “aktív játékosnak” hívjuk.

• Rendszerint a játékosoknak egy kártya a kezében marad miután 
végrehajtották összes akciókörüket. Ez a kártya “kézben marad” és
a későbbi fordulók során felhasználható. Értékelő lapok soha 
nem maradhatnak kézben a forduló végén.

• Ha valamely okból egy játékosnak nincs kártya a kezében 
egy akcióköre elején, akkor az adott akcióköre elveszik, és 
nem végezhet semmilyen akciót.

4.5.3 Extra befolyáspróba: Ha a Tiananmen téri jelzőn elért 
pozíciója miatt az egyik fél jogosult egy ingyen befolyáspróba 
elvégzésére a forduló végén (6.3.5), akkor ezt most kell 
elvégeznie. Megjegyzés: az adott fordulóra érvényes események
hatásai (Sinatra-doktrína, NSZK nagykövetségek, Peresztrojka
stb.) az ingyen befolyáspróba alatt is érvényben maradnak.

4.5.4 Kézben maradt lapok ellenőrzése: Értékelő lapok soha 
nem maradhatnak a kezünkben két forduló között. Ha az egyik fél 
értékelő lapot tart a kezében a játék ezen pontján, akkor elveszti a 
játékot. Egy értékelő lap a bal alsó sarkán levő vörös kockával van 
megjelölve, így azonosítható a kártya bal sarkának felfedésével.

4.5.5 Újévi parti: Ha az Újévi parti esemény érvényben van, 
akkor a játék véget ért, és meghatározzuk a győztest. Lásd 10.3.

4.5.6 A fordulójelző előreléptetése: Mozgassuk a fordulójelzőt 
a következő fordulóra. Ha ez a 3. forduló vége, keverjük a 
középső szakasz kártyáit az osztópakliba. Ha ez a 7. forduló 
vége, keverjük a késői szakasz kártyáit az osztópakliba.

4.5.7 Végső értékelés: Ha a 10. forduló véget ért, és a játéknak 
még nincs győztese, akkor végezzük el a végső értékelést az 
értékelés szabályai szerint (10.4).

5.0 KÁRTYAJÁTÉK
Ez a rész a nem-értékelő lapok felhasználásáról szól. Az értékelő lapok 
használatát a 8.0 pont alatt tárgyaljuk.

5.1 Események vagy műveletek
A kártyákat kétféleképpen lehet kijátszani: eseményként vagy
műveleti pontokért. Rendszerint a játékosoknak egy kártya a kezükben
marad a forduló végén. Az összes többi kártyát eseményként vagy
műveleti pontokért kell kijátszani. A játékosok nem ugorhatják át 
az akciókörüket, nem dobhatnak/tagadhatják meg egy kártya ki-
játszását.

5.2 Az ellenfélhez köthető események
Ha egy játékos a műveleti pontokért játszik ki egy kártyát, és a 
kártya eseménye csak az ellenfélhez tartozik, akkor az esemény 
továbbra is létrejön (és ha az esemény csillaggal jelölt, akkor 
el kell távolítani a játékból).

Mikor a műveleti pontokért kijátszott kártya az ellenfél eseményét 
elindítja, ellenfeled úgy hajtja végre a kártya utasításait, mintha 
saját maga játszotta volna ki az adott eseményt.

• Mindig az aktív játékos dönti el, hogy az esemény a műveleti 
pontok felhasználása előtt vagy után indul el.

• Ha egy kártya kijátszása elindítja az ellenfél egy eseményét, de

az esemény nem jöhet létre, mert előfeltétele még nem történt 
meg, vagy a leírt körülmények nem állnak fenn, akkor az es-
emény nem történik meg. Ebben az esetben a csillaggal jelölt 
kártyák (*) visszakerülnek a dobott lapok közé a játékból 
való eltávolítás helyett.

• Ha egy kártya kijátszása elindítja az ellenfél egy eseményét, de
az esemény eredménytelen, akkor az eseményt megtörténtnek 
kell tekinteni, és ha csillaggal jelölt, akkor el kell távolítani 
a játékból.

PÉLDA 1: (Normál esemény) A kommunista kijátssza a ‘Jan Palach 
emlékhét’ kártyát egy műveleti pontért. Úgy dönt, hogy a  demokrata
használja az eseményét először. A demokrata lerak 6 befolyáspontot
a Charles Egyetem mezőre, és ezután a kommunista elvégzi 
a műveletét a kártya értékével.

PÉLDA 2: (az előfeltétel esemény nincs érvényben) A kommunista 
kijátssza a ‘Walesa’ kártyát, mielőtt a ‘Szolidaritást legalizálják’
esemény elindulna. A kommunista felhasználhatja a 3 pontos kártya 
értékét, de a demokrata nem használhatja a ‘Walesa’ eseményt. 
Azonban annak ellenére, hogy a ‘Walesa’ kártya csillaggal jelölt,  
nem kell eltávolítani a játékból. A kártya a dobott lapok közé kerül, 
későbbi újrakeverés esetén újra játékba kerülhet.

PÉLDA 3: (a kártya eseménye már nem használható) A demokrata
kijátssza a ‘Honecker’ kártyát  3 műveleti pontért. Egy korábbi 
akciókörében a kommunista kijátszotta a ‘Modrow’  eseményt, amely 
megakadályozza a ‘Honecker’ kártya eseményként való kijátszását. A
demokrata felhasználhatja a 3 pontos kártya értékét, de a kommunista
nem használhatja az eseményt és a kártya a dobottak közé kerül.

PÉLDA 4: (az eseménynek nincs haszna) A demokrata kijátssza 
a ‘Normalizálódás’ eseményt, viszont nem rendelkezik befolyás-
sal egyik érintett mezőben sem. Mindazonáltal, az eseményt 
megtörténtnek kell tekinteni, és a kártyát el kell távolítani a játék-
ból a demokrata akcióköre után.

PÉLDA 5: (az eseménynek nincs hatása) A demokrata kijátssza az
‘Elena’ kártyát 1 műveleti pontért, viszont egy korábbi akciókörben a
‘Zsarnok eltávozott’ esemény már életbe lépett, ezért az “Elena” es-
eménye hatástalan. Mindazonáltal, az eseményt megtörténtnek kell 
tekinteni, és a kártyát el kell távolítani a játékból a demokrata’akcióköre 
után. (Lásd a 7.6 pontot a ‘Zsarnok eltávozott’ esemény további
részleteiért.)

5.3 Eldobott kártyák
Ha egy esemény arra kényszeríti az egyik játékost, hogy eldob-
jon egy lapot, az eldobott lap eseménye nem jön létre, hacsak a 
kiváltó esemény másként nem rendelkezik. Ez a szabály értékelő 
lapokra is ugyanígy vonatkozik.

PÉLDA 1: A demokrata kezében a ‘Bevittek kikérdezni’ és a
‘Lengyelország értékelése’ lapok vannak. A demokrata kijátssza 
a ‘Bevittek kikérdezni’ kártyát 3 műveleti pontért, ezután engedi 
a kommunista eseményt életbe lépni. Az értékelő lapot eldobja és 
mivel az nem kommunista esemény, a ‘Bevittek kikérdezni’ kártya 
szövege alapján a hatalmi harc nem történik meg.

PÉLDA 2: A kommunista kezében a ‘Halál csókja’ és a ‘Lengyelország 
értékelése’ kártya van. A kommunista kijátssza ‘Halál csókja’
kártyát 3 műveleti pontért, ezután engedi a demokrata eseményt 
életbe lépni. Az értékelő lapot eldobja, és mivel az értékelő lap 
semleges esemény (ezüst csillag), a ‘Halál csókja’ kártya szövege 
alapján a hatalmi harc megtörténik.
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5.4 Szabályütközések
Amennyiben a kártya szövege ellentétben áll a szabálykönyvben 
foglaltakkal, akkor a kártya szövege a mérvadó.

6.0 MŰVELETEK
Mikor egy nem-értékelő kártyát a műveleti pontjaiért játszik ki, a 
játékos az összes műveleti pontot a következő lehetséges akciók 
egyikére kell, hogy elköltse: befolyáspontok elhelyezése, be-
folyáspróbák vagy a Tiananmen tér jelzősávján való előrelépés.

6.1 BEFOLYÁSPONTOK ELHELYEZÉSE
6.1.1 Az ebben a részben leírt szabályok csak az olyan 
befolyáspontok lehelyezését szabályozzák, amiket egy kártya 
műveleti pontjainak felhasználásaként helyezünk el.

6.1.2 A befolyáspontokat egyesével kell lerakni. Azonban, minden 
befolyáspontot csak olyan mezőre rakhatunk, ahol már meglevő, 
saját pontok vannak, vagy olyan mezőre, amely szomszédos 
mezejében már volt saját befolyáspont az első pont lehelyezése 
előtt.

6.1.3 1 műveleti pontba kerül a befolyáspont lerakása olyan 
mezőre, amely a saját ellenőrzésünk alatt áll vagy ellenőrizetlen. 2 
műveleti pontba kerül a befolyáspont lerakása olyan mezőre, amit az 
ellenfél ellenőriz. Ha egy mező ellenőrzött státusza megváltozik 
a befolyáspont lerakása miatt, a további pontok lehelyezése már 
csak 1 pontba kerül.

PÉLDA: A demokratának 3 pontja van Budapesten, a kommunistá-
nak egy sem. Így a demokrata ellenőrzi Budapestet. A kommunista fel-
használ egy 4 értékű kártyát befolyáspontok lerakására. A Budapestre 
rakott első pont 2 műveleti pontba kerül. Az első kommunista pont 
lerakása után a demokrata pontszáma nem haladja meg a kommunista 
pontszámát a mező 3-as stabilitási értékével; így a második és har-
madik kommunista befolyáspont lerakása már csak 1 műveleti pontba 
kerül.

PÉLDA: A demokrata ellenőrzi Budapestet és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemet. A kommunista ellenőrzi Miskolcot. Egyik 
fél sem ellenőrzi Tatabányát vagy Szegedet.

6.1.4 Befolyáspontokat több mezőre ill. több országba rakhatunk, 
a felhasznált kártya műveleti értékének erejéig.

PÉLDA: A demokratának vannak meglevő jelzői a cseh kato-
likus egyház mezőn és Gdanskban. A demokrata felhasznál egy 
4-es műveleti értékű kártyát további befolyások lerakására. A
demokrata rakhat pontokat Bratislavába, Ostravába és Presovba. 
Azonban nem rakhat pontokat Kosicébe, miután Presovba rakott, 
mert nem volt még demokrata pont Presovban, mikor elkezdte a 
befolyáspontok lerakását. Mivel Gdanskban már voltak pontjai,
a demokrata felhasználhatja fennmaradó pontjait Gdansk vagy
a szomszédos mezők megerősítéséhez.

6.2 BEFOLYÁSPRÓBÁK
6.2. A befolyáspróbákkal csökkenthetjük ellenfelünk befolyását 
egy országban, és lehetséges saját befolyáspontok lerakása is, ha 
a befolyáspróba kellően sikeres.

6.2.2 Minden stratégiai kártya, amelyet befolyáspróba végzésére 
használunk 2 befolyáspróba elvégzését teszi lehetővé az aktív 
játékosnak, a kártya műveleti értékétől függetlenül.

6.2.3 Egy mező elleni befolyáspróba megkísérléséhez a kiválasztott 
mezőnek tartalmaznia kell ellenséges befolyáspontot. A játékos-
nak el kell végeznie az első próbát, mielőtt bejelenti a következő 
célpontot. Akciókörönként egy mezőt többször is támadhatunk 
befolyáspróbával, de minden kísérlet előtt meg kell győződni ar-
ról, hogy a mező még tartalmaz ellenséges ponto(ka)t.

6.2.4 A befolyáspróba elvégzéséhez szorozzuk meg a mező stabil-
itás értékét kettővel (x2). Ezután dobjunk egy kockával és adjuk a 
dobott értékhez a felhasznált kártya műveleti értékét. Az alábbiak 
módosítják a kapott értéket:

• +1 minden saját ellenőrzés alatt álló szomszédos mezőért

• –1 minden ellenséges ellenőrzés alatt álló szomszédos mezőért

• a célmezőn levő befolyáspontok nem módosítják a dobott 
értéket.
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6.2.5 Ha a módosított érték nagyobb, mint a stabilitási érték du-
plája, akkor a befolyáspróba sikeres, és az aktív játékos eltávolít a 
különbséggel egyenlő számú ellenséges befolyáspontot a mezőről.
Ha nincs elegendő eltávolítható ellenséges befolyáspont, akkor 
annyi saját pontot rakhat fel, hogy a különbséget fedezze.

6.2.6 Ha a módosított érték kisebb vagy egyenlő a stabilitási 
érték duplájánál, akkor a befolyáspróbának nincs további 
hatása.

PÉLDA: A kommunista kijátszik egy 3-as műveleti értékű kártyát 
befolyáspróbákra. Lengyelország déli részén a demokrata el-
lenőrzi a lengyel katolikus egyházat (5 pont), Krakkót (3 pont), 
Jagelló Egyetemet (1 pont) és a lengyel írók mezőjét (2 pont).
Lódz (3 pont) kommunista ellenőrzés alatt áll. A kommunista két 
befolyáspróbát végezhet:
1. A kommunista a Jagelló Egyetemet választja befolyáspróbája első 
célpontjaként. A mező alacsony stabilitási értéke vonzó célponttá 
teszi, a szomszédos demokrata mezők ellenére is. A kommunista 
5-öst dob és hozzáadja a kártya 3-as értékét (a végösszeg így 8).
Ezután levon kettő pontot (–2) az összegből, a két szomszédos 
demokrata ellenőrzésű mező miatt (Krakkó és a lengyel írók), 
mely így 6-ra módosítja a végső értéket. Ez az érték összesen 4-gyel 
nagyobb, mint a Jagelló Egyetem stabilitási értékének duplája
(1x2 = 2). Ennyi befolyáspontot távolít el/ad hozzá a Jagelló
Egyetem mezőjén. Először a kommunista eltávolítja a demokra-ta 
befolyáspontokat, ezután lerak 3 kommunista befolyáspontot.

2. A Jagelló Egyetem kommunista ellenőrzés alá került, így a
kommunista most Krakkót veszi célba. Krakkónak magasabb a 
stabilitási értéke, de a kommunista azt reméli, hogy a szomszédos 
Lódz és az újonnan elfoglalt diák mező módosítói miatt esélye 
lehet betörni. Ezzel szemben a lengyel katolikus egyház továbbra 
is támogatja Krakkót. Szerencsétlenségére a kommunista 1-est 
dob. Újra hozzáadja a 3-as műveleti értéket, és így az eredmény 
most 4. Ezután a szomszédos mezők módosítói miatt hozzáad 2-t
(Lódz, Jagelló Egyetem), és levon 1-et (lengyel katolikus egyház), így 
a végső módosított érték 5 lesz. Ez az érték kevesebb, mint 
Krakkó stabilitási értékének duplája (3x2 = 6), tehát a befolyáspróba 
hatástalan.

6.3 Tiananmen téri kísérletek
6.3.1 A Tiananmen téri jelzősávon mindkét félnek van 
egy jelzője. Műveleti pontokat lehet elkölteni azért, 
hogy a játékos jelzője előrébb haladjon a jelzősáv 
következő mezőjére. Ehhez dobnia kell egy kockával 
és hozzáadni a kártya műveleti értékét. Az értéket 
módosítják a következők:

• +1 pont, ha a kártya a játékos saját eseménye.

• +1 pont, ha ez már legalább a 2. kísérlete az adott mezőn.

• +1 pont, ha a ‘Li Peng’ esemény érvényben van, és a kommu-
nista próbál előrébb kerülni a sávon.

6.3.2 Ha a kapott végösszeg egyenlő vagy több, mint a következő 
mezőre való előrejutáshoz elvárt érték (a mezőbe a játékosok színének 
megfelelő színnel feltüntettett szám), akkor a játékos előremozgatja 
jelzőjét a következő mezőre.

MEGJEGYZÉS: Az elvárt érték oldalanként más és más. A demokrata
a sáv elején, míg a kommunista a sáv vége felé jut könnyebben előre.

6.3.3 Egy játékos fordulónként csak egy Tiananmen téri kísér-
letet tehet.

6.3.4 Egy esemény (‘Tankhadoszlop/magányos ember*’) lehetővé 
teszi egy játékosnak, hogy jelzőjét egy mezővel előrébb mozdít-
sa a Tiananmen tér jelzősávján. Az egy adott fordulón belüli egy 
Tiananmen téri kísérlet mellett ezt az eseményt kijátszva még 
egy mezőt léphet előre a játékos.

6.3.5 A játékos a Tiananmen tér jelzősávján előrehaladva és az ellenfél 
előtt elérve egy mezőt vagy azonnali jutalmat vagy hosszantartó 
jutalmat kap. A hosszantartó jutalmak addig vannak érvényben, 
míg az ellenfél el nem éri az adott mezőt, ezután a jutalom hatása 
megszűnik. A mezőkhöz tartozó jutalmak és azok hatásai a 
következőek:

• Megemlékeznek a reformerről /Kétségbe vonják a reformert: 
az első játékos, aki eléri ezt a mezőt, +1 pontot kap a Tiananmen 
téri kísérleteihez, míg ellenfele el nem éri ezt a mezőt.

• A diákok felvonulnak/A diákokat szétzavarják: az első játékos, 
aki eléri ezt a mezőt, az 1-es értékű kártyákat 2-es értékűként 
használhatja fel, míg ellenfele el nem éri ezt a mezőt. Ez a 
jutalom csak azokra a kártyákra vonatkozik, melyeken az 1-es 
érték szerepel. 

• Külföldi sajtó/Pártsajtó: az első játékos, aki eléri ezt a mezőt,
azonnal húz 3 kártyát. Ebből 1-et a kezébe rakhat, a másik 2-t 
eldobja a dobottak közé. Értékelő lapokat is el lehet dobni.

• Éhségsztrájk/Letartóztatják a diákokat: az első játékos, aki eléri 
ezt a mezőt, azonnal leveheti ellenfele 2 befolyáspontját bárhon-
nan a térképről.

• A Demokrácia istennője/Struktúra eltávolítva: az első
játékos, aki eléri ezt a mezőt, eldobhat egy nem-értékelő kártyát,
és húzhat helyette egy lapot a kör elején, míg ellenfele el nem 
éri ezt a mezőt.

• Helyi munkások támogatása/A vidéki körzetek összehívása: 
az első játékos, aki eléri ezt a mezőt, egy ingyen befolyáspróbát végezhet 
a fordulók végén, míg ellenfele el nem éri ezt a mezőt.

• Barrikád a téren/A tüntetőket lemészárolják: az első játékos,
aki eléri ezt a mezőt, kijátszhat egy kártyát a műveleti értékért  
anélkül, hogy a kártya ellenfélhez tartozó eseménye elindulna,
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fordulónként egyszer. Ezen kívül továbbra is elkerülhető egy 
esemény a Tiananmen tér vagy a ‘Közös európai otthonunk’
esemény használatával. Ezt a képességet fordulónként egyszer 
lehet használni, míg az ellenfél el nem éri ezt a mezőt.

• Többpártrendszer/A legkedveltebb ország státusz odaítélése: az
első játékos, aki eléri ezt a mezőt, kijátszhat egy kártyát a műveleti 
értékért és az eseményért, körönként egyszer, míg az ellenfél 
el nem éri ezt a mezőt. A játékos dönti el, hogy először a 
műveleti értéket használja, vagy az esemény történjen meg.

6.3.6 A kártya szövegétől függetlenül, a Tiananmen téri kísérlet-
ben felhasznált kártya eseménye nem történik meg. A kártyát a 
dobottak közé kell helyezni.

MEGJEGYZÉS: A Tiananmen tér jelzősáv egyfajta biztonsági 
szelep. Ha a játékos olyan kártyát tart a kezében, amely 
eseménye előnyös ellenfelének, és nem akarja, hogy az megtörtén-
jen, felhasználhatja a kártyát a Tiananmen téri kísérlethez.

6.3.7 Ha egy játékos eléri a Tiananmen tér jelzősáv utolsó 
mezőjét, akkor nem végezhet több Tiananmen téri kísérletet.

“A Fal még 50 vagy akár 100 év múlva is állni fog, ha a 
kiváltó okait nem szüntetik meg.” — Erich Honecker kelet-
német vezető, 1989. január 19.

7.0 ESEMÉNYEK
7.1 Általános szabály
Ha egy kártyán olyan végrehajtható esemény van, mely össze-
függésben áll az aktív játékossal vagy mindkét féllel, akkor azt 
eseményként is kijátszhatjuk, a műveleti érték helyett. Ebben az 
esetben a kártya eseménye a kártya szövege szerint életbe lép.

7.2 Hosszú távú események
Némely esemény mindaddig érvényben marad, amíg egy későbbi 
esemény meg nem szünteti. Néhány esemény hatása a játék végéig 
érvényben marad. Ha ilyen kártyát eseményként játszanak ki,
rakjuk azt a térkép mellé képpel felfelé, vagy helyezzük a jelölőjét a 
térképre, emlékeztetőül a hosszú távú hatásra. A hosszú távú 
események neve alá van húzva.

7.3 Események, melyek a műveleti értéket módosítják
7.3.1 Néhány esemény módosítja az utána következő kártyák 
műveleti értékét. Ezek a módosítók összeadódnak. 

PÉLDA: A kommunista fél az ‘Óvatosság’ esemény kijátszásával 
kezdi a fordulót. Normális esetben így minden demokrata kártya műveleti 
értékéből le kell vonni egyet, minimum 1 marad. Azonban a demokrata
a következő lépésében kijátssza ‘Az osztrák-magyar határt újranyitják’ 
eseményt, mely egy bónusz műveleti pontot ad a demokratának, ha
minden pontot Kelet-Németországban költ el az adott akciókörben.
Továbbá, a demokrata elérte a Tiananmen tér jelzősávján a második 
mezőt. Ez lehetővé teszi számára az 1-es műveleti értékű kártyák 2-es
értéken való felhasználását (6.3.5):

1. Következő akciókörében a demokrata kijátssza a ‘Michnik’ kár-
tyát (műveleti érték 1) befolyáspontok elhelyezésére. Ha a demokra-
ta csak Németországba rak befolyáspontokat, a kártya módosított

műveleti értéke: 1 (a kártyán szereplő érték) +1 (Tiananmen tér 
miatt) +1 (OM határ újranyitása miatt) –1 (az Óvatosság hatása 
miatt) = 2 pont. A demokrata lerak 2 befolyáspontot Lipcsébe, és 
a köre véget ér.

2. Ezen forduló későbbi akciókörében a demokrata kijátssza a
‘Kerekasztal tárgyalások’ eseményt (3 műveleti pont) a műveleti 
pontokért, befolyáspróbák végzésére Németországon kívül. Ebben az 
esetben az egyetlen érvényben levő módosító az Óvatosságé, mely 
a kártya műveleti értékéből 1-et levon, mely így 2 lesz. A demokrata
két befolyáspróbát végez, mindkét esetben alkalmazva a módosítót a
‘Kerekasztal tárgyalások’  műveleti értékén, ami így csak 2.

7.3.2 A módosítóktól függetlenül egy nem-értékelő kártya 
mindig minimum 1-es műveleti értékkel bír.

7.3.3 Az események, melyek a kártyák műveleti értékét mó-
dosítják, csak az egyik játékosra vontakoznak, és minden szóba 
jöhető tevékenységre alkalmazni kell őket.

PÉLDA: A kommunista játékos kijátszotta a ‘Peresztrojka’ kártyát 
eseményként, és így +1-es műveleti érték módosítót kap min-
den kártyájára. A kommunista szintén kijátszotta az ‘Óvatosságot,’ 
tehát a demokrata –1-es módosítót kap a kártyáira. A kommunista ki-
játssza a ‘Fogyasztói társadalom’ demokrata eseményt (3 pont), és 
úgy dönt, hogy a demokrata esemény bekövetkezte előtt elvégzi 
akciókörét. A Peresztrojka bónuszával a kommunista 4 műveleti pont 
értékért helyezhet le befolyáspontokat. Ezután életbe lép a ‘Fogyasztói 
társadalom’ esemény. A demokrata levehet egy kommunista befolyáspon-
tot, és ezután elvégezhet egy befolyáspróbát a kártya műveleti értékével. 
Az Óvatosság esemény miatt 1-et levon a kártya értékéből, így a 
befolyáspróba csak 2 pontnyi bónuszt kap a Fogyasztói társadalom 
kártya után.

7.4 Események, melyeket mint műveleti kártyát játszunk ki

Ha egy esemény úgy rendelkezik, hogy a játékos műveleteket 
végezhet, lerakhat befolyáspontokat vagy befolyáspróbákat végezhet 
úgy, mintha egy adott műveleti értékű kártyát játszott volna ki,
akkor a további műveleteket úgy kell kezelni, mintha a kártyát a 
műveleti értékért hozták volna játékba. Ezért ezek a műveletek 
mind a 6.1 pontban leírt korlátozások, mind más, esetlegesen 
az értéket befolyásoló események hatálya alá esnek.

7.5 Kijátszhatatlan események
Ha egy esemény kijátszhatatlanná válik egy másik esemény 
kártya korlátozó hatása miatt, akkor még mindig felhasználható 
a kártya a műveleti értékéért.

7.6 Speciális szabályok a romániai eseményekre
7.6.1 A demokrata két különleges román eseménnyel rendelkezik, 
melyek magyarázatra szorulnak: ‘A tömeg Ceausescu ellen fordul’ 
és a ‘A zsarnok eltávozott’. Ezek az események a román forradalom 
kezdetét ill. Nicolae és Elena Ceausescu Központi Bizottság
épületének tetejéről való helikopteres menekülési kísérletét jelzik.

7.6.2 Mikor ‘A tömeg Ceausescu ellen fordul’ eseményként a 
játékba kerül, a kártya addig a demokrata játékos elé helyezve marad, 
míg a romániai értékelést ki nem játssza valaki. A hatalmi harc 
kártyák kiosztása után, de még a hatalmi harc megkezdése előtt 
lép érvénybe.

7.6.3 Ha ‘A zsarnok eltávozott’ kártyát kijátsszák eseményként
mielőtt ‘A tömeg Ceausescu ellen fordul’ érvénybe lépne, akkor 
ez is a
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demokrata elé kerül addig, míg a romániai értékelést ki nem játsszák.
Miután a hatalmi harcot eldöntik, ‘A zsarnok eltávozott’ azonnal 
életbe lép a következő akciókör előtt. Ha ‘A zsarnok eltávozott’
eseményként játsszák ki, miután ‘A tömeg Ceausescu ellen fordul’
esemény már megtörtént, azaz a romániai értékelés lezajlott, és
‘A tömeg Ceausescu ellen fordul’ kártya hatásait alkalmazták, 
akkor ‘A zsarnok eltávozott’ azonnal életbe lép úgy, mint bármely 
más esemény.

7.6.4 Míg ‘A zsarnok eltávozott’ kártya a demokrata elé van 
helyezve, az öt esemény, mely a Ceausescu házaspárral 
kapcsolatos (”Személyi kultusz”, “Rendszerezés”, “Ceausescu”,
“Elena” és a “Mészárlás Temesváron”) továbbra is megtörtén-
het.

PÉLDA: ‘A tömeg Ceausescu ellen fordul’ és ‘A zsarnok
eltávozott’ a demokrata elé vannak helyezve. A romániai értékelő lapot 
nem játszották ki. A kommunista kijátssza a ‘Rendszerezést’ az eseményért,
és megsemmisíti a romániai írók mezejét.

7.6.5 Mikor A zsarnok eltávozott esemény lezajlott, a demokrata kiválaszt 
egy olyan mezőt Romániában, ahol nincs demokrata befolyáspont, 
ide menekül a Ceausescu házaspár. Rakjuk a Zsarnok eltávozott
jelölőt a demokrata által válaszott mezőre. Ha a demokrata
később ellenőrzése alá vonja ezt a mezőt, akkor Ceausescuékat 
elfogják, a demokrata eltávolítja a jelzőt, és azonnal nyer 2 GYP-
t. Ha a játék eljut a végső értékelésig, és a Ceausescu házaspárt 
nem fogták el, akkor a kommunista kap 2 GYP-t. Ha nincs olyan 
mező, amely alkalmas lenne a Ceausescu házaspár menekülésére, 
akkor a demokrata azonnal nyer 2 GYP-t.

“A történelem megbünteti azokat, akik túl későn érkeztek.” —
Mihail Gorbacsov Erich Honeckernek, Berlin, 1989. 10. 07.

8.0 HATALMI HARCOK
Mikor egy ország értékelő kártyáját kijátsszák, azonnal le kell 
folytatni az ország uralmáért folytatott hatalmi harcot.

Fontos: Az értékelő lapokat ki kell játszani abban a fordulóban, 
mikor azokat kiosztják. Ha egy játékosnak értékelő lap marad a 
kezében az adott forduló utolsó akcióköre után, akkor elveszti a 
játékot.

A hatalmi harcokat az alábbi sorrend szerint kell lefolytatni:

1. Kártyák kiosztása: A játékosok kártyákat kapnak a 
hatalmi harc pakliból az adott országban ellenőrzött mezők
száma alapján.

2. A tét emelése: A játékosok dönthetnek úgy, hogy növelik a 
hatalmi harc jutalmát és szankcióit 3, a kezükben tartott 
hatalmi harc kártya eldobásáért cserébe.

3. Kártyák kijátszása: A játékosok egyenként kijátsszák hatal-
mi harc kártyáikat mindaddig, míg ki nem derül, ki a hatalmi 
harc győztese.

4. Utóhatás: Végrehajtják a hatalmi harc eredményéből 
következő jutalmakat és szankciókat.

5. Értékelés: Végül el kell végezni az ország értékelését a 9.1
pontban leírt szabályok szerint, és a győzelmi pont jelzőt en-
nek megfelelően kell mozgatni a győzelmi pontok jelzősávján.

Megjegyzés: A hatalmi harc minden lépését végre kell hajtani,
mielőtt a győzelmi pontok alapján az automatikus győzelmet
megállapítanánk.

8.1 KÁRTYÁK KIOSZTÁSA
8.1.1 Keverjük meg a hatalmi harc pakli összes kártyáját. A játékosok 
az adott országban ellenőrzött mezők száma alapján a következő 
mennyiségű kártyákat kapják:

• 6 kártya az első ellenőrzött mező után. 

• 2 kártya minden további ellenőrzött mező után.

• Ha az egyik játékos nem ellenőriz egyetlen mezőt sem az adott 
országban, akkor nem kap kártyákat  ebben a fázisban.

8.1.2 Különféle események (pl. “Kerekasztal tárgyalások”, “A 
Kisgazda pártok fellázadnak” és a “Nemzeti Megváltás Frontja”) 
befolyásolják a játékosok hatalmi harc során kapott kártyáinak 
számát. Ha ezek közül bármelyik érvényben van, akkor a kézben 
tartott kártyákat ebben a fázisban kell az adott kártya utasítá-
sainak megfelelően módosítani, még azelőtt, hogy a játékosok 
megnéznék a kapott kártyáikat.

PÉLDA: A demokrata kijátszotta a Lengyelország értékelése kártyát. A
demokrata ellenőrzi a katolikus egyház, a lengyel írók, Wroclaw és
Krakkó mezőket. A kommunista ellenőrzi Bydgoszcz és Varsó mezőket. A
‘Kerekasztal tárgyalások’ esemény a demokrata előtt fekszik. A demokrata
kap 12 kártyát, a kommunista pedig 8-at. Ezután a demokrata húz 2 
kártyát a kommunistától, mielőtt megnéznék a lapjaikat.

8.1.3 Háromféle kártya van a hatalmi harc pakliban: akció kártyák,
vezető kártyák és adu kártyák. Négyféle akció kártya van: petíció, 
felvonulás, sztrájk és gyűlés a téren. Vannak vezető kártyák, 
melyek a térkép különböző típusú mezőihez kapcsolódnak (elit, 
értelmiségi, munkás stb.). Vannak még adu kártyák is, melyek 
feljogosítják a játékost további kártyák húzására, kényszeríthetik 
az ellenfelet lapjainak eldobására, meggátolhatják adott akciótí-
pusok kijátszását, vagy ellenséges befolyáspontokat távolíthatunk el 
velük a térképről.

8.2 A TÉT EMELÉSE
8.2.1 Mindkét játékos eldönti - az értékelő lapot kijátszó fél el-
sőként -, hogy akarja-e emelni a tétet a hatalmi harc során.

8.2.2 A tét emeléséhez a játékosnak el kell dobnia 3 kártyát a 
kezében tartott lapok közül. Ha így tesz, akkor a hatalmi harc 
győztese +1-es módosítót kap a győzelmi pont és befolyásvesztés
kockadobására, függetlenül attól, hogy ki nyeri a hatalmi harcot.
Ez a módosító összegződik; ha mindkét fél emelte a tétet, akkor 
a kockadobás +2-es értékkel módosul.

PÉLDA: A demokratának 14 lap van a kezében, míg a kom-
munistának csak 6. A demokrata úgy dönt, hogy emeli a tétet,
és eldob 3 hatalmi harc kártyát. A kommunista nem emeli a tétet.

8.3 KÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA
8.3.1 Az a játékos birtokolja a kezdeményezést a hatalmi harc 
kezdetén, aki kijátszotta az értékelő lapot. A kezdeményezés számos 
alkalommal oda-vissza váltakozhat a játékosok között, mielőtt a 
hatalmi harc eldől. A kezdeményezéssel éppen rendelkező 
játékost tekintjük a támadónak, ellenfele pedig a védekező.

PÉLDA: A demokrata kijátszotta a Lengyelország értékelése lapot, 
így övé a kezdeményezés a hatalmi harc kezdetén, és ő választhat-
ja ki az első játékba kerülő lapot.
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MEGJEGYZÉS: Ha a támadó fél nem kapott lapot, mivel nem ellenőriz 
egyetlen mezőt sem, akkor a védekező fél azonnal megnyeri a hatalmi 
harcot. Ugorjunk a harc utóhatásai részhez (8.4).

8.3.2 Hatalmi harc fordulók: A hatalmi harc kártyákkal játszott 
részt hatalmi harc fordulókra osztjuk. A játékosok egyenként 
hajtják végre fordulójukat addig, míg a hatalmi harc kimenetele 
el nem dől. Minden fordulóban a következő lépéseket kövessük:

1. lépés A támadó kijátszik egy hatalmi harc kártyát:

• Bármely akció kártya (gyűlés a téren, sztrájk, felvonulás vagy
petíció) kijátszható.

• Egy vezető kártyát is kijátszhatunk, de csak akkor, ha az adott 
fél birtokolja a vezetőhöz tartozó mezőt az országban. Ha egy 
vezető kártyát játszik ki a támadó, ki kell választania egy ak-
ciótípust. A vezető kártyát úgy kell kezelni, mintha a kiválasz-
tott akciótípushoz tartozó kártyát játszotta volna ki.

• Bármely adu kártyát kijátszhatjuk (KIVÉTEL: “Elhibázott tak-
tika”). Ha egy adu kártyát játszunk ki, kövessük a kártya utasítá-
sait, hagyjuk ki a 2. és 3. lépést, és kezdjünk egy új fordulót, ahol 
az eddigi védekező lesz az új támadó fél. A védekező részéről 
nem szükséges válaszkártya kijátszása.

MEGJEGYZÉS: Ha a támadónak nincs kijátszható kártyája, akkor a 
hatalmi hartc véget ér, és azt a védekező nyeri. Ugorjunk a harc utóhatásai 
részhez (8.4).

PÉLDA: A demokratának nincs adu kártyája. A leghosszabb soroza-
ta a “menetelés” akciótípusból van, ebből 4 db kártyával rendelkezik,
ezért úgy dönt, hogy egy menetelés kártya kijátszásával kezd. Kiválaszt-
ja a legerősebb menetelés kártyáját, ami egy 6-os menetelés.

2. lépés A védekező képes a támadó által kijátszott kártyának 
megfelelő kártyát rakni:

• Bármely, ugyanolyan típusú akció kártya kijátszható.

• Egy vezető kártyát is felhasználhat, de csak ha a védekező 
ellenőrzi a vezetőhöz tartozó mezőt az országban.

• Az “Elhibázott taktika” kártya is kijátszható ilyenkor. Ebben 
az esetben, a hatalmi harc fennmaradó idejében egyik fél sem 
játszhat ki olyan akciótípust, melyre válaszul az adu kártyát ki-
játszották (vagy nem helyettesíthet ilyen akciót vezető kártyával) . A 
védekező nem támadhat vissza abban a fordulóba, amelyben 
kijátssza ezt az adut: ugorjunk a 3. lépésre, és kezdjünk egy 
új fordulót úgy, hogy a támadónál marad a kezdeményezés.

MEGJEGYZÉS: Ha a védekező nem képes vagy nem akar a támadó kár-
tyájának megfelelő válaszkártyát lerakni, akkor a hatalmi harc véget ér és 
a támadó nyer. A támadó az adott forduló 1. lépésénél felhasznált 
akciótípussal nyeri meg a hatalmi harcot. Ugorjunk a harc utóhatásai 
részhez (8.4).

PÉLDA: A kommunistának van egy kijátszásra alkalmas menetelés ill. 
egy elit vezető kártyája. Nem rakhatja le az értelmiségi vezető kártyát, 
mivel nem ő ellenőrzi a lengyel írók mezejét. Úgy dönt, hogy megtartja 
a vezető kártyát, és a menetelés kártyáját játssza ki a demokrata lépésére 
válaszul.

3. lépés A védekező dob egy kockával a kezdeményezés megsz-
erzéséért:

• A kezdeményezés megszerzéséhez a védekezőnek egyenlő vagy 
nagyobb értéket kell dobnia a kockával, mint a támadáshoz 
használt kártya értéke.

• A gyűlés a téren kártyák értéke 1. Ha ilyen értékű kártyát 
használtak a támadáshoz, akkor a válaszcsapás automatikus:

nem szükséges kockával dobni.

• Ha a védekező megszerzi a kezdeményezést, akkor átveszi 
a támadó szerepét a következő fordulóban. Ha nem, akkor a 
támadónál marad a kezdeményezés, és újfent ő lesz a támadó.

PÉLDA: A demokrata egy 6-os menetelést játszott ki, így a kommunistának
6-ost kell dobnia a kezdeményezés megszerzéséhez. Csak 2-t dob, ezért a
demokrata marad a kezdeményező, és ő támadhat kártyájával a következő
fordulóban.

8.3.3 A kezdeményező játékos nem passzolhat saját 
fordulójában. Ha van kijátszható kártyája, akkor azt ki is kell 
játszania.

8.3.4 A játékosoknak mindenképp kell dobniuk a kezdeményezés 
megszerzéséért, ha a szabályok szerint megtehetik.

PÉLDA: A demokrata megtartotta a kezdeményezést. Kijátszik 
egy újabb menetelés kártyát. Mint támadó, mindenféleképp ki kell 
játszania egy kártyát, ha van erre megfelelő lap a kezében. A
kommunista lemond a hatalmi harcról. Mivel nem az övé a 
kezdeményezés, nem kötelező kijátszania a kezében levő vezető kár-
tyát, bár ezzel reagálhatna a demokrata menetelésére. A kommu-
nista úgy ítéli meg, hogy jobban jár, ha egy meneteléssel veszti el 
a hatalmi harcot, mintsem hogy kijátssza egyetlen vezető kártyáját,
és utána sebezhetővé váljon egy gyűlés a téren akcióval szemben.
A demokrata megnyeri a hatalmi harcot Lengyelországban!

8.4 UTÓHATÁSOK
8.4.1 Miután eldőlt, hogy ki nyerte a hatalmi harcot,
két kockadobás következik. Az első dobás meghatározza, men-
nyi be-folyáspontot kell a vesztesnek eltávolítani az országból, a
második dobás pedig meghatározza, mennyi győzelmi pontot kap 
a győztes (és ha a demokrata a nyertes, akkor ez a dobás dönti 
el, hogy a kommunistát eltávolítják-e a hatalomból).

• –2-es módosító érvényes mindkét dobásra, ha petícióval 
nyerték meg a hatalmi harcot.

• +2-es módosító érvényes mindkét dobásra, ha a gyűlés a téren 
akcióval nyerték meg a hatalmi harcot.

• Ha bármely fél emelte a tétet a hatalmi harc során, akkor adjunk 
hozzá annyi +1-es módosítót mindkét dobáshoz, ahány fél a
tétet emelte. Még ha az a játékos veszti is el a hatalmi harcot,
aki a tétet is emelte, a +1-es módosító akkor is érvényes.

• Ha a ‘Jakovlev lesz Gorbacsov tanácsadója’ esemény hatály-
ban van, és a demokrata nyerte a hatalmi harcot, akkor továb-
bi +1-es módosítót kap mindkét kockadobáshoz.

8.4.2 Kockadobás befolyásvesztésre: A vesztes dob egy kocká-
val, módosítja a dobott értéket a fent leírt módosítókkal, és meg-
nézi a térképen található hatalmi harc eredmények/befolyásvesztés 
táblázatán, hogy mennyi befolyáspontot kell eltávolítania az 
országból a hatalmi harc elbukása miatt. A vesztes választja ki, 
hogy melyik befolyáspontokat távolítja el. Ha több befolyáspon-
tot kellene eltávolítania, mint amennyivel rendelkezik abban 
az országban, akkor a különbözetet figyelmen kívül kell hagyni.

PÉLDA: A kommunista elvesztette a hatalmi harcot. Dob egy kockával a 
befolyásvesztésre, és a dobott érték 1. Mivel a demokrata emelte a tétet,
ezért +1-es módosítója van, tehát a módosított érték 2. A hatalmi 
harc eredmények táblázatának megfelelően a kommunista eltávolít 1 be-
folyáspontot. Mivel Varsó hadszíntér mező, inkább eltávolít 1 befolyáspontot 
Bydgoszcz-ról.
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8.4.3 Kockadobás győzelmi pontokért: A nyertes  dob egy 
kockával , módosítja a dobott értéket a fent leírt módosítókkal,
és megnézi a térképen található hatalmi harc eredmények/győzelmi 
pontok táblázatán, hogy mennyi győzelmi pontot kap jutalomként.

PÉLDA: A demokrata megnyerte a hatalmi harcot. Dob egy kockával 
győzelmi pontokért, és a dobott érték 3. Mivel emelte a tétet, ezért +1-
es módosítója van, tehát a módosított érték 4. A hatalmi harc 
ered-mények táblázatának megfelelően a demokrata nyer 2 GYP-t.

8.4.4 A demokrata átveszi a hatalmat: Ha a demokrata megny-
erte a hatalmi harcot, és a győzelmi pont kockadobásának módosí-
tott értéke 4 vagy több, akkor a kommunista elveszti a hatalmat 
az országban. Rakjunk egy demokrata befolyás jelzőt az ország 
értékelő táblázata mellé, és távolítsuk el az ország értékelő kártyáját 
a stratégiai kártyapakliból. Ha a kommunista nyeri a hatalmi harcot,
vagy ha a demokrata nyeri a hatalmi harcot, de 3-ast vagy kiseb-
bet dob (módosított érték)  a győzelmi pont kockadobás 
során, akkor a kommunista a hatalomban marad.

PÉLDA: A demokrata módosított kockadobása 4-es értékű, amely azt je-
lenti, hogy a kommunistát eltávolítják a hatalomból. Lengyelország ál-
lamformája demokráciára változott! A demokrata emeli poharát és így 
szól ”Sto Lat!” és “Na zdarovje!”

8.4.5 A kommunista önként lemond a hatalomról: Ha a kommu-
nistát nem távolították el a hatalomból, most önként is lemondhat 
róla. Nem kap győzelmi pontokat a fennálló hatalomért. Rakjunk 
egy demokrata befolyás jelzőt az ország értékelő táblázata mellé,
és távolítsuk el az ország értékelő kártyáját a stratégiai kártyapak-
liból.

“Emberek, a kormányotok visszatért hozzátok!” — Vaclav Havel
csehszlovák elnök, 1990. 01. 01.

8.4.6 A fennálló hatalom értékelése: Ha a kommunista megtartja
hatalmát, az ország értékelő lapja továbbra is játékban marad, és 
azt a dobott lapok közé kell tenni. A kommunista annyi győzel-
mi pontot kap, amennyi az ország hatalmi értéke, beszorozva 
az értékelő lap eddigi kijátszásainak számával.

• Az országok hatalmi értéke az ország térképen látható értékelő 
táblázatában van feltüntetve.

• Az első alkalommal, amikor a kommunista pontokat kap a megtar-
tott hatalomért, rakjunk egy kommunista 1-es befolyás jelzőt az ország 
értékelő táblázata mellé. A következő alkalommal, mikor az értékelő 
lap játékba kerül, és a kommunista továbbra is hatalomban marad,
cseréljük le az 1-es jelzőt 2-esre és így tovább mindaddig, míg a 
demokrata át nem veszi a hatalmat. Ez emlékeztetőül szolgál arra, 
hogy mennyi bónusz GYP-t kap a kommunista, ha a következő 
hatalmi harcban is megtartja az országban a hatalmát.

PÉLDA: Lengyelország hatalmi értéke 3. Az első alkalommal, mikor 
a kommunista pontokat kap a hatalom megtartásáért, 3 GYP-t kap, a 
má-sodik alkalommal 6 GYP-t, a harmadik alkalommal pedig 9 GYP-t.

8.4.7 Demokrata a hatalomban: A demokrata soha nem kap pontot 
a hatalom megszerzésért. Ha a demokrata megszerzi a hatalmat,
az adott ország értékelő lapját el kell távolítani a játékból.

8.5 Pontozás
Minden hatalmi harc végső lépése a győzelmi pontok kiosztása, 
annak alapján, hogy a felek mennyi befolyással rendelkeznek az 
országban a hatalmi harc után. Lásd a 9.0 pontot a pontozás     
részleteiért.

9.0 ORSZÁGÉRTÉKELÉS
9.1 Általános szabály
Az országértékelés olyan folyamat, ahol megnézzük a játékosok 
teljesítményét egy országban, és ennek megfelelően győzel-
mi pontokkal jutalmazzuk őket. Országértékelés a következő es-
etekben fordulhat elő:

1. A hatalmi harc utolsó lépéseként

2. A végső értékelés során (10.4)

9.2 Az országértékelés fogalmai
A következő fogalmakat használjuk az országértékelés során:

Jelenlét: Egy játékos jelen van egy országban, ha legalább egy 
mezőt ellenőriz ott.

Dominancia: Egy játékos egy országban dominanciára tehet sz-
ert, ha több mezőt és több hadszíntér mezőt ellenőriz ott, mint el-
lenfele. Egy játékosnak legalább egy nem-hadszíntér és legalább 
egy hadszíntér mezőt ellenőriznie kell az ország dominálásához.

Ellenőrzés: Egy játékos ellenőriz egy országot, ha ellenfelénél 
több mezőt és az összes hadszíntér mezőt ellenőrzi ott.

9.3 Az országértékelés menete
9.3.1 Ha egy játékos egy országban jelen van, dominál vagy el-
lenőrzi azt, akkor azért győzelmi pontokat kap az ország értékelő 
táblázata által jelzett mennyiségben, mindig a legmagasabb elért 
irányítási szintet figyelembe véve.

PÉLDA: A kommunista dominál Romániában. 4 GYP-t kap a 
dominanciáért. Ugyanakkor nem kap további 2 GYP-t a jelen-
létért, bár gyakorlatilag jelen van az országban.

9.3.2 Mindkét játékos további 1 GYP-t kap minden olyan had-
színtér mező után, amit az adott országban ő ellenőriz.

9.3.3 Mindkét játékos összeadja a kapott GYP-it, és a nettó 
különbség értékének megfelelően elmozdítják a győzelmi pont 
jelzősávon a jelzőt.

PÉLDA: A kommunista kijátssza a Lengyelország értékelése 
lapot. A hatalmi harc végére, az értékeléskor a kommunista el-
lenőrzi Varsót. A demokrata ellenőrzi a lengyel katolikus egy-
ház mezőt, a lengyel írók mezőt, Wroclaw-ot és Krakkót. Ezen 
mezők közül csak Varsó, Wroclaw és Krakkó a hadszíntér mező. Így
a demokrata fél lengyelországi dominanciájának jutalmaként kap
6 GYP-t, +2 GYP-t a két hadszíntér mező ellenőrzéséért (Wroclaw
és Krakkó). Mivel a demokratának csak 1 befolyáspontja van Gdansk-
ban, így azt nem ellenőrzi. A kommunista jelenlétért kap 3 GYP-
t, +1 GYP-t pedig egy hadszíntér mező ellenőrzése miatt (Varsó). 
Mivel a demokrata több hadszínteret és összességében több mezőt 
ellenőriz, ill. legalább 1 nem-hadszíntér mezőt is a kezén tart, így 
dominanciáért kap győzelmi pontokat. Az odaítélt győzelmi pontok 
alapján (8 GYP a demokratának, 4 GYP a kommunistának) a két 
fél pontjainak különbsége 4 GYP a demokrata javára. A győzelmi 
pontok sávján a jelzőt 4 mezővel el kell mozdítani a demokrata
győzelem irányába.
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10.0 GYŐZELMI FELTÉTELEK
Négy különböző módon nyerhetjük meg a játékot:

10.1 Automatikus győzelem:
Abban a pillanatban, hogy az egyik játékos eléri a 20 GYP-t a játék-
nak vége, és az a játékos nyert, akinek ez sikerült.

• A hatalmi harcok során addig nem kell ellenőrizni, hogy ez a kritéri-
um teljesült-e, amíg a hatalmi harc összes lépését végre nem hajtjuk,
és az összes GYP-t érintő változást el nem végeztük (beleértve az 
országértékelését is).

• Az automatikus győzelem feltételei a végső értékelésre nem 
vonatkoznak.

10.2 Illegálisan visszatartott lap
Ha egy játékos értékelő lapot tart a kezében egy forduló “kézben tartott 
lapok ellenőrzése” fázisában (4.5.4), akkor az a játékos elvesztette 
a játékot és ellenfele bejelentheti győzelmét. Ha mindkét játékos 
kezében van értékelő lap, akkor a játék döntetlennel végződik.

“A szabadságot kerestem.” — David Hasselhoff, Berlin, 1989. 12.
31.

10.3 Újévi parti megünneplése
Ha az Újévi parti eseményt kijátszották egy forduló során, és a kom-
munista az esemény aktiválása mellett dönt, akkor a játék az adott
forduló végén véget ér, a végső értékelés kihagyásával.

• A játék vége előtt a demokratának lehetősége van egy hatalmi harcot 
végezni a még kommunista uralom alatt álló országok egyikében.
Ha így tesz, akkor a hatalmi harcot épp úgy kell végrehajtani, 
mintha az ország értékelő lapját kijátszották volna, beleértve az 
országértékelést is.

• A demokratánál van a kezdeményezés a hatalmi harc elején.

• Megjegyzés: Ha a demokrata Romániát választja a végső hatalmi 
harc színteréül, “A tömeg Ceusescu ellen fordul” esemény életbe 
lép, ha a kártyát az eseményért játszották ki, de a hatásai még nem 
érvényesültek. “A zsarnok eltávozott” esemény nem jöhet létre,
mivel a játék a hatalmi harc befejeztével azonnal véget ér.

• A végső hatalmi harc után (ha volt ilyen), a győzelmi pontok 
tekintetében vezető játékos nyer, úgy mint a végső értékelés után
(10.4.3).

10.4 Végső értékelés
10.4.1 Ha egyik fél sem ér el győzelmet (egyik fajtát sem) a 10. 
kör végéig, akkor minden országot értékelni kell az országértékelés 
szabályai szerint (9.0). Nem zajlanak hatalmi harcok és a kommu-
nista nem kap pontokat a hatalom megtartásáért. Ezenkívül a
kommunista végső értékelés bónuszt kap a hatalma alatt levő orszá-
gok száma alapján:

GYP Bónusz
1	 4
2	 8
3	 12
4	 16
5	 20
6	 24

10.4.2 A 20 GYP elérése nem eredményez automatikus győzel-
met a végső értékelés során.

10.4.3 Miután minden országot értékeltek, és a kommunista 
megkapta a bónusz pontjait, a győzelem azé a játékosé lesz, aki a 
legtöbb pontot gyűjtötte. Ha a GYP jelző a pozitív tartományban 
van, akkor a demokrata győz; ha a GYP jelző a negatív 
tartományban van, akkor a kommunista győz. Ha a jelző a nulla 
mezőn áll, akkor a játék döntetlenre végződött.

11.0 KÁRTYÁK MAGYARÁZATA
11.1 Az osztrák-magyar határt újranyitják: Ha a demokrata
befolyáspróbákat végez Kelet-Németországban, mialatt ez a 
kártya érvényben van, a műveleti értékre vonatkozó bónusz csak 
akkor érvényes, ha mindkét befolyáspróba Kelet-Németország-
ban történik. Ha az első befolyáspróbát az NDK-ban végzik el, a
demokratának nyilatkoznia kell, hogy felhasználja-e a bónuszt
(elkötelezve magát egy második NDK befolyáspróba mellett) vagy 
nem. Ha a demokrata nem nyilvánítja ki egyértelműen szándékát 
a kockadobás előtt, akkor nem használhatja a bónuszt.

11.2 Általános sztrájk: A kommunista játékos az esemény 
létrejötte utáni első akciókörében el kell dobjon egy kártyát és a 
kockával is dobnia kell. Akciókörönként 1 kártyát kell eldobnia.
Ez az esemény 1 fordulónál tovább is érvényben maradhat.

11.3 Helsinki záróokmány: Ezen kártya neve pirossal van szedve, 
bár ez nem egy másik demokrata esemény előfeltétele. A vörössel 
szedett név lehetővé teszi a demokratának, hogy elvegyen egy 
lapot a kommunista kezéből, és azt az eseményért kijátssza 
a “Goodbye Lenin!” esemény segítségével.

12.0 A SZOVJETUNIÓ
STABILITÁSI JELZŐSÁVJA

“Ha Gorbacsovot leváltják, akkor a kelet-európai demokrá-
ciákról szőtt álmunk szertefoszlik.” — Margaret Thatcher brit 
miniszterelnök George Bush amerikai elnöknek, 1989. 11. 18.

12.1 A Szovjetunió a játék kezdetén stabil, de egyes események 
kijátszásával a balti államok (Litvánia, Lettország és Ész-
tország) elkezdik a Szovjetuniótól való függetlenségük kinyil-
vánításának folyamatát.

12.2 Mikor a Sajudis esemény megtörténik, mozgassuk a SZU 
stabilitás jelzőjét az esemény mezőjére.

12.3 Mikor a Balti út esemény megtörténik, mozgassuk a SZU 
stabilitás jelzőjét az esemény mezőjére.

12.4 Mikor az Elszakadó balti köztársaságok esemény 
megtörténik, mozgassuk a SZU stabilitás jelzőjét az esemény 
mezőjére. Megjegyzés: miután az Elszakadó balti köztársasá-
gok esemény megtörtént, a Gorbacsov elbűvöli a Nyugatot nem
játszható ki többé eseményként.

12.5 Mikor a Puccs a Kremlben! esemény megtörténik, mozgas-
suk a SZU stabilitás jelzőjét az esemény mezőjére.

12.6 A fenti eseményekhez kapcsolódó GYP jutalmakat a 
jelzősáv mellett és a kártyákon találjuk.
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Kártyák húzása:
A kommunista kezében levő kártyák

1.  2 MP: A statárium hagyatéka*

(kommunista)

14.  4 MP: Gorbacsov elbűvöli a Nyugatot

15.  3 MP:  Honecker* (kommunista)

19.  2 MP: Pápai látogatás* (demokrata)

22. Lengyelo. értékelése

27.  3 MP: Fogyasztói társadalom(demokrata)

34.  2 MP: Fidesz* (demokrata)

36.  3 MP: Vágta Nyugatra*
(demokrata)

Megjegyzés: A kommunista erős lapokat 
kapott.

A demokrata kezében levő kártyák

9.  1 MP: A Fal* (kommunista)

10.  3 MP: Személyi kultusz*

(kommunista)

12.  2 MP: Apparatcsik* (kommunista)

26.  1 MP: Helsinki záróokmány*

(demokrata) (piros)

33.  2 MP: Sajudis* (demokrata)(piros)

35.  3 MP: Gyógyítsd be vérző sebeinket*

(kommunista)

39.  2 MP: Öko-Glasznoszty*(demokrata)

40.   3 MP: Magyar Demokrata
Fórum* (demokrata)

Megjegyzés: A demokrata lapjainak műveleti pontjai kissé 
alacsonyak, de van két pirossal szedett nevű eseménye (Helsinki 
és Sajudis), amik a játék későbbi szakaszában jól fognak jönni.

További befolyáspontok felhelyezési fázisa:

1 kommunista befolyás Miskolcra, ahol így 1 lesz

1 kommunista befolyás Debrecenbe, ahol így 1 lesz

1 demokrata befolyás Poznanba, ahol így 1 lesz

1 demokrata befolyás Wroclaw-ba, ahol így 1 lesz

1 demokrata befolyás Szegedre, ahol így 2 lesz

2 kommunista befolyás Debrecenbe, ahol így 3 lesz

1 kommunista befolyás Bydgoszcz-ra, ahol így 2 

lesz 2 demokrata befolyás Poznanba, ahol így 3 lesz

2 demokrata befolyás Szegedre, ahol így 4 lesz

2 kommunista befolyás Miskolcra, ahol így 3 lesz

Megjegyzés: A demokrata befolyáspontokat rak Poznanra annak 
ellenőrzése miatt, amely így Gdanskot támogatja, és dominaciát 
jelent számára Lengyelországban. Szintén elfoglalja Szegedet, mely 
Budapestet támogatja, és jelenlétet jelent számára Magyarorszá-
gon. A kommunista úgy döntött, hogy elengendő befolyást rak 
Magyarországra Debrecen és Miskolc ellenőrzéséhez. Ezek így 
egymást támogatják. 

MINTA F O R D U L Ó

1 pontot rak Bydgoszcz-ra, de jelenléte így még nincs 
Lengyelországban. A Lengyelország értékelése kártya birtokában 
így kényelmesnek gondolja helyzetét.

1. forduló akciófázisa
1. forduló, 1. kommunista akciókör

A kommunista a következő kártyát játssza ki befolyás felhe-
lyezésért:

3 MP: Vágta Nyugatra* (demokrata)

• 2 kommunista befolyást ad Bydgoszcz-ra, ahol így 4 lesz.

• 1 kommunista befolyást ad Varsóba, ahol így 2 lesz.

Ezután a demokrata felhasználja a Vágta Nyugatra eseményt,
melyet a kommunista játszott ki.

Dob egy kockával. Ha a dobott érték meghaladja a kommunista ál-
tal ellenőrzött NDK mezők számát, akkor nyer 1 GYP-t, és válaszhat
egy csillaggal jelölt (*) kék eseményt a dobottak közül. Ez az es-
emény azonnal megtörténik.

• *A Vágta Nyugatra kártyát végleg eltávolítják a játékból.

• A kommunista által ellenőrzött NDK mezők száma = 0. Vágta
Nyugatra kockadobás = 2. Siker! Nyer 1 GYP-t, mely így 1 
lesz. Nincsenek kijátszható demokrata események a dobottak 
között.
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Az ábra a befolyáspontok állását mutatja a kezdő 
felállás után. A citromsárgával kiemelt befolyáspontok
jelzik azokat a helyeket, melyekre egy vagy több
befolyáspontot helyeztek el a felek saját választásuk 
szerint.
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Megjegyzés: A kommunista úgy dönt, hogy inkább ad egy ingyen 
GYP-t, cserébe a Vágta Nyugatra kikerül a játékból. Káros hatása 
az eseménynek alig van, mivel még nincs demokrata csillaggal jelölt 
esemény a dobottak közt. A kártya műveleti pontjaival ellenőrzi By-
dgoszcz-ot (elit mező), és egy további befolyáspontot rak Varsóra.

1. forduló, 1. demokrata akciókör
A demokrata a következő kártyát játssza ki eseményként:

1 MP: Helsinki záróokmány* (demokrata) (piros)
A játék hátralevő részében1 GYP jár a demokratának minden diák 
vagy értelmiségi mező elleni kommunista befolyáspróba után.

A Helsinki záróokmány kártya egy pirossal szedett, csillaggal 
jelölt és aláhúzott esemény, mely a következőket jelenti:

• Végleg el kell távolítani a játékból (*).

• A térkép mellé kell helyezni emlékeztetőül a demokrata által 
megnyerhető GYP-kre (aláhúzás).

• A tesztelés során ezt egy nagyon fontos eseménynek ítéltük, így 
pirossal szedtük a címét. Így a demokrata ellophatja a Goodbye 
Lenin! eseménnyel. Minden más piros esemény előfeltétel.

Megjegyzés: A demokrata még mindig dominál Lengyelország-
ban, tehát jó az időzítés a Helsinki eseményként való fel-
használására.

1. forduló, kommunista 2. akciókör
A kommunista a következő kártyával befolyásokat rak fel:

3 MP: Honecker* (kommunista)

• 1 kommunista befolyást rak Varsóra, ahol így 3 lesz.

• 2 kommunista befolyást rak Gdanskba, ahol így 2 lesz.

Megjegyzés: Honecker nem lenne túl hasznos esemény ezen a 
ponton, mivel nincs felhúzható kártya még a dobottak között. Jobb 
inkább felhasználni a 3 pontot. Mivel a Honecker kártyát a pontokért 
használja fel, így az a dobottak közé kerül. Varsó ellenőrzésével a
kommunista +1 módosítót kap a Gdansk elleni befolyáspróbáknál,
és a demokrata befolyását dominanciáról jelenlétre csökkentette.

1. forduló, 2. demokrata akciókör
A demokrata a következő kártyával befolyásokat rak fel:

3 MP: Magyar Demokrata Fórum* (demokrata)

• 2 demokrata befolyást rak Krakkóra, ahol így 3 lesz.

• 1 demokrata befolyást rak Lodz-ra, ahol így 1 lesz.

Megjegyzés: Ez egy erős esemény, de a demokrata inkább a lengyel 
dominancia visszanyerésére fordítja a pontokat. Délen elhelyezett 
pontjaival megpróbál egy ellenőrzött mezőkből álló háromszöget 
létrehozni az egyház, Lódz és Krakkó segítségével. Támogathat-
ta volna Gdanskot is Szczecin elfoglalásával.

1. forduló, 3. kommunista akciókör
A kommunista a következő kártyát játssza ki eseményként:

2 MP: A statárium hagyatéka* (kommunista)
Cserélj ki 1 demokrata befolyáspontot Lengyelországban 1
kommunista befolyáspontra, és végezz egy befolyáspróbát ugyanitt 
ennek a kártyának a műveleti értékével.

• *A Statárium hagyatéka kártyát végleg eltávolítják a játékból.

• A demokrata befolyás Poznanban 1-gyel csökken, ahol így 2

    lesz.

• A kommunista befolyás Poznanban 1-gyel nő, ahol így 1 lesz.

• Befolyáspróba kísérlet Gdanskban (3-as stabilitású):
Gdansk kockadobás = 3 (+2 műveleti pont, +2 módosító) = 7. A
módosított érték  meghaladja a stabilitási érték dupláját 1-gyel. 
A demokrata befolyás Gdanskban 1-gyel csökken, ahol így 0
lesz.
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Megjegyzés: Ez az esemény gyenge, de ebben a szituációban 
működhet. A befolyás cseréjével Poznanban a kommunista megtöri 
a demokrata ellenőrzését a mező felett, é s  +2 módosítót 
kap a  Gdansk elleni befolyáspróbáknál. A módosító elegendő a 
befolyáspróba sikeréhez. A kommunista levesz 1 demokrata be-
folyáspontot Gdanskról és a mező ellenőrizetlen marad.

1. forduló, 3. demokrata akciókör
A demokrata a következő kártyával befolyásokat rak fel:

3 MP: Személyi kultusz* (kommunista)
Rakj 4 kommunista befolyást munkás vagy farmer mezőkre  
Romániában, mezőnként maximum 2-t. Nincs hatása, ha a 
"Zsarnok eltávozott" esemény már életbe lépett.

• Úgy dönt, hogy a kommunista esemény történik meg először.

• *A Személyi kultusz kártyát végleg eltávolítják a játékból.

• 2 kommunista befolyást rak Brassóra, ahol így 2 lesz.

• 2 kommunista befolyást rak Ploestire, ahol így 2 lesz.

A demokrata felhasználja a Személyi kultusz kártya pontjait:

• 2 demokrata befolyást rak Poznanra, ahol így 4 lesz.

• 1 demokrata befolyást rak Lódz-ra, ahol így 2 lesz.

Megjegyzés: Románia az év késői szakaszában kerül értékelésre, 
ezért a demokrata bevállalja a veszteséget, és hagyja a kommunista 
eseményt létrejönni. A demokrata úgy dönt, hogy a kommunista
használja fel az eseményt, mielőtt a demokrata végrehajtja akcióját,

de a sorrend itt nem túl fontos, mert a demokrata nem Romániára 
fókuszál jelenleg. Ademokrata visszafoglalja Poznant, és újabb pontot 
ad Lódz-ra. A demokrata még mindig dominál Lengyelországban: 3 
mező és 2 hadszíntér áll szemben a kommunista 2 mezőjével és 1 
hadszínterével.

1. forduló, 4. kommunista akciókör
A kommunista a következő kártyával befolyásokat rak fel:

2 MP: Pápai látogatás* (demokrata)
Rakj 3 befolyáspontot bármely katolikus egyház mezőre.

• Úgy dönt, hogy a demokrata esemény történik meg először.

• *A Pápai látogatás kártyát végleg eltávolítják a játékból.

• A demokrata befolyás a cseh katolikus egyház mezőn 3-mal 
nő, ahol így 4 lesz.

A kommunista felhasználja a Pápai látogatás kártya pontjait:

• 1 kommunista befolyást rak Gdanskra, ahol így 3 lesz.

• 1 kommunista befolyást rak Debrecenbe, ahol így 4 lesz.

Megjegyzés: A kommunista kijátssza a demokrata eseményt a 
műveleti pontokért, és hagyja, hogy a demokrata használja az 
eseményt először. A demokrata úgy dönt, hogy a Pápai látogatást
Csehszlovákiában használja, Magyarország vagy Lengyelország 
helyett. A kommunista átveszi az ellenőrzést Gdansk felett. Szin-
tén rak még egy pontot Debrecenbe, ahol így 1-gyel több lesz,
mint ami az ellenőrzéshez kell, mivel a Fogyasztói társadalom
esemény játékba kerülésére számít a forduló későbbi részében.
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1. forduló, 4. demokrata akciókör
A demokrata a következő kártyával befolyásokat rak fel:

2 MP: Apparatcsik* (kommunista)
Rakj 3 kommunista befolyáspontot tetszőlegess bürokrata 
mező(k)re.

• Úgy dönt, hogy a kommunista esemény történik meg először.

• *Az Apparatcsik kártyát végleg eltávolítják a játékból.

• 3 kommunista befolyást rak Budapestre, ahol így 3 lesz.

A demokrata felhasználja az Apparatcsik kártya pontjait:

• 1 demokrata befolyást rak Lódz-ra, ahol így 3 lesz.

• 1 demokrata befolyást rak Wroclaw-ra, ahol így 2 lesz.

Megjegyzés: A demokrata létrehozza saját háromszögét
Lengyelország déli részében Krakkó, Lódz és az egyházi mező 
segítségével. Szintén rak még Wroclaw-ra, ami Poznant támogatja 
majd, ha ellenőrzést szerez. A kommunista az agresszív fellépés 
mellett dönt, és az esemény segítségével 3 befolyáspontot 
rak Budapestre.

1. forduló, 5. kommunista akciókör
A kommunista a következő kártyát játssza ki eseményként:
4 MP: Gorbacsov elbűvöli a Nyugatot
Távolítsd el ellenfeled 2 befolyáspontját, és végezz befolyáspróbát 
a kártya műveleti értékével. Nem játszható ki eseményként a
Balti államok elszakadása után.

• A demokrata befolyás a lengyel katolikus egyház mezőn 
csökken 1-gyel, ahol így 4 lesz.

• A demokrata befolyás Krakkóban csökken 1-gyel, ahol így 2

   lesz.

• Befolyáspróba kísérlet Lódz-ban (stabilitási értéke 3):

Kockadobás Lódz-ra = 3 (+4 műveleti pont, +1 módosító) 
= 8. A módosított érték  meghaladja a stabilitási érték dupláját
2-vel. A demokrata befolyás Lódz-ban csökken 2-vel, ahol így 
1 lesz.

Megjegyzés: A kommunista Gorbacsov segítségével demokrata
befolyásokat távolít el a lengyel katolikus egyházról és Krakkóból. 
Ezzel megtöri a két említett mező feletti demokrata ellenőrzést.
A kommunista ezután befolyáspróbát intéz Lódz ellen, ahol +1-
es módosítót kap Varsó miatt. Figyeljük meg, hogy a befolyások 
eltávolítása az egyházról és Krakkóról megváltoztatja a módosítót 
–1-ről +1-re. Ez már elegendő a befolyáspróba sikeréhez.

1. forduló, 5. demokrata akciókör
A demokrata a következő kártyával befolyásokat rak fel:

3 MP: Gyógyítsd be vérző sebeinket* (kommunista)
Ha az év korai szakaszában játszod ki, a kommunista nyer 3 GYP-t. Ha 
az év középső szakaszában játszod ki, a kommunista nyer 1 GYP-t. Ha 
az év késői szakaszában játszod ki, a demokrata nyer 3 GYP-t.

• Úgy dönt, hogy a kommunista esemény történik meg először.

• *A Gyógyítsd be... kártyát végleg eltávolítják a játékból.

• A kommunista nyer 3 GYP-t, ami így –2-n áll.

A demokrata felhasználja a Gyógyítsd be vérző sebeinket kártya 
pontjait:

• 1 demokrata befolyást rak a lengyel katolikus egyházra, ahol

    így 5 lesz.

• 1 demokrata befolyást rak Krakkóra, ahol így 3 lesz.

• 1 demokrata befolyást rak Wroclaw-ra, ahol így 3 lesz.

Megjegyzés: A lengyel helyzet arra kényszeríti a demokratát, 
hogy a kommunista eseményt a pontokért használja fel. Mivel ez 
az esemény gyengül
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az év középső szakaszában, és a késői szakaszban pedig a demokratá-
nak kedvez, a demokrata inkább a Tiananmen tér jelzősávon 
használná fel, de szüksége van a 3 pontra 3 lengyel mező vissza-
szerzéséhez. Így viszont 3 GYP-t ad a kommunistának.

1. forduló, 6. kommunista akciókör
A kommunista a következő kártyával befolyásokat rak fel:

3 MP: Fogyasztói társadalom (demokrata)
Vegyél le 1 kommunista befolyáspontot egy munkás mezőről, és végezz 
egy befolyáspróbát egy munkás mezőn ugyanabban az ország-
ban, ennek a kártyának a műveleti értékével.

• Úgy dönt, hogy a demokrata esemény történik meg először.

• A kommunista befolyás Miskolcon csökken 1-gyel, ahol így 2 lesz.

• Befolyáspróba kísérlet Debrecen ellen (stabilitási értéke 3):
Kockadobás Debrecenre = 6 (+3 műveleti pont) = 9. A módosított 
érték meghaladja a stabilitási érték dupláját 3-mal. A kommu-
nista befolyás Debrecenben csökken 3-mal, ahol így 1 lesz.

A kommunista felhasználja a Fogyasztói társadalom pontjait:

• 1 kommunista befolyást rak Budapestre, ahol így 4 lesz.

• 1 kommunista befolyást rak Miskolcra, ahol így 3 lesz.

• 1 kommunista befolyást rak Tatabányára, ahol így 1 lesz.

Megjegyzés: A demokrata hatost dob, és így a Fogyasztó társadalom
hatása jelentős. A Debrecenben elveszett pontok pótlása helyett a
kommunista inkább Budapestre és Miskolcra rak, melyek egymást 
támogatják, és elkezd Tatabányán építkezni.

1. forduló, 6. demokrata akciókör
A demokrata a következő kártyát játssza ki eseményként:

2 MP: Sajudis* (demokrata) (piros)
A demokrata kap 1 GYP-t. Rakj annyi demokrata befolyáspontot
egy kisebbségi mezőre, amennyi az ellenőrzéshez szükséges.
Lehetővé teszi a "Balti út" kijátszását.

• *A Sajudis kártyát végleg eltávolítják a játékból.

• A demokrata nyer 1 GYP-t, ami így most –1 lesz.

• A demokrata befolyás Razgradban nő 4-gyel, ahol így 4 lesz.

Megjegyzés: A Sajudis eseményként való kijátszása 1 GYP-t ér,
és lehetővé teszi a Balti út játékba kerülését az év középső 
szakaszában. A demokrata Razgradot választja Hargita/
Kovászna helyett, mert Bulgária értékelése hamarabb 
várható, mint Romániáé.

1. forduló, 7. kommunista akciókör
A kommunista a következő kártyát játssza ki eseményként:

Lengyelország értékelése

Megjegyzés: A kommunista ki kell, hogy játssza a Lengyelország 
értékelését — az értékelő lapokat nem tarthatja a kezében a for-
duló végén. A két fél a következő számban hatalmi harc lapokat:

• kommunista: 6 (1. város) +4 (2 további városonként) = 10 lap

• demokrata: 6 (1. város) +6 (2 további városonként) = 12 lap

Megjegyzés: A kommunista 3 mezőt ellenőriz (Bydgoszcz, Varsó
és Gdansk), tehát 10 lapot kap. Van 6 potenciális vezető kártyája,
mivel ellenőriz egy munkás mezőt és az elit mezőt is. A demokrata 4
mezőt ellenőriz (Wroclaw, katolikus egyház, Krakkó és Poznan),
tehát 12 lapot kap, de csak 3 potenciális vezető kártyája van, egy 
az egyház miatt és 2 a munkás mezőkért.

Demokrata hatalmi harc lapok

x2 Gyűlés a téren

x3 Felvonulás (3, 4, 5)

x1 Sztrájk 4

x1 Petíció 6

x2 Értelmiségi vezető 3

x1 Elit vezető 3

x1 Egyházi vezető 3

x1 Adu kártya: helyettesíti bármely akciót; az adott akciótípus 

nem használható a továbbiakban a hatalmi harc során

x2	 x1	 x1	 x1	 x1	
x1

x1	 x2	 x1	 x1	 x1

Megjegyzés: 3 használhatatlan vezér kártya, de az Elhibázott tak-
tika adu segíthet. Emelheti a tétet, ha eldob 3 lapot. A 3 használ-
hatatlan vezért választhatná erre a célra. Azonban ez elég rizikós,
mivel a kommunista több hatalmi harc kártyával rendelkezne,
és a potenciális vezérei száma is magasabb lenne.
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Kommunista hatalmi harc lapok

x1 Gyűlés a téren

x3 Menetelés 3

x3 Sztrájk (3, 3, 6)

x1 Petíció 6

x1 Értelmiségi vezető 3

x1 Munkás vezető 3

x1	 x3	 x2	 x1

x1	 x1	 x1

Megjegyzés: Nagyon gyenge kezdeményezési értékek és egy 
használhatatlan vezető. Szerencsétlenségére egy elit vezető 
kártyát sem húzott.

A demokrata eldob 3 hatami harc kártyát, mert emeli a tétet:
• Eldobott kártya: Értelmiségi vezető 3
• Eldobott kártya: Értelmiségi vezető 3
• Eldobott kártya: Elit vezető 3

A hatalmi harc győztese +1-es módosítót kap a GYP és befolyás 
eltávolító kockadobásaira.

Megjegyzés: “Bátraké a szerencse!” A demokrata emeli a tétet!

• A kommunista egy 6-os petíció kártyával támad

• A demokrata egy 6-os petíció kártyával válaszol

Megjegyzés: Egyetlen petíció kártyával a kezében ezzel nem 
sokra megy, de a kártya 6-os értékű, és a többi lapja elég gyenge 
a kezdeményezés megtartására.

• Demokrata ellentámadás kockadobása = 5 (6 kell): az ellen-
támadás sikertelen.

Megjegyzés: A demokratának nagyobbat vagy egyenlő értéket 
kell dobnia a kommunista által kijátszott kártyánál ahhoz, hogy 
átvegye a kezdeményezést.

• A kommunista egy 6-os sztrájk kártyával támad

• A demokrata egy 4-es sztrájk kártyával válaszol

Megjegyzés: A kommunista úgy dönt, hogy a sztrájk akcióval támad 
a menetelés helyett. Mindkettőből 3 lapja van, de a sztrájkból van 
egy 6-os, amivel kezdhet.

• Demokrata ellentámadás kockadobása = 1 (6 kell): az ellen-
támadás sikertelen.

• A kommunista egy 3-as sztrájk kártyával támad.

• A demokrata egy 3-as egyházi vezetővel válaszol.

Megjegyzés: A kommunista örömmel látja, hogy a demokrata 
máris kifogyott a sztrájk kártyákból. Meg kell tartania a 
kezdeményezést és egy újabb sztrájk kártyát kijátszania.

• Demokrata ellentámadás kockadobása = 2 (3 kell): az ellen-
támadás sikertelen.

• A kommunista egy 3-as sztrájk kártyával támad.

• A demokrata egy aduval válaszol: Elhibázott taktika (helyettesíti
bármely akciót; az akciótípus nem használható a továbbiakban 
a hatalmi harc során). A sztrájk kártyákat a továbbiakban nem 
lehet ebben a hatalmi harcban felhasználni.

• Nincs ellentámadás.

Megjegyzés: Kivédve! Most a kommunista kénytelen a gyenge 
menetelés vagy gyűlés kártyáit használni. A gyűlést választja tudván, 
hogy a demokrata kártyái egyre fogynak. Továbbá a demokrata
már felhasználta az egyházi vezetőjét, és a kommunistánál ott 
van a pakli 2 munkás vezér kártyájának egyike.

• A kommunista egy Gyűlés a téren kártyával támad.

• A demokrata egy Gyűlés a téren kártyával válaszol.

Megjegyzés: A gyűlés sikertelen. Minden gyűlés kártya értéke 1,
ezért a kezdeményezés végre a demokratához kerül.
• Az ellentámadás automatikusan sikeres.

• A demokrata egy 5-ös menetelés kártyával támad.

• A kommunista egy 3-as menetelés kártyával válaszol.

• Kommunista ellentámadás kockadobása = 1 (5 kell): az ellen-
támadás sikertelen.

• A demokrata egy 4-es menetelés kártyával támad.

• A kommunista egy 3-as menetelés kártyával válaszol.

• Kommunista ellentámadás kockadobása = 4 (4 kell): az ellen-
támadás sikeres!

• A kommunista egy 3-as menetelés kártyával támad.

• A demokrata egy 3-as menetelés kártyával válaszol.

• Demokrata ellentámadás kockadobása = 3 (3 kell): az ellen-
támadás sikeres!

Megjegyzés: Mindkét félnek 3 menetelése volt. Ezek gyengébb 
kártyák, és a kezdeményezést is átadhatják. A demokrata, mi-
után kifogyott a menetelésekből, kijátssza utolsó kártyáját, ami 
egy gyűlés a téren. A kommunista érzi a vég közeledtét. Ha nem 
tud a gyűlés kártyára válaszolni, akkor a demokrata győz, és +2-es 
módosítót kap a GYP és befolyásvesztés kockadobásaira. Szerenc-
sére a kommunistának még megvan a munkás vezetője, amellyel 
válaszolhat bármilyen akciótípusra. De van itt egy bökkenő. Ha 
válaszol, akkor dobnia kell a kezdeményezésért, és a gyűlés kártya 
ellen ez automatikusan sikerül. Az utolsó kártyája így egy 
értelmiségi vezető lesz, amit nem tud játékba hozni, mivel nem 
ellenőrzi az értelmiségi mezőt.
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• A demokrata egy gyűlés a téren kártyával támad.

• A kommunista egy 3-as munkás vezér kártyával válaszol.

• Az ellentámadás automatikusan sikeres!

• A kommunistának nincs több kijátszható lap a kezében, így...

• A demokrata nyeri a hatalmi harcot Lengyelországban!!!

Megjegyzés: Egy hajszálon múlt, de a demokrata nyert.

• Hatalmi harc kockadobás befolyásvesztésre = 2 + 1 (emelte a 
tétet) =3. Egy befolyáspontot el kell távolítani. A kommunista 
befolyás Poznanban csökken 1-gyel, ahol így 0 lesz.

Megjegyzés: A kommunista 2-t dob befolyásvesztésre,
ami 3-ra módosul az emelt tét miatt. A táblázatban 
látható érték 1. A kommunista úgy dönt, hogy a 
befolyáspontot Poznanról veszi le. Bármely másik 
mezőről is levehette volna.

• Hatalmi harc GYP kockadobás = 4 + 1 (emelte a 
tétet) = 5. A demokrata nyer 2 GYP-t, és a kom-
munista elvesztette a hatalmát.

Megjegyzés: A demokrata GYP kockadobása 4-es, 
az emelt tétek miatt ez 5-re módosul. A hatalmi 
harc értékelő táblázatán az ehhez tartozó érték 2/P, 
tehát a GYP jelző két mezőt mozdul a demokra-
ta győzelem felé. Ennél is fontosabb, hogy a P
jelzés az érték mellett azt jelenti, hogy a kommu-
nistát eltávolítják a hatalomból, és az értékelő lapot 
eltávolítják a játékból. “Lengyelország még nem 
pusztult el!”

Lengyelország értékelése
• Kommunista: 3 (jelenlét) +2 (hadszíntér) = 5

• Demokrata: 6 (dominancia) +3 (hadszíntér) = 9

• A demokrata nyer 4 GYP-t, ami így 5 lesz.

• A Lengyelország értékelése kártya végleg 
kikerül a játékból.

Megjegyzés: A demokrata 4 GYP-t kap az ország 
dominálása +3 hadszíntér mező miatt (jelenlét 
+2 hadszíntér ellen). Ez elég jó kezdés, mivel a 
kommunista jelentős erőforrásokat invesztált 
Lengyelországba.

1. forduló, 7. demokrata akciókör
A demokrata a következő kártyát játssza ki es-
eményként:

Ops 2: Öko-Glasznoszty* (demokrata)
Rakj 4 demokrata befolyáspontot Rusébe. A játék 
végéig a Rusében történő kommunista be-
folyáspróbákért a demokrata kap 1 GYP-t.

• Az Öko-Glasznoszty kártyát végleg eltávolítják a játékból.

• A demokrata befolyás Rusében nő 4-gyel, ahol 
így 4 lesz.

Megjegyzés: A demokrata jó pozíciókat foglalt Bulgáriában. 
Erősen kezdett, két mezőt is ellenőriz, amik egymást támogatják;
mindazonáltal Magyarországon hátrányban van.

Általános megjegyzések: A kommunista keményen küzdött mindkét 
korai szakaszban értékelhető országban. Magyarországon erős pozí-
ciókat tud kiépíteni, de hamarosan át kell helyeznie a hangsúlyt a 
középső szakaszban értékelt országokra. A demokrata örülhet, hogy 
megnyerte Lengyelországot, annak ellenére, hogy a kommunista 
olyan kemény fellépést mutatott. Egyik játékos sem próbált meg 
előrehaladni a Tiananmen téri kísérletek tekintetében.

Az ábra az első forduló utáni pozíciókat ábrázolja.
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STÁBLISTA
Játék design: Jason Matthews és Ted Torgerson

Játék fejlesztés: Bruce Wigdor

Művészeti igazgató, Fedél terv és doboz design:

Rodger B. MacGowan

Térkép és kártya design: Donal Hegarty

Szabálykönyv: Mark Simonitch

Vezető játéktesztelők: Charles Robinson, Riku Riekkinen, 
Daniel Dunbring, Patrick Martin, Brendan Majev

Játéktesztelők: "The Wargameroom Regulars" Dave Blizzard,
Steven Bauer, Sean Djafovic, Roger Leroux, Judit Szepessey,
Jeff Aaronson, Rui Serrabulho, Matt Davis, Michael See

Külön köszönet Patrick Martinnak a statisztikák és a tesztjáték 
eredmények elemzéséért

Szabály szerkesztés: Hans Korting és Jonathan Squibb

Gyártási koordinátor: Tony Curtis

Producerek: Tony Curtis, Rodger MacGowan, Andy Lewis, 
Gene Billingsley és Mark Simonitch
Fordította: Ormay Tamás
Lektorálta: Makári Ágnes

“A” függelék: A hatalmi harc pakli 
tartalma
6 Gyűlés a téren (mind 1-es értékű)

12 Menetelés (2 db 6-os, 2 db 5-ös, 4 db 4-es és 4 db 3-as)

12 Sztrájk (2 db 6-os, 2 db 5-ös, 4 db 4-es és 4 db 3-as)

6 Petíció (3 db 6-os és 3 db 5-ös)

12 Vezér (4 értelmiségi, 4 elit, 2 munkás, 1 egyházi és 1
diák, mind 3-as értékű)

4 Adu kártya (mind automatikusan átadja a  
kezdeményezést)

A forduló menete
1. Stratégiai kártyák kiosztása

2. Akciókörök lejátszása

3. Extra befolyáspróba végzése (ha alkalmazható)

4. Kézben maradt kártyák ellenőrzése

5. Újévi parti megünneplése (ha alkalmazható)

6. Fordulójelző előreléptetése

7. Végső értékelés (a 10. forduló után)

9.2 Az országértékelés fogalmai
Jelenlét: Egy játékosnak akkor van jelenléte egy országban, 
ha legalább egy mezőt ellenőriz abban az országban.

Dominancia: Egy játékos akkor ér el dominanciát egy 
országban, ha ellenfelénél több mezőt és több hadszínteret
ellenőriz az adott országban. Legalább egy nem-hadszíntér és 
egy hadszíntér mezőt kell a játékosnak ellenőriznie az ország 
domináláshoz.

Ellenőrzés: Egy játékos akkor ellenőriz egy országot, ha ellen-
felénél több mezőt és az összes hadszíntér mezőt ő ellenőrzi 
az adott országban.

6.2 BEFOLYÁSPRÓBÁK
CÉLJA: Az ellenfél befolyásának csökkentése egy országban 
és lehetőség szerint saját befolyás hozzáadása, amennyiben a be-
folyáspróba kellően sikeresnek bizonyul.

MENETE: Minden befolyáspróbára felhasznált stratégiai kártya 2 
befolyáspróbát tesz lehetővé az aktív játékosnak, a kártya műveleti 
értékétől függetlenül. A játékosnak végre kell hajtania az első 
befolyáspróbát, mielőtt bejelenti a következő próba célpontját.

KÖVETELMÉNYEK: A befolyáspróba végzésének 
feltétele, hogy az ellenfél rendelkezzen befolyással a célpont 
mezőben. 

VÉGREHAJTÁS: Szorozzuk meg a célpont mező stabilitási értékét 
2-vel (x2). Ezután dobjunk egy kockával és adjuk hozzá a dobott 
értékhez a felhasznált kártya műveleti értékét, valamint az esetleges 
módosítókat. Ha a módosított érték nagyobb mint a stabilitási 
érték duplája, akkor a befolyáspróba sikeres és az aktív játékos 
eltávolít a célpont mezőről annyi befolyást amennyi a különbség. Ha 
nincs elegendő eltávolítható ellenséges befolyás, akkor 
a különbséget saját befolyások felrakásával egyenlíti ki.

KOCKADOBÁS MÓDOSÍTÓI:

• +1 minden szomszédos mezőért ami saját ellenőrzés alatt áll

• –1 minden szomszédos mezőért ami az ellenfél ellenőrzése alatt áll


