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SZABÁLYKÖNYV 
 



 
 

Üdvözlünk az Art of Tactic rendszerű Samurai BattlesTM társasjátékban! Az alábbi szabályok 
segítségével epikus csatákat vívhatsz a feudális Japán területén, az innovatív és egyedi 

Art of Tactic System (a Taktika Művészete Rendszer) segítségével. 
 

A HARCRENDSZER ALAPJAI 
 

Íme az Art of Tactic rendszer néhány alapvető jellemzője, 
amiket nem árt megismerned az első csatád előtt. 
 

� Egyidejű játék: Minden játékfázist mindkét játékos 
egyszerre hajt végre. Egyszerre adnak parancsokat az 
egységeiknek, majd egyszerre is hajtják végre azokat. Az 
egyszerűbb játékmenet érdekében néhány tevékenység 
természetesen körökre bontva végezendő el (ilyen például a 
harcban álló egységek kockadobásai), ám ezen események is 
tulajdonképpen egy időben zajlanak. 
 

� Egységek és egységkártyák: A hadsereged több egységből 
áll. Minden egységed olyan független harcosok egy csoportja, 
amelyeket te irányítasz. Minden egység saját egységkártyával 
rendelkezik, amely felsorolja az egység összes jellemzőjét, és 
a nekik adható parancsok listáját. Nem adhatsz olyan paran-
csot egy egységednek, amelyik parancs nincs feltüntetve az 
egységkártyáján! Például a naginatás szamuráj egységnél nem 
szerepel a „támadás távolsági fegyverrel” parancs, így nem 
adhatsz nekik ilyen utasítást (nem lőhetnek nyílzáport, 
hiszen nincsenek íjaik). 
 

� 20-oldalú kockák: Ez a játék 20-oldalú kockákat 
(dobótesteket) használ. Ezen kockákat a hagyományos 
hatoldalúakhoz hasonlóan kell használni: dobni kell velük, és 
a kocka tetején lévő eredmény számít. 
 

� Az Art of Tactic rendszer realisztikusan modellezett 
harctéri összecsapásokon alapul. Bár lehetetlenség minden 
apró részletet lemodellezni egy társasjátékban, megpróbáltuk 
szabályokba önteni mindazt, amit egy valódi parancsnoknak 
észben kell tartania. Ezen értékes taktikai tanácsok megfoga-
dása elősegíthetik a győzelmedet: 
- Próbáld meg előrelátni ellenfeled terveit. 
- Blöffölj: próbáld megtéveszteni ellenfeledet. 
- Használd a felderítést ellenfeled terveinek kikémlelésére. 
- Használd ki a terep adta lehetőségeket. 
- Fókuszálj a fő célpontokra és célkitűzésekre. 
- Kíméld a csapataidat: ne tedd ki őket feleslegesen ellensé-
ges támadásoknak. 
 

� A Samurai Battles egy bővíthető játékrendszer. A most 
kezedben lévő alapkészlet rendelkezik minden olyan 
tartozékkal, amik segítségével rengeteg csatát lejátszhattok, 
ám ez csak a kezdet. Újabb egységeket vásárolhatsz, amik 
segítségével a játékot új és eltérő képességű csapatokkal 
bővítheted. Minden kiegészítő készlet tartalmazza az adott 
egységek egységkártyáit is. A kiegészítő készletekkel megis-
merkedhetsz a honlapunkon, ahol meg is vásárolhatod őket: 
www.samurai-battles.com . 
 

� Az alapdobozban találsz pár forgatókönyvet is. 
Természetesen létrehozhatsz saját forgatókönyveket, vagy le 
is tölthetsz jó párat a honlapunkról. 
 

� Az alábbi szabályok alapfeltétele, hogy ketten játszotok 
egymás ellen. Mindketten a 2 hadsereg egyikét irányítjátok. 
Ha kettőnél több játékos játszana, az egyik (vagy mindkét) 
hadsereg egységei több játékos irányítása alá kerülnek, 
akiknek lehetőleg egyetértésben kell irányítaniuk az alájuk 
rendelteket. Függetlenül attól, hogy hány játékos irányít egy 
hadsereget, azért ők még mindig egyetlen csapatot alkotnak. 

 
 
 

� A játék 4 szintje: Az Art of Tactic rendszer elsajátításához 
a szabályokat 4 szintre bontottuk. Az alapszabályokban 
elmagyarázzuk, hogy miként mozognak és harcolnak az 
egyes egységek. A középszintű szabályok bevezetik a morál 
és a bátorság fogalmát. A haladó szabályokban megismer-
heted a különböző tereptípusok hatásait. Végül a szakértő 
szint megismertet a fáradtság fogalmával. A Samurai Battles 
összecsapásait bármilyen nehézségi szinten lejátszhatod:  úgy 
bővítheted a játékkal kapcsolatos taktikai ismereteid, ahogy 
egyre inkább elmélyedsz benne. 
 

JÁTÉKELŐKÉSZÜLETEK 
 

Az első játékotok előtt gondosan le kell választani az 
összetevőket a kereteikről, és össze kell szerelni azokat. 
 

Ha készen vagytok, válasszátok ki a lejátszani kívánt 
forgatókönyvet. Minden forgatókönyvben találsz egy térképet 
az aktuális csatatérről. Állítsd össze a játéktáblát e térkép 
alapján, helyezd el rajta a műanyag dombelemeket, a 
tereplapkákat és az egységeket. 
 

A választott forgatókönyvben feltüntetésre kerül a játék 
hossza, és elolvashatod azt is, miként szerezhetsz győzelmi 
pontokat. A játék végén a legtöbb győzelmi pontot elért 
játékos (vagy csapat) győz. 
 
 

ALAPSZABÁLYOK 
 

EGYSÉGEK ÉS EGYSÉGKÁRTYÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A csaták menetének szabályai előtt, tekintsük át az egyes 
egységeket, amelyeknek majd parancsolni fogsz! Minden 
egységet a figurák egy csoportja képvisel a játéktáblán, 
melyeket egy közös nagy talpra kell helyezni, hogy könnyebb 
legyen őket együtt mozgatni. Minden egység rendelkezik egy 
saját egységkártyával, melyen szerepelnek a jellemzőik, és a 
nekik adható parancsok listája. 
 

Egységzászlók 
 

Minden egység rendelkezik egy saját egységjelölő zászlóval, 
rajta az egység (ashigaru, szamuráj, nindzsa, stb.), és a  



 
 
 

 
fegyverzetük (naginata, íj, arkebúz, stb.) típusának szimbó-
lumai, valamint tapasztalati szintje (ez utóbbit csak egy 
jövőbeni kiegészítő fogja tartalmazni). 
 

Jelöld meg minden egység zászlóját és egységkártyáját 
ugyanazzal a számmal, így minden esetben egyértelmű, 
melyik egységhez melyik egységkártya tartozik. 
 

Egységjellemzők 
 

Az egységkártya első oldalán találod az 
adott egység összes jellemzőjét. Az alap-
szabályokban csak a narancssárga mezők-
be írt jellemzőket használjuk. 
 

Egységtípusok és szimbólumaik 
 

A sok egység közül az egységre jellemző szimbólummal 
tudod azonosítani az egyes egységeidet. 
 
ASHIGARU YARIVAL 

Az ashigaruk voltak a japán hadsereg közkatonái. Bár 
nem voltak olyan jól képzettek, mint a szamurájok, 
valójában a nagy számú, yarival felfegyverzett ashigaruk 
alkották a XVI. és XVII. századi japán hadsereg gerincét. 

 

ASHIGARU ARKEBÚZZAL 
Az arkebúzokat a portugál kereskedők hozták be Japánba 
a XVI. sz. közepén. Könnyebben vált valaki mesterévé, 
mint az íjnak, így hamar népszerűvé vált a katonák közt. 
 

SZAMURÁJ NAGINATÁVAL 
A szamurájok sokféle közelharci fegyverben voltak 
jártasak, és gyakran használták a naginatának nevezett 
alabárdokat is. Ez a sokoldalú fegyver éppúgy bevált 
tömör formációban, mint párharcban is. 
 

LOVAS SZAMURÁJ 
A középkori Japánban nem voltak igazán jó lovak, ezért 
hiányzott az igazi nehézlovasság. Mindazonáltal a 
szamurájok kiváló lovaglótudománya egyensúlyozni tudta 
a rossz minőségű lovak által jelentett hátrányokat. 
 

ASHIGARU ÍJÁSZ 
Az íj hagyományos szamuráj fegyver volt, de végül az 
ashigaruk is tömegesen kezdték el használni. Nagy 
számukból kifolyólag az ashigaruk számottevő sikereket 
érhettek el íjaikkal a csatamezőn. 
 

FŐPARANCSNOK 
A japán tábornokok egyben nemesi származású szamu-
rájok is voltak, így egyaránt jártasak voltak a harcok 
megvívásában és a seregek vezetésében. Egy hűséges elit 
testőrökkel körülvett tábornok könnyen megváltoztathatta 
akár egy egész csata kimenetelét. 
 

 
Lőtávolság és tűzerő 

 
 

 
Ez a jellemző csak a különböző távolsági harci fegyverekkel 
(íjakkal, arkebúzokkal) felszerelt egységek kártyáján fordul 
elő, és az egység lőtávolságát és tűzerejét mutatja meg. A 
táblázat eltérő tűzerő értékeket jelez olyan lőtávolságokra, 
amelyekre az egység még el tud lőni. Ha egy mezőben „X” 
szerepel, akkor ilyen lőtávolságra az egység nem tüzelhet. A 
tűzerő nagysága azt mutatja meg, hogy adott lőtávolságra az 
egység mekkora valószínűséggel ér el találatot. 

 
 
Amikor ez az egység távolsági támadást hajt végre, az adott 
mezőben lévő számot, vagy annál kevesebbet kell dobni, 
hogy találatot érjen el. A tűzerő értéke - függetlenül attól, 
hogy gyalogos, vagy lovas egység a célpont - ugyanakkora 
minden esetben (lásd a Távolsági támadás fejezetet).  
 
Például: az íjász egység 2-6 mező távolságban lévő célpontra 
lőhet rá. Ha a célpont 3 mező távolságban van, akkor a 
tűzerejük 4-es, ám ha 6 mezőre, akkor csak 2-es. 
 
 
 
 célpont 3 mezőre 
 tűzerő: 4-es 
 
 
 
 
 célpont 5 mezőre 
 tűzerő: 2-es 

 
 
 

Támadóérték 
 
 
 
 
Egy egység támadóértéke meghatározza, hogy közelharcban 
mekkora valószínűséggel okoz találatot. Minden találathoz 
legalább a jelzett számot, vagy annál kevesebbet kell dobni 
(lásd a Közelharc fejezetet). 
 

Például: a yaris ashigaru egység gyalogság elleni támadó-
értéke 4-es. Minden 1-4 dobás találatot jelent, míg minden  
5-20 dobás egy elhibázott támadást. 
 

Minden egység két támadóértékkel rendelkezik: 
 

� A gyalogság elleni támadóértéket akkor kell használni, ha 
az egység egy gyalogos egységet támad. 

 

� A lovasság elleni támadóértéket akkor kell használni, ha az 
egység egy lovas egységet támad. 

 

A lovas egységek támadóérték mezőiben mindig két számot 
találsz (pl.: 8x3). Az első szám az egység támadóértékét, míg 
a második a dobókockák számát jelenti, mellyel az egység 
minden egyes figurája támadni (azaz dobni) fog. 
 

Például: ha egy lovas szamuráj egység megtámad egy 
gyalogos egységet, minden szamuráj figura 3-3 kockával fog 
dobni, és 8-as, vagy kisebb dobásra ér el találatot. 
 
 

 
 

Védőérték 
 
 
 
 

Az egység páncélzatának minősége, a kiképzése és harci 
tapasztalatának mértéke határozza meg, hogy az egység egy 
csatában mennyire tudja elkerülni a veszteségeket. Mindezen 
jellemzőket a védőértékben jelenítjük meg. A védőérték kivéd 
bizonyos számú sikeres találatot, így ezek nem okoznak 
figura veszteséget az egységnek. Minden alkalommal, amikor 
az egységet találat éri, az aktuális védőértéke 1-1 ponttal 
csökken minden kivédett találat után, egészen nulláig. 



 
 
 

 
Egyes parancsok, illetve terepjellemzők növelhetik, vagy 
csökkenthetik egy egység védőértékét. Mindig jegyezd fel az 
aktuális védőértéket az egységkártya megfelelő mezőjébe. 
 

Minden forduló végén az összes védőérték visszaáll az 
eredeti, módosítatlan értékére. 

 
A parancstábla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minden egységkártya hátsó oldalán egy olyan parancstáblát 
találsz, amely felsorolja az adott egységnek adható összes 
parancsot. Nem adhatsz az egységednek olyan parancsot, ami 
a parancstábláján nem szerepel. 
 

A tervezés fázisban minden egységed kártyáján jelöld 
meg azon parancssor jobb oldali üres mezőjét, 
amilyen parancsot az egységednek adni akarsz. Ha 
távolsági fegyverrel akarsz támadni, vagy a „roham” 
parancsot választod, írd be a célpont egység számát is. 
 

A parancstábla alján 2 hatszög mezőt 
találsz. Ha egy mozgással járó parancsot 
adsz az egységednek, ide kell beírnod a 
játéktábla azon hatszög mezőinek sor-
számát, amiken keresztül az egységed át 
akar haladni, és amelyen végül megáll. 

 

CSATÁK VÉGREHAJTÁSA 
 

A játék fordulók sorozatából áll. A lejátszandó fordulók 
számát az aktuális forgatókönyv határozza meg. 
 

Minden forduló 2 fázisból áll: 
 

� tervezési fázis 
� végrehajtási fázis 
 

A fázisokat a fenti sorrendben kell végrehajtani, viszont 
mindkét játékos egyszerre hajtja végre azokat. Egy fázis 
akkor ér véget, ha mindkét játékos befejezte az összes 
tevékenységét az aktuális fázisban. Nem lehet elkezdeni a 
következő fázist, amíg az előző még nem ért véget teljesen. 
 

Tervezés fázis 
 

Mindketten titokban, és egyszerre adjatok parancsokat az 
összes egységeteknek. Ne mutassátok még meg ebben a 
fázisban egymásnak az egységeitek parancstábláit! 
 

Egy parancs kiadásához jelöld meg az adott egységed 
parancstábláján a kívánt parancssor utolsó (üres) mezőjét. 
Néhány parancs megköveteli, hogy további információkat is 
feljegyezz (pl. a mozgás során megtett térképmezők száma, 

 
a célpont egység száma, stb.). Amint végeztél egy egységed 
parancskiadásával, tedd az egységkártyáját az asztalra úgy, 
hogy a parancstábla kerüljön alulra (így ellenfeled nem 
láthatja, mit írtál rá). 
 

Amint mindketten végeztetek az összes egységetek 
parancskiadásával, a tervezési fázis véget ér. 
 

Ha valami miatt nem adsz ki parancsot egy olyan 
egységednek, ami nem áll épp közelharcban, azon egység 
automatikusan a „pihenés” parancsot fogja végrehajtani. 
 

Végrehajtási fázis 
 

Fedjétek fel az összes egységkártyátokat, hogy látszódjon, 
melyik egységeteknek milyen parancsot adtatok. Ettől a 
pillanattól kezdve nem lehet egyetlen kiadott parancsot sem 
törölni, sem megváltoztatni! 
 

Az egységek parancsainak végrehajtása az alábbi lista lépései 
szerint történik. Elsőként az összes első lépésben (védekezés) 
szereplő parancsot kapott egységek parancsait kell 
végrehajtani egyszerre, majd az összes második lépésben 
(távolsági támadás) szereplő parancsot kapott egység 
parancsait, stb. Az azonos lépésben lévő parancsok elvileg 
egy időben kerülnek végrehajtásra, a hatásuk is egyszerre 
következik be, de az egyszerűség kedvéért ezeket játékos- 
sorrendben, egymás után hajtjátok végre. 
 
Parancsok végrehajtásának sorrendje: 
A végrehajtás fázis 6 lépésből áll. Minden lépést teljesen be 
kell fejezni, mielőtt a következőt elkezdenétek. 
 

1. védekezés parancsok (körkörös védekezés, védekezés, 
lövés és hátrálás) 

 

2. távolsági támadás parancsok (lövés távolsági fegyverekkel) 
 

3. mozgás parancsok (roham, menetelés, mozgás és lövés, 
üldözés, futás) 

 

4. speciális parancsok (rajtaütés, csatlakozás, utánpótlás, 
felderítés, pihenés) 

 

5. közelharc parancsok 
 

6. visszavonulás (menekülés, pánik, visszavonulás) 
 

Megjegyzés: a „menekülés” és „pánik” olyan speciális 
parancsok, amelyet egy egység kényszerűen hajt végre, ha 
nem sikerül a bátorságtesztjük. Ezen parancsok nem 
szerepelnek a parancstáblán. 
 

EGYSÉGPARANCSNOKOK 
 

A parancsnokok olyan különálló figurák, 
amelyek egy egységhez csatlakozhatnak, 
hogy növeljék annak jellemzőit. A 
parancsnokkal rendelkező egységek 
bátrabbak, és több kockával dobnak, 
amikor támadnak. Minden egységhez 
csak egyetlen parancsnok csatolható. 
 

Megjegyzés: a főparancsnok minden 
esetben parancsnoknak is számít, és az 
alább felsorolt előnyökkel rendelkezik. 
 

Egység parancsnok nélkül 
 

Általában az egységeknek nincs parancsnokuk. A parancsnok 
nélküli egységek bizonyos típusú parancsokhoz nem férnek 
hozzá. Az alábbi parancsokat kaphatják parancsnok nélküli 
egységek is: 



 
 
 

 
� védekezés 
� körkörös védekezés 
� pihenés 
� menetelés 
 

A parancsnok nélküli egységek az ellenséges egységeket a 
„menetelés” paranccsal támadhatják meg, és a „védekezés” 
paranccsal állhatnak ellen egy támadásnak. Ezek az egységek 
nem hajthatják végre a „roham” parancsot, illetve nem 
kezdeményezhetnek távolsági támadást sem. 
 

Fontos: Ezek a korlátozások akkor nem vonatkoznak az 
egységre, ha van egy parancsnok bármelyik szomszédos 
mezőn. Bármely egység, amelynek a szomszédságában egy 
baráti parancsnok van, a parancstábláján szereplő összes 
parancsot végrehajthatja, tud rohamozni, és távolsági 
támadást végrehajtani. 
 

Parancsnok képességek 
 

A parancsnokot tartalmazó egységek előnyei: 
 

� Az egység végrehajthatja bármelyik parancsot, amelyik 
szerepel az egységkártyáján. Ez az olyan parancsnok 
nélküli egységekre is vonatkozik, akik egy parancsnokkal 
szomszédos mezőn állnak. 

 

� A parancsnok együtt harcol az egységével, és 1 figurának 
számít, amikor az egység támad. 

 

Például: A yaris gyalogos egység 5 harcos és 1 parancsnok 
figurából áll. Mivel ez egy gyalogos egység, így minden 
figura 1-1 kockával dob támadáskor. A 6 figurából álló 
egység így összesen 6 kockával dobhat. 
 

Például: Egy parancsnokot tartalmazó lovas egység már 
elszenvedett 1 veszteséget, így jelenleg 1 harcos és 1 
parancsnok figurából áll. Mivel minden figura 3-3 
kockával dob, és az egység 2 figurából áll, összesen 6 
kockával dobhatnak támadáskor. 
 

� Ha egy egység veszteséget szenved el, minden esetben a 
parancsnok figuráját kell utoljára eltávolítani a közös 
talpról (a többi harcos az élete árán is megvédi parancs-
nokát). 

 

 Kivétel: Ha egy ellenséges nindzsa egység támadása 
sikerrel jár, minden esetben a parancsnok figura az első 
veszteség, amit le kell venni. Az egység elveszíti minden 
előnyét, ha a nindzsák meggyilkolják a parancsnokát. 

 

MOZGÁS 
 

Mozgás parancsok segítségével mozgathatod az egységeidet 
a csatatéren. Amikor egy egységednek mozgás típusú 
parancsot adsz, minden esetben meg kell adnod azt a 
pontos útvonalat, amelyet az egység követni fog mozgásakor. 
A végrehajtási fázis 3. lépésében minden mozgás típusú 
parancsot kapott egység végrehajtja a mozgását. 
 

Mozgásérték 
 

Minden egység rendelkezik egy maximális távolsági korláttal: 
legfeljebb ennyi mezőt tud megtenni fordulónként. Ezt 
hívjuk az egység mozgásértékének. Minden gyalogos egység 
mozgásértéke 1, amikor „menetel”; illetve 2, amikor „fut”, 
vagy „rohamozik”. Minden lovas egység mozgásértéke 2, 
amikor „menetel”; illetve 4, amikor „fut”, vagy „rohamozik”. 
A csatatéren előforduló tereptípusok befolyásolhatják az 
egységek mozgásértékét (lásd a Terep fejezetet). 

 
Minden mozgás típusú parancsot kapott egység teljes 
tervezett mozgási útvonalát rögzíteni kell a parancstáblája 
alján. Általában kényelmesebb az egyes egységeket egymás 
után teljes távon mozgatni (az első egység lemozogja a 
teljes mozgási távolságát, majd a második egység mozog, 
stb.), ám ha több egység próbál ugyanazon mezőn 
keresztülmozogni, vagy ellenséges egységekkel kerülhetnek 
szomszédos mezőkre, az egységeket 1-1 mezőnként kell 
„léptetni”. Mihelyt az összes egység lemozogta az első 
mezőjét, mindazon egységek, akik még mozoghatnak, 
lemozogják a második mezőjüket, stb.  
 

Például: Az alábbi íjász egység a „futás” paranccsal 2 mezőt 
mozog, melyet az alábbi módon jelölhetsz a parancstáblán. 
 
 
 
 
 
 

 
Találkozások 

 

A játéktábla mezőin egyszerre csak egyetlen egység lehet. 
Ha a mozgás során két egység próbál ugyanabba a mezőbe 
bemozogni, akkor „találkozás” alakul ki. Mindkét egységnek 
meg kell állnia a mozgása utolsó mezőjén, mielőtt egyikük 
megszállhatná a közösen tervezett játékmezőt. 
 

Például: Az alábbi két egység ugyanabba a játékmezőbe 
akart mozogni, így mindkettőnek meg kell állnia ezen mező 
előtt. 
 
 
 
 
 
 

 
Ha két egység egymással szomszédos mezőn áll, és egymás 
felé próbálnak mozogni, mindkét egységnek meg kell állnia. 
 

Például: Miután lemozogták az első mezős mozgásukat, ezen 
egységek egymás mellett találják magukat. Mivel a nekik 
kiadott parancs szerint egymás felé kellene mozogniuk, 
ezért mindkét egységnek meg kell állnia. Mivel ellenséges 
egységekről van szó, ezzel közelharcba kerülnek egymással. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha több egység próbál ugyanabba a játékmezőbe mozogni, 
és ezek egyike a „roham” parancsot kapta, akkor ezen 
egység léphet be a mezőbe. Ha több egység is a „roham” 
parancsot kapta, vagy egyik sem kapott, akkor mindegyiknek 
dobj egy kockával, add hozzá az aktuális bátorságukat, és a 
legnagyobb eredményt elérő egység léphet be a mezőbe. 
 

Zónák és a mozgás 
 

Egy egységnek azonnal meg kell állnia, ha egy ellenséges 
egység irányítási-, vagy védelmi zónájába lép, vagy úgy 
mozog, hogy egy ellenséges egység kerül az ő zónájába. 



 
 
 

 
Ezek az egységek összecsapnak egymással a végrehajtási 
fázis közelharc lépése során. 
 

IRÁNYÍTÁSI ZÓNA 
 

Minden egység fenyegeti a 
körülötte lévő területet, és 
korlátozza az ellenséges egy-
ségeket abban, hogy ezen 
mezőkön keresztül mozog-
hassanak. Ezen szomszédos 
mezőket együttesen „irányí-
tási zónának” nevezzük. Min-
den egység saját irányítási 
zónája a körülötte lévő 6 
mezőre terjed ki. 

 

Egyetlen egység sem mozoghat egy ellenséges egység 
irányítási zónáján keresztül. Ha egy egység egy ellenséges 
egység irányítási zónájába lép, azonnal meg kell állnia, és 
közelharcot kell kezdeményeznie az ellenséges egységgel. 
Hasonlóképp, ha egy egységed úgy mozog, hogy ezzel egy 
ellenséges egység az ő zónájába kerül, akkor is meg kell 
állnia, és meg kell támadnia az ellenséges egységet. 
 
Például: A szamuráj lovas egység a csatatéren mozog, és 
eközben az íjász egységgel szomszédos mezőre kerül. Mivel 
ez a mező az íjász egység irányítási zónájába tartozik, 
azonnal meg kell állnia, és a végrehajtási fázis közelharc 
lépése során meg kell támadnia az íjászokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A „védekezés”, „rajtaütés”, valamint „lövés és hátrálás” 
parancsot végrehajtó egységnek nincs irányítási zónája. 
Ehelyett ez az egység védelmi zónával rendelkezik. 
 

Fontos: a közelharcban lekötött egységeknek sincs irányítási 
zónája. 
 

Védelmi zóna 
 
 
 
 
 
 
 
 az egység 
 védelmi zónája 

 
 
 
Csak a „védekezés”, „rajtaütés”, „lövés és hátrálás” parancsot 
végrehajtó egység rendelkeznek védelmi zónával. 

 
Amikor egy egységed ilyen parancsot kap, a talpát úgy kell 
fordítanod, hogy az egység egyértelműen egyetlen szomszé-
dos mező felé nézzen. Ez határozza meg, hogy mely mezők 
tartoznak az egység védelmi zónájába (az előtte lévő és a 2 
szomszédos mező - lásd az előző oldal ábráját). 
 

KÖZELHARC 
 

A közelharcot két ellenséges egység vívja egymással, 
valamilyen közelharci fegyverrel (yari, stb.). Egy egységed 
közelharcba kerül, ha az alábbiak bármelyike bekövetkezik: 
 

� Ha az egységed megtámad egy ellenséges egységet a 
„roham” parancs végrehajtásakor. 

 

� Ha az egységedet megtámadja egy ellenséges egység egy 
„roham” parancs végrehajtásakor. 

 

� Ha az egységed egy ellenséges egység irányítási / védelmi 
zónájába lép mozgás-típusú parancs végrehajtásakor. 

 

� Ha egy ellenséges egység lép az egységed irányítási / védelmi 
zónájába egy mozgás-típusú parancs végrehajtásakor. 

 

Ha egy egységed közelharcba lép egy ellenséges egységgel, 
akkor azt mondjuk, „leköti” az ellenséges egységet 
közelharcban. Fordítsd úgy az egységedet, hogy arccal az 
ellenséges egység felé nézzen. Egy egység csak akkor 
támadhat meg közelharcban egy ellenséges egységet, ha 
arccal az ellenséges egység felé néz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha egy egységed a mozgása során egy ellenséges egység 
irányítási / védelmi zónájába lép, azonnal meg kell állnia, és 
ettől kezdve leköti az ellenséges egységet közelharcban. 
Forgasd az egységedet úgy, hogy az ellenséges egység felé 
nézzen. 
 

Ha egyszerre 2 vagy több ellenséges egység támad az 
egységedre, akkor úgy forgasd az egységedet, hogy a 
legmagasabb teljes támadóértékű (a figurák száma szorozva 
az aktuális támadóértékkel) ellenség felé nézzen. 
 

Például: az 1 védekező egységet a 3 támadó egység felé kell 
fordítani, mert ezek teljes támadóértéke (40) magasabb, 
mint a 2 egység teljes támadóértéke (24). 



 
 
 

 
Kivétel: ha egy egységed egy olyan ellenséget támad meg, aki 
már le van kötve közelharcban egy másik egységed által, a 
védekező ellenséget nem kell a legerősebb teljes támadóérté-
kű egységed felé fordítani: mindaddig az eredeti ellenségük-
kel foglalkoznak, amíg mindkettő részt vesz a közelharcban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tömegharc: az 1 és 2 egység a forduló elején már közel-
harcban állt egymással. A 3 egység szintén megtámadja 1 
ellenséget, de az nem fordulhat az új támadója felé, mert 
már le van kötve közelharcban. A 4 egység így oldalról 
támadhatja az ellenséget, míg az 5 egység hátulról. 
 

Közelharci támadás végrehajtása 
 

Közelharcban lekötött egységnek csak egyetlen parancs 
adható: a „visszavonulás”. Ha az egység nem kap ilyen 
parancsot, támadást hajt végre a végrehajtási fázis közelharc 
lépése során. Minden egység egyetlen támadást tehet 
fordulónként, egy vele szemben álló ellenséges egység ellen. 
Ezen támadások egyidejűleg zajlanak. A közelharci támadás 
lépései: 
 

1. Támadóérték meghatározása: Az egység támadóértékét a 
megtámadott egység típusa (gyalogos vagy lovas) határozza 
meg. Az összes módosító hozzáadása / kivonása után kapod 
meg az egység végleges támadóértékét. 
 

2. Dobás a támadókockákkal: Dobj annyi kockával, ahány 
figurából a támadó egységed áll. Minden gyalogos egység 1-1 
kockával dob figuránként (beleértve a parancsnokot is), míg 
minden lovas egység figuránként (beleértve a parancsnokot 
is) az egységkártyájukon feltüntetett számú kockával dob. 
 

3. Találatok meghatározása: Az összes kocka eredményét 
össze kell hasonlítani a támadó egység végleges támadó-
értékével. Minden dobás, ami egyenlő, vagy kisebb ennél, 
1-1 találatot jelent. Az ennél magasabb dobások sikertelen 
találatokat jelentenek. Számold össze a sikeres találatot 
eredményező kockáid számát. 
 

4. Sérülések kiosztása: Minden sikeres találat 1-1 sérülést 
okoz a célpont egységnek. A sérüléseket első lépésben 
csökkenteni kell a célpont védőértékével. Minden kivédett 
sérülés 1-1 ponttal csökkenti az aktuális védőértéket. Miután 
a védőérték nullára csökkent, minden megmaradt sérülés 1-1 
figura veszteséget okoz a célpont egységnek (távolítsd el az 
egységből ezeket a figurákat úgy, hogy az esetleges parancs-
nok figurája maradjon utoljára). 

 
Fontos: Minden esetben jegyezd fel a célpont aktuális 
védőértékét, ha az csökkent a kivédett találatok miatt. Ezek 
a lecsökkentett védőértékek a következő forduló legelején 
állnak vissza az eredeti értékükre. Ha 2 vagy több egység 
támad egyetlen védekezőre, akkor nagyobb eséllyel 
csökkentik le a védőértékét nullára, és okoznak neki figura-
veszteséggel járó sérüléseket. 
 

Oldalba támadás / hátbatámadás 
 

Az egységeket arra képzik ki, hogy az ellenségük felé 
forduljanak, így a fegyvereik erejét, és a formációjukat minél 
jobban ki tudják használni. Ám ha egy egység közelharcban 
már le van kötve, nem fordulhat az újonnan érkező támadói 
felé, amelyek így oldalról, vagy hátulról támadhatnak rá, 
ahonnan az egység sebezhetőbb. 
 

Amikor egy egység közelharcba keveredik, arccal az 
ellenséges egység felé kell fordítani. Ez, és a szomszédos 
mező az egység „eleje”. Az első oldallal szemközti mezők az 
egység „háta”, míg a közbenső 2 mező az „oldala”. 
 
 
 
 
 
 eleje 
 
 
 
 oldala 
 
 
 

 háta eleje 

 
  oldala 
 háta 

 
Egy egység csak 2 ellenséges egységet tarthat az első oldalán, 
ha azok egymással szomszédos mezőn állnak. Ha a második 
támadó egység nem az első támadóval szomszédos mezőről 
támad, akkor a védekező egység oldalát, vagy hátát 
támadhatja. Azaz használhatod egy egységedet arra, hogy 
elforgassa a védekezőt, majd egy másik egységeddel oldalba, 
vagy hátba támadhatod őt. 
 

Fontos: Ha egy egység egy ellenséges egység oldalsó, vagy 
hátsó mezőjébe lép be a „menetelés”, vagy „futás” parancs 
végrehajtásakor (a „roham” helyett), akkor az egységed 
ugyanúgy közelharcol az ellenséggel, de ez nem számít sem 
oldalba-, sem hátbatámadásnak! Csak a „roham” parancsot 
kapott egységeid kapják meg ezeket a bónuszokat. 
 

FOLYAMATOS KÖZELHARC 
 

Minden olyan egységnek, amely a forduló kezdetén már 
közelharcban lekötött volt, és nem kap „visszavonulás” 
parancsot, tovább kell folytatnia a közelharcát. Ne adj 
semmilyen parancsot ezen egységeidnek: a folyamatos 
közelharcot vívó egységeid nem részesülnek semmilyen 
parancs bónuszából. Azok az egységek, amik nem vonulnak 
vissza, nem távolíthatók el a közelharcból. 
 

Zónák közelharcban 
 

A forduló kezdetén már közelharcban álló (lekötött) 
egységeknek nincsen sem irányítási-, sem védelmi zónája, 
egészen a forduló legvégéig. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 320 

 
 315 

 
 
 
 
 

 
Az 1 egység a forduló elején már közelharcban áll, tehát 
ezen forduló végéig nincs irányítási zónája. A 2 egység így 
keresztülmozoghat a 315 jelű mezőn a 320-ra � anélkül, 
hogy közelharcba keveredne az 1 egységgel, de csak akkor, 
ha a 3 egység ellen „roham” parancsot kapott. Ha a 2 egység 
„mozgás” vagy „futás” parancsot kapott, akkor a 315 jelű 
mezőn meg kell állnia �, hiszen egy ellenséges egység került 
az irányítási zónájába. 
 

A közelharc vége 
 

A közelharcban álló egységednek mindaddig folytatnia kell a 
harcot, amíg az alábbiak valamelyike be nem következik: 
 

� Az egységed „visszavonulás” parancsot kap. 
 

� Az egységed megsemmisül. 
 

� Az ellenséges egység megsemmisül, vagy visszavonul. 
 

Ha az ellenséges egység megsemmisül, vagy visszavonul, 
meg kell nézned, van-e másik ellenséges egység a saját 
egységed zónájában. Ha van, akkor az egységedet azonnal a 
következő legerősebb ellenséggel kell szembefordítanod (a 
legnagyobb teljes támadóértékű ellenség). 
 

Ha nincs már ellenség az egységed zónájában, akkor normál 
módon adhatsz neki parancsot, amikor ismét rá kerül a sor.  
 

TÁVOLSÁGI HARC 
 

Távolsági harc akkor fordul elő, ha egy egység a tűzerejével 
(valamilyen távolsági fegyverével) támad távolról egy 
ellenséges egységet. 
 

Rálátás 
 

Egy egységed csak azokat támadhatja távolról, akiket lát. Ha 
az egységed egy ellenséget lát, azt „rálátásnak” (Line of 
Sight) nevezzük. Egyes tereptípusok és a legtöbb egység 
blokkolja a rálátást. 
 

Ahhoz, hogy megállapítsd, hogy az egységed látja-e a 
célpont ellenséges egységet, húzz egy képzeletbeli vonalat az 
egységed mezőjének közepétől a célpont mezőjének köze-
péig. (Javasoljuk, hogy ennek ellenőrzéséhez használj fonalat, 
hurkapálcikát, vonalzót, vagy egy vékonyabb ceruzát.) Ha ez 
a képzeletbeli vonal átmegy egy rálátást blokkoló tereplapka, 
vagy egy egység bármely része felett, a terep vagy egység 
blokkolja a rálátást, így az egységed ezen célpontja ellen 
nem kezdeményezhet távolsági támadást.  
 

Fontos: a nindzsa egységek kivételével minden egység 
blokkolja a rálátást.  

 
 nincs rálátás 
 

 van rálátás 
 

Fontos: a közelharcban lekötött egységek nem lehetnek 
távolsági támadás célpontjai! 
 

Lőtávolság 
 

Távolsági támadás végrehajtásakor (ha az egységed rálát a 
célpontjára), meg kell határoznod, hogy a célpont milyen 
távolságban van, azaz mekkora a lőtávolság. Ez a két egység 
közti hatszög mezők száma, beleértve a célpont mezőjét is, 
de nem beleértve az egységed saját mezőjét. 
 

Például: A lovas célpont 3-as lőtávolságra van az íjászaidtól.  
 
 
 
 
 
 
 
 3-as lőtávolság 

 
 
 (1) (2) (3) 

 
Minden távolsági támadásra képes egységnek van egy 
távolsági támadás táblázata az egységkártyáján. A nyíl 
szimbólumos mező a tüzelő egységet jelképezi. Keresd ki, 
hogy adott lőtávolsághoz mekkora tűzerő érték szerepel a 
táblázatban. Például: a lovasokra rálövő egységed 3-as lőtá-
volságra 4-es tűzerővel rendelkezik. Ha a táblázatban adott 
lőtávolság mellett egy „X” szerepel, akkor az egység nem tud 
ilyen távolságra távolsági támadást kezdeményezni. 
 

Távolsági támadás végrehajtása 
 

A távolsági támadás ugyanazokat a lépéseket követi, mint 
amiket már a közelharci támadásnál ismertettünk, kivéve azt, 
hogy a támadó a tűzerejét használja a támadóértéke helyett. 
A végső tűzerő érték meghatározásakor ne felejtsd el 
ellenőrizni az egység távolsági támadás táblázatát az egység-
kártyáján. 
 

Lőszer 
 

Míg a közelharci fegyverek a csata egész időtartama alatt 
használhatók, a távolsági fegyverek (mint az íj, vagy az 
arkebúz) lőszert igényelnek. Minden távolsági támadásra 
képes (íjász, lovas íjász, vagy arkebúzos) egység 7-7 lőszerrel 
kezdi a csatát. 



 
 
 

 
Minden alkalommal, amikor az egység olyan parancsot hajt 
végre, amihez a távolsági fegyverét kell használnia (pl. 
távolsági támadás), el kell költenie 1-1 lőszert. A műanyag 
 

nyilakat az egység közös talpába 
tűzve jelölheted az egység aktuális 
lőszerpontjainak számát. A csata 
elején minden ilyen egység talpába 
tűzz 7-7 nyilat. Minden alkalom-
mal, amikor az egység egy lőszert 
használ el, távolíts el a talpából 
egy beletűzött nyilat. 
 

A távolsági fegyverrel rendelkező 
egységek a „fuvaros parasztok” 
 

utánpótlás parancs segítségével juthatnak lőszerutánpótlás-
hoz (lásd a Parancsok fejezetet). 
 

Ne feledd el, hogy a fuvaros paraszt figura nem szerepel az 
alapjáték dobozában, de megvásárolhatod e kiegészítőt. 
 

Gyilokzóna 
 

Néhány parancs (mint például a „védekezés”, vagy a 
„rajtaütés”) egy ún. gyilokzónát hoz létre a távolsági 
fegyverrel felszerelt egységed előtt. Ez egy olyan, általad 
előre meghatározott méretű, kúp alakú zóna a csatatéren, 
ahová az egységed el tud lőni. A kúp az egység „arca” előtt 
kezdődik, és tölcsérszerűen terjed az általad meghatározott 
távolságig (de legfeljebb a maximális lőtávolságukig). Az 
egység automatikusan megtámadja az első ellenséges 
egységet, aki belép a gyilokzónájába, megszakítva ezzel az 
ellenség mozgását. 
 
 
 
 
 2 mező 
 távolságba 
 kiterjedő 
 gyilokzóna 

 
 
 
 
 

PARANCSOK 
 

Minden forduló első fázisában parancsot adhatsz minden 
egységednek. Minden egységed csak egyetlen parancsot 
kaphat fordulónként. Jelöld meg az egyes egységek 
egységkártyáin az általad kiadott parancsokat. Az összes 
parancsot a végrehajtási fázis során hajtjátok végre. 
 

1. lépés: Védekezés parancsok 
 

Ezeket a parancsokat olyan egységeidnek érdemes adnod, 
akiket meg akarsz védeni az ellenség támadásától. Ezen 
parancsokat az (1.) védekezés parancsok lépésben kell 
végrehajtani. 
 
           Körkörös védekezés 
 

Ezzel a parancsoddal felkészíted az egységedet arra, hogy 
minden irányból meg tudja védeni magát. Az ilyen 
parancsot kapott  egységnek a forduló végéig nincs „oldala” 
és nincs „háta”, így bármelyik irányból támad is az ellenség, 
nem kapja meg ezeket a bónuszokat. 
 

Lovas egységeknek nem adható körkörös védekezés parancs. 

 
A távolsági fegyverrel felszerelt egységeid nem lőhetnek, ha 
ilyen parancsot kaptak. 
 
           Védekezés 
  

Ezen parancsoddal utasítod az egységedet arra, hogy 
védelmezze a csatatér egy részét. A védekező egységednek 
védelmi zónája lesz. Meg kell határoznod, hogy az egység 
melyik irányba nézzen a parancs kiadásakor, ez dönti el 
ugyanis, hogy mely 3 mező lesz az egységed védelmi zónája. 
 

Ha egy ilyen parancsot kapott egységedet támadják meg, 
leköti a támadó egységet. Ha a támadás az egységed arca 
felöl érkezik, akkor akár 2 ellenséget is le tud kötni. Fordítsd 
az egységedet a legmagasabb teljes támadóerővel rendelkező 
ellenséges egység felé. Ha az egységedet bármelyik másik 
irányból támadják, akkor érvényesek rá az oldalról, vagy 
hátulról érkező támadások bónuszai. 
 

A lovas egységeknek általában nem adható „védekezés” 
parancs. Kivételt képeznek a lovas szamurájok, akiknek 
adható. 
 

A „védekezés” parancsot kapott távolsági fegyveres egységed 
a védelmi zónája mellé gyilokzónát is kap. Meg kell adnod 
azt a maximális lőtávolságot, ameddig az egységed ellőjön, 
azaz ameddig a gyilokzónája kiterjedjen (írd be ezt a számot 
a védekezés parancsmezőbe).  
 

Az egységed a távolsági fegyverével megtámadja az első 
olyan ellenséges egységet, aki a gyilokzónájába lép, vagy 
amelyik a gyilokzónájában mozgásba kezd. Az ellenség 
mozgása átmenetileg megszakad a távolsági támadás 
befejeztéig. Ha több ellenséges egység is a gyilokzónába lép, 
akkor neked kell eldöntened, melyik legyen az közülük, akit 
megtámadsz. Ez a támadás is 1 lőszerveszteséggel jár. 
 

Például: az íjász egységed 
védelmi zónával is rendelkezik, és 
úgy döntesz, 3 mezőig terjedjen 
ki a gyilokzónájuk. A kiemelt 
mezők az íjászaid gyilokzónája. 
Amint az ellenséges szamuráj 
egység belép a gyilokzónájába, az 
íjászaid azonnal rálőnek. Ezután 
a szamurájok folytathatják a 
mozgásukat (feltéve, ha túlélték a 
nyílzáport). 

  
 
 
 
 
 
           Lövés és hátrálás 
 

Ezen paranccsal az egységed távolsági támadást hajt végre 
egy ellenséges egység ellen, majd visszahúzódik. Meg kell 
határoznod azt az irányt, ami felé ez egységed néz a 
parancs végrehajtásakor. Ezt a parancsot csak távolsági 
fegyverrel felszerelt egységnek adhatod ki. 
 

Az egységed a védelmi zónája mellett egy gyilokzónát is kap, 
amely maximum 2 mező távolságba terjedhet ki. Az 
egységed a távolsági fegyverével megtámadja az első olyan 
ellenséges egységet, aki a gyilokzónájába lép, vagy amelyik a 
gyilokzónájában mozgásba kezd. Az ellenség mozgása 
átmenetileg megszakad a távolsági támadás befejeztéig. 
Ezután az egységed 1 mezőt hátrál. 



 
 
 

 
Ha több ellenséges egység is a gyilokzónába lép, akkor 
neked kell eldöntened, melyik legyen az közülük, akit 
megtámadsz. Ez a támadás is 1 lőszerveszteséggel jár. 
 

Ha az egységedet bármelyik másik irányból támadják, 
amelyet nem fed le a gyilokzónája, akkor érvényesek rá az 
oldalról, vagy hátulról érkező támadások bónuszai. A 
védekező ekkor nem használhatja a távolsági fegyverét, 
illetve nem vonulhat vissza. 
 

Például: Az arkebúzos egységednek „lövés és hátrálás” 
parancsot adtál, amikor egy „roham” parancsot kapott 
ellenséges lovas egység támadja meg őt a gyilokzónáján 
keresztül. Az arkebúzos egységed távolsági támadást hajt 
végre azonnal, ahogy a lovasok a gyilokzónájukba lépnek, 
ami 1 figuraveszteséggel jár, majd hátrálnak 1 mezőt. A 
lovasok itt már nem érik el őket, így a rohamuk sikertelen! 
 

Figyelem! Óvatosan használd ki ezen parancs előnyeit. Mert 
bár rövidtávon lőhet az egységed, majd hátrálhat, ezzel 
meghiúsíthatja a támadást, ám ha az ellenség még is 
sikeresen megtámadja őket, az egységed hátrányba kerül. 
Gondold át alaposan, mielőtt kiadod ezt a parancsot! 
 

2. lépés: Távolsági támadás parancsok 
 

Ezeket a parancsokat csak olyan egységeidnek adhatod ki, 
amelyek rendelkeznek valamilyen távolsági fegyverrel. Ezen 
parancsokat a (2.) távolsági támadás parancsok lépésben kell 
végrehajtani. 
 
           Tüzelés távolsági fegyverrel 
 

Ezzel a paranccsal utasíthatod az egységedet, hogy a 
távolsági fegyverükkel támadjanak meg egy távolabb lévő 
ellenséges egységet. A parancsmezőbe bele kell írnod azon 
ellenséges egység számát, akire tüzelni akarsz. A választott 
célpontnak az egységed távolsági fegyverének lőtávolságában 
kell lennie, és rá kell látniuk (lásd a Távolsági harc fejezetet). 
A lövés 1 lőszerveszteséggel jár. 
 

3. lépés: Mozgás parancsok 
 

Ezeket a parancsokat olyan egységeidnek adhatod ki, akiket 
mozgatni szeretnél a csatatéren. Ezen parancsokat a (3.) 
mozgás parancsok lépésben kell végrehajtani. 
 
           Roham 
 

Ezzel a paranccsal arra utasíthatod az egységedet, hogy 
mozogjon a csatatéren, és közelharcban támadjon meg egy 
ellenséges egységet. A parancsmezőkbe fel kell tüntetned azt 
a pontos útvonalat (a hatszög mezők sorszámát), amelyet az 
egységed követni fog. Egy gyalogos egységed maximum 2 
mezőt mozoghat a „roham” paranccsal, míg egy lovas 
egységed maximum 4-et. Szintén a parancsmezőbe kell 
beírnod a megtámadandó ellenséges egység sorszámát. Csak 
olyan egység lehet a roham célpontja, amelyre a parancs 
kiadásakor az egységed rálát, és amelyik mellé a roham 
végrehajtása után az egységed mozogni tud (gyalogos: 
maximum 2 mező mozgás, lovas: maximum 4 mező 
mozgás). Ha az egységed „roham” parancsot kapott, elveszti 
az irányítási zónáját erre a fordulóra. 
 

A „roham” parancsokat az egyéb mozgás parancsokhoz 
hasonlóan kell végrehajtani. Ha félő, hogy két egység 
találkozik, akkor egyesével kell lelépni a mozgásokat. A 
„roham” mozgását megszakíthatja egy ellenséges egység, 
amely rálő, vagy közelharcban megtámadja az egységedet. 

 
Ha az egységedet sikerül a célpont ellenség mellé 
mozgatnod, akkor a rohamod sikeres, és közelharcban 
megtámadhatod a célpont egységet (aminek végrehajtása 
majd az 5. lépésben kerül sorra). 
 

Megjegyzés: A rohamozó egységed bónuszt kap, ha egy 
ellenséget oldalról, vagy hátulról támad meg. Ha a 
rohamozó egységed keresztülmozgott az összes mezőn, 
amire utasítottad őket, de még mindig nem állnak közel-
harcban, a legrövidebb úton kell a célpont felé haladniuk, 
amíg harcba nem kerülnek, vagy le nem mozogják a 
maximális távolságukat (gyalogos: 2, lovas: 4 mező). 
 
           Menetelés 
 

Ezzel a paranccsal mindenre felkészülve mozgathatod az 
egységedet a csatatéren. A gyalogos egységek maximum 1 
mezőt mozoghatnak, a lovas egységek maximum 2-t. 
Néhány tereptípus megakadályozhatja, hogy „menetelés” 
parancsot adj az egységednek (lásd a Terep fejezetet). A 
„menetelés” mozgását megszakíthatja egy ellenséges egység, 
amely rálő, vagy közelharcban megtámadja az egységedet. 
Ha az egységed egy ellenséges egység irányítási, vagy 
védelmi zónájába mozog, azonnal meg kell állniuk, és ezzel 
közelharcban lekötik az ellenséget (lásd a Mozgás fejezetet). 
 
           Mozgás és lövés 
 

Ezzel a paranccsal utasíthatod az egységedet, hogy 
mozogjon a csatatéren, és a mozgása közben támadjon meg 
egy ellenséges egységet a távolsági fegyverével. Ezt a 
parancsot csak a távolsági fegyverrel rendelkező lovas 
egységeidnek adhatod ki (a lovas szamuráj íjászok nem 
szerepelnek az alapjátékban, de kiegészítőként megvásárol-
hatod őket). Gyalogos egységek nem hajthatnak végre ilyen 
parancsot. A parancsmezőkbe fel kell tüntetned azt a pontos 
útvonalat (a hatszög mezők sorszámát), amelyet az 
egységed követni fog, valamint azt is, hogy melyik mezőről 
akarnak lőni. Az egységed maximum 4 mezőt mozoghat. A 
parancsmezőbe bele kell írnod azon ellenséges egység 
számát is, akire tüzelni akarsz. A célpontnak az egységed 
lőpozícióban lőtávolságban kell lennie, és rá kell tudniuk 
látni. 
 

Például: a „mozgás és lövés” parancsot kapott lovas 
szamuráj íjász egységed 2 mezőt mozog jobbra, tüzel, majd 
2 mezőt mozog hátra. 
 

A lövés 1 lőszerveszteséggel jár. Néhány tereptípus 
megakadályozhatja, hogy „mozgás és lövés” parancsot adj az 
egységednek. Az egységed mozgását megszakíthatja egy 
ellenséges egység, amely rálő, vagy közelharcban 
megtámadja az egységedet. 
 
           Futás 
 

Ezzel a paranccsal utasíthatod az egységedet, hogy a lehető 
leggyorsabban mozogjon a csatatéren. A parancsmezőkbe fel 
kell tüntetned azt a pontos útvonalat (a hatszög mezők 
sorszámát), amelyet az egységed követni fog. Egy gyalogos 
egységed maximum 2 mezőt mozoghatnak egy „futás” 
paranccsal, míg egy lovas egységed maximum 4-et. Néhány 
tereptípus megakadályozhatja, hogy „futás” parancsot adj az 
egységednek (lásd a Terep fejezetet). 
 
Üldözés (középszintű szabály: lásd a 18. oldalon!) 



 
 
 

 

4. lépés: Speciális parancsok 
 

Az alábbi parancsok olyan tevékenységeket takarnak, 
amelyek nem kapcsolódnak közvetlen a mozgáshoz, vagy a 
harchoz. Csak azon egységeidnek adhatod ki ezeket a 
parancsokat, akiknek szerepel az egységkártyáján. Ezen 
parancsokat a (4.) speciális parancsok lépésben kell 
végrehajtani. 
 
           Rajtaütés 
 

Ezzel a paranccsal elrejtheted egy egységedet: a „rajtaütés” 
parancsot végrehajtó egységed „rejtetté” válik. Csak olyan 
egységednek adhatod ki ezt a parancsot, aki nem áll épp 
közelharcban, és csak akkor, ha nincs ellenséges egység 2 
mezőn belül. Ezt a parancsot csak bizonyos tereptípuson 
tartózkodó egységednek adhatod ki (lásd a Terep fejezetet). 
 

A parancs kiadásakor távolítsd el az egységet a tábláról, és 
tedd a figurákat az egységkártyájukra. Fel kell jegyezned a 
parancs mellé azt a mezőt, ahol az egységed elrejtőzött, és 
azt, amelyik mező felé néznek. Az elrejtőzött egységed 
rendelkezni fog védelmi zónával, és gyilokzónával is (ha van 
távolsági fegyverük). 
 

� Ha egy távolsági fegyveres egységet rejtettél el, és egy 
ellenséges egység lép a gyilokzónájába, akik 2 mező 
lőtávolságba kerülnek, az elrejtett egységed azonnal lőni 
fog rájuk. Ha több egység is belép a gyilokzónába, és 2 
mező lőtávolságba kerül, ki kell választanod, melyik 
egységre akarsz lőni. A lövés 1 lőszerbe kerül. 

 

Fontos: a rejtett egység csak akkor lőhet, ha az ellenfél 2 
mező távolságba kerül tőlük! 
 

� Ha egy ellenséges egység lép a rejtett egység védelmi 
zónájába, az azonnal közelharcot kezdeményez velük. A 
rejtett egység normál módon támad, de az ellenség nem 
támadhatja meg a rejtett egységet ebben a fordulóban. 

 

� Ha az ellenség bármilyen olyan irányból közelíti meg a 
rejtett egységet, ami nem tartozik a védelmi zónájába, az 
egységek normál módon közelharcba kezdenek egymással, 
de nem számít az oldalba-, vagy hátbatámadás bónusza. A 
rejtett egység nem lehet célpontja távolsági támadásnak, 
vagy „roham” parancsnak. Ha a rejtett egység bármilyen 
távolsági- vagy közelharci támadást kezdeményez, azonnal 
felfedetté válik. Ez esetben tedd vissza a figurákat a 
táblára, pontosan olyan állásban, ahogy azt feljegyezted. 

 

Egy nindzsa egység (és csak a nindzsák) képesek észlelni a 
rejtett egységeket a „felderítés” parancs végrehajtásával, ha  
a rejtett egység maximum 3 mező távolságban van tőlük. 
 

Ne felejtsd el, hogy nindzsákat nem találsz az alapjáték 
dobozában, de megvásárolhatod őket kiegészítő formájában. 
 
           Csatlakozás 
 

Ezzel a paranccsal összevonhatod 2 sérült egységedet. Csak 
2 olyan azonos típusú egységedre adhatod ki a „csatlakozás” 
parancsot, amelyek egymással szomszédos mezőn állnak, és 
csak akkor, ha a 2 egységedben megmaradt figurák összes 
száma nem több, mint egy sértetlen egységben lévő figurák 
száma. Azt is meg kell adnod, hogy melyik mezőn vonod 
össze a 2 egységedet.  
 

Tedd át az egyik (kevesebb figurát tartalmazó) egységed 
figuráit a másik egységed közös talpára, majd távolítsd el az 
üresen maradt közös talpat, és a felesleges egységkártyát. 

 
Ha két távolsági fegyveres egységedet vonod össze, akkor az 
összevont egységednek annyi lőszere lesz, mint a 2 eredeti 
egység közül a több lőszerrel bírónak volt. Ha a közös 
egységbe esetleg több parancsnok figura is kerülne, akkor 
cseréld le az egyik parancsnokot egy sima katona figurára. 
 

Például: 2 szomszédos sérült szamuráj egységednek kiadod a 
„csatlakozás” parancsot. Mivel a kisebb egységben csak 2 
figura maradt, a nagyobban 4, a 2 figurát rakod át a 4 
közös talpára. Így egy 6 figurás, sértetlen egységet kapsz. 
 
           Utánpótlás 
 

Ezzel a paranccsal feltöltheted egy távolsági fegyveres 
egységed lőszerkészletét. Ezt a parancsot csak olyan 
egységednek adhatod ki, amelyek szomszédságában egy 
fuvaros paraszt egységed áll. Ezt a parancsot több távolsági 
fegyveres egységedre is kiadhatod, amelyek ugyanazzal a 
fuvaros paraszttal szomszédosak. Ehhez a fuvaros paraszt 
egységnek is az „utánpótlás” parancsot kell kiadnod. 
Alapesetben a távolsági fegyveres egységek 7-7 lőszerrel 
kezdik a játékot. A fuvaros paraszt egységnek nem kell 
műanyag nyilakat tűzni a talpába: akármennyi lőszert 
képesek elméletben szállítani. 
 
           Pihenés 
 

A „pihenés” parancsot kapott egységed semmit nem tesz a 
forduló során, de természetesen közelharcol, ha megtámad-
ják. Bármelyik egységed, amelyiknek valami miatt nem adtál 
parancsot, vagy amelyik a kapott parancsát nem tudja 
végrehajtani (például: távolsági támadásnak olyan célpontot 
adtál meg, akikre nincs rálátásuk), automatikusan a 
„pihenés” parancsot hajtják végre. 
 
           Felderítés 
 

Ezt a parancsot csak egy nindzsa egységednek adhatod ki. 
Ha vannak rejtett ellenséges egységek a nindzsa egységed 3 
mezős körzetében, azok azonnal felfedetté válnak: vissza kell 
őket tenni a rögzített irányba a csatatérre. 
 

5. lépés: Közelharc parancsok 
 

Lásd a Közelharc fejezetet! 
 

6. lépés: Visszavonulás 
 

A közelharcban álló egységeid ezen utolsó lépés során 
vonulhatnak vissza, miután a közelharc befejeződött. 
 
           Visszavonulás 
 

Ez az egyetlen parancs, amivel az egységed elhagyhatja a 
közelharcot. A parancsmezőkbe fel kell tüntetned azt a 
pontos útvonalat (a hatszög mezők sorszámát), amelyet az 
egységed követni fog visszavonulásakor. A gyalogos egységek 
maximum 1 mezőt mozoghatnak, a lovas egységek maximum 
2-t. Nem vonulhat vissza az egységed egy ellenséges egység 
szomszédságába. Ezt a parancsot csak akkor hajthatod végre, 
ha az egységed nem semmisült meg, vagy nem futamodott 
meg a közelharc során. Ha egy közelharcban résztvevő 
összes egység „visszavonulás” parancsot kap, az egységek 
békében visszavonulnak, és közelharci dobásra nem is kerül 
sor. 
 
Menekülés, pánik (középszintű szabály: lásd a 18. oldalon!) 



 
 
 

 

SPECIÁLIS EGYSÉGEK KÉPESSÉGEI 
 

Egyes egységek olyan különleges képességekkel rendelkeznek, 
amelyek csak arra az egységre vonatkoznak. Ezek az elit 
egységek nagyon erősek lehetnek, eldönthetik a csata sorsát.  
 

Nindzsa egységek 
 

A nindzsák magasan képzett gyilkosok, akiket gyakran az 
ellenség legfontosabb vezetőinek likvidálására használnak. 
Minden nindzsa az alábbi képességekkel rendelkezik: 
� Ügyesség: A nindzsák képesek bemozogni olyan tereptípu-

sokra, amelyekre más egység nem (például: sűrű erdő, 
meredek lejtő, stb.). Lásd a Terep fejezetet. 

� Kémek: Csak a nindzsák hajthatják végre a „felderítés” 
parancsot (lásd a 11. oldalon). 

� Orgyilkosok: Ha egy nindzsa egységed veszteséget okoz 
egy parancsnokot is tartalmazó ellenséges egységnek, 
elsőként a parancsnok figurát kell levenni (ahelyett, hogy 
ő maradna legutoljára). Ha a nindzsa egységed egy másik 
egységeddel együtt egyszerre lő rá egy ellenséges egységre, 
vagy egyszerre támad meg közelharcban egy ellenséges 
egységet, és a nindzsáid legalább 1 veszteséget okozó 
találatot érnek el, ugyanúgy el kell távolítani az ellenséges 
egység parancsnok figuráját. 

� A nindzsa egységedhez nem csatlakozhat parancsnok 
(nem tehetsz az egységhez parancsnok figurát), ennek 
ellenére úgy működnek, mint egy parancsnokkal rendel-
kező egység, azaz az egységkártyájukon szereplő 
bármelyik parancsot kiadhatod nekik. 

� Végtelen lőszer: a nindzsa egységeknek nincs szükségük 
lőszerjelölőre ahhoz, hogy lőhessenek (a csata során 
bármennyiszer lőhetnek a távolsági fegyverükkel). 

 
Lovas szamuráj íjászok 

 

Ezek az egységek rendkívül mozgékonyak, és messziről 
képesek az ellenségre támadni, így rendkívül értékes 
támogató osztag lehet belőlük. Csak a lovas szamuráj íjászok 
hajthatják végre a „mozgás és lövés” parancsot. 
 

Fuvaros parasztok 
 

� A fuvaros paraszt egységedhez nem csatlakozhat parancs-
nok (nem tehetsz az egységhez parancsnok figurát), 
ennek ellenére úgy működnek, mint egy parancsnokkal 
rendelkező egység. 

� Lőszerutánpótlás: bár külön műanyag nyilakkal nem kell 
jelölni az általuk szállított lőszer mennyiségét, bármennyit 
képesek átadni a baráti egységeknek (a max. 7-ig). 

 
Főparancsnok 

 

Minden hadsereg rendelkezik egy főparancsnok egységgel, 
ami egy vezérbottal rendelkező tábornokból, és az őt 
védelmező testőrök figurájából áll. A főparancsnok egység az 
alábbi képességgel rendelkezik: 
� Főparancsnok: a főparancsnok egységet parancsnokként 

kell kezelni, amíg egyetlen figura is él még az egységből. 
Minden olyan szabály, ami a parancsnokra vonatkozik, 
egyben vonatkozik a főparancsnokra is. 

 

TEREP 
 

A legtöbb csatamező nem szép tágas, sík mező: sok helyen 
dombok, erdők, vagy épületek törik meg az egyhangúságát, 
melyek mindegyike különböző módon befolyásolja az ott 
vívandó csatát. A terepadottságok megfelelő kihasználtsága 
jelenti az apró különbséget győzelem és vereség közt, ezért 
minden esetben figyelj oda a különböző tereptípusokra! 
 

Néhány tereptípus támogatást nyújt a mezőjén tartózkodó 
egységnek (pl. védőérték bónuszt ad), sok korlátozza a 
mozgást, vagy blokkolja a rálátást. Egy egység csak akkor 
hajthat végre „rajtaütés” parancsot, ha ehhez épp megfelelő 
tereptípuson tartózkodik. 
 

A mozgáscsökkentés csak akkor alkalmazandó, amikor az 
egység az adott terepmezőbe lép. 
 

Például: Egy gyalogos egység a „roham” parancsot hajtja 
végre, és egy ritka erdőbe lép. Az egység csak 1 mezőt 
mozoghat ha ritka erdőbe lép, így csak akkor tudja leroha-
mozni az ellenséget, ha a ritka erdővel szomszédos mezőn 
állt kezdetben, és az erdőbe lépve pont eléri azt. 
 

Síkság 
Egy síkság nem blokkolja a rálátást. Síkságon 
tartózkodó egyetlen egységednek sem ad-
hatsz „rajtaütés” parancsot. 
 
Ritka erdő 
A ritka erdő blokkolja a rálátást. Egyetlen 
egység sem hajthat végre „futás” parancsot 
egy ritka erdőbe lépve, vagy egy ritka erdőn 
keresztül. Ha egy egység „roham”, vagy 
„mozgás és lövés” parancsot hajt végre egy 
ritka erdőbe lépve, vagy egy ritka erdőn 
keresztül, a mozgása csökken: egy gyalogos 
egység csak 1 mezőt mozoghat, egy lovas 
csak 2-t. Egy ritka erdőben tartózkodó 
bármilyen egységednek adhatsz „rajtaütés” 
parancsot. 
 
Sűrű erdő 
A sűrű erdő blokkolja a rálátást. Egyetlen 
egység sem hajthat végre „futás” vagy 
„roham” parancsot egy sűrű erdőbe lépve, 
vagy egy sűrű erdőn keresztül. Lovas 
egységek nem tudnak egy sűrű erdőbe 
belépni, vagy azon keresztül mozogni. Egy 
sűrű erdőben tartózkodó gyalogos egységed-
nek adhatsz „rajtaütés” parancsot. 
 
Rizsföld 
Egy rizsföld nem blokkolja a rálátást. 
Egyetlen egység sem hajthat végre „futás” 
parancsot egy rizsföldbe lépve, vagy egy 
rizsföldön keresztül. Ha egy egység „roham”, 
vagy „mozgás és lövés” parancsot hajt végre 
egy rizsföldbe lépve, vagy egy rizsföldön 
keresztül, a mozgása csökken: egy gyalogos 
egység csak 1 mezőt mozoghat, egy lovas 
csak 2-t. Rizsföldön tartózkodó egyetlen 
egységednek sem adhatsz „rajtaütés” paran-
csot. 



 
 
 

Folyó 
Egy folyó nem blokkolja a rálátást. Bármely 
egység megpróbálhat átkelni egy folyón, de 
veszteségtesztet kell végezniük azonnal, amint 
az egység a folyóba lép. Minden egységnek (a 
nindzsák kivételével) egy teljes fordulót kell  
 

eltölteniük azzal, hogy belépjenek egy folyóba (épp ezért 
csak egy szomszédos mezőről léphet be ide). Bármelyik 
egység normál módon kimozoghat egy folyóból a következő 
fordulóban, de csak „menetelés” paranccsal (azaz nem 
futhatnak): egy gyalogos egység 1 mezőt mozoghat egy 
folyóból kifelé lábalva, egy lovas 2-t. Ha egy folyóba lépő 
egység egyúttal egy ellenséges egység mellé is mozog, akkor 
a veszteségteszt után közelharcba kerül, de nem kap 
semmilyen előnyt, ha „roham” paranccsal érkezett ide. 
Folyóban tartózkodó egyetlen egységednek sem adhatsz 
„rajtaütés” parancsot. 
 

Veszteségteszt 
Dobj minden egyes figurának az egységből 1-1 kockával. Az 
1-10-es dobás azt jelenti, hogy az egység sértetlenül belépett 
a folyóba, a 11-es, vagy magasabb dobás esetén viszont a 
figura elvész (belefullad a folyóba). A védőérték nincs 
hatással erre a veszteségre, azaz nem csökkentheti a fulladás 
miatti veszteséget. Ha az egység a folyóba lépés sikertelen 
veszteségtesztje miatt bármilyen figuraveszteséget szenved 
el, normál bátorságpróbát kell tenniük (lásd később). 
 

Gázló 
Egy gázló nem blokkolja a rálátást. A gázló a 
folyó egy sekélyesebb része, ahol biztonságo-
san át lehet kelni, így egy gázlóba való 
mozgáskor nem kell veszteségtesztet dobni. 
Egyetlen egység sem hajthat végre „futás” 
parancsot egy gázlóba lépve, vagy egy gázlón 
keresztül. Ha egy egység „roham”, vagy 
„mozgás és lövés” parancsot hajt végre egy 
gázlóba lépve, vagy egy gázlón keresztül, a 
mozgása csökken: egy gyalogos egység csak 1 
mezőt mozoghat, egy lovas csak 2-t. Gázlón 
tartózkodó egyetlen egységednek sem adhatsz 
„rajtaütés” parancsot. 
 
Híd 
Egy híd nem blokkolja a rálátást. Egyetlen 
egység sem hajthat végre „futás” parancsot 
egy hídra lépve, vagy egy hídon keresztül. Ha 
egy egység „roham”, vagy „mozgás és lövés” 
parancsot hajt végre egy hídra lépve, vagy egy 
hídon keresztül, a mozgása csökken: egy 
gyalogos egység csak 1 mezőt mozoghat, egy 
lovas csak 2-t. Hídon tartózkodó egyetlen egy-
ségednek sem adhatsz „rajtaütés” parancsot. 
 
Vízmosás 
Egy vízmosás nem blokkolja a rálátást. Lovas 
egységek nem mozoghatnak egy vízmosásba, 
vagy vízmosáson keresztül. Egy gyalogos 
egység nem hajthat végre „futás” parancsot 
egy vízmosásba lépve, vagy egy vízmosáson 
keresztül. Ha egy gyalogos egység „roham” 
parancsot hajt végre egy vízmosásba lépve, 
vagy egy vízmosáson keresztül, a mozgása 1-re 
csökken. Egy vízmosásban tartózkodó egység 
csak egy szomszédos mezőről látható, és csak 
a szomszédos mezőkre látnak rá. 

 
Sziklás terület 
Egy sziklás terület nem blokkolja a rálátást. 
Egyetlen egység sem hajthat végre „futás” 
parancsot egy sziklás területre lépve, vagy 
egy sziklás területen keresztül. Ha egy egység 
„roham”, vagy „mozgás és lövés” parancsot 
hajt végre egy sziklás területre lépve, vagy 
egy sziklás területen keresztül, a mozgása 
csökken: egy gyalogos egység csak 1 mezőt 
mozoghat, egy lovas csak 2-t. Sziklás 
területen tartózkodó egyetlen egységednek 
sem adhatsz „rajtaütés” parancsot. Ha  a 
sziklás terület egy domb tetején van, lovas 
egységek nem mozoghatnak felfelé erre a 
mezőre. 
 
Település 
A település blokkolja a rálátást. A településen 
tartózkodó bármilyen egységednek adhatsz 
„rajtaütés” parancsot. 

 
 

Dombok 
 

A dombokat az egymásra tehető műanyag dombelemekkel, 
és a tetejükre helyezett karton tereplapkákkal tudod a 
csatatéren megjeleníteni. Egyszerűen helyezd el megadott 
magasságú dombnak megfelelő számú dombelemet egymás 
felett (és egymás mellett), és tegyél rájuk egy-egy megfelelő 
karton tereplapkát (mezőt, rizsföldet, sziklás területet, stb.). 
A dombok magasságát az egymás tetejére helyezett 
műanyag dombelemek számával tudod beállítani. Két 
szomszédos hatszög mező között a dombelemek számának 
különbsége határozza meg a mezők közti lejtő meredekségét. 
A lejtők meredeksége büntetést ad a mozgásra az alábbiak 
szerint, ha ezen két terepmező között mozognak az 
egységeid: 
 
Enyhe lejtő 
Ha a két terepmező között 1 dombelemnyi különbség van, 
az enyhe lejtőnek számít. Gyalogos egységek nem hajthatnak 
végre „futás” parancsot egy enyhe lejtőn keresztül. Ha egy 
gyalogos egység „roham” parancsot hajt végre egy enyhe 
lejtőre lépve, vagy egy enyhe lejtőn keresztül, a mozgása 1-re 
csökken. 
 
Közepes lejtő 
Ha a két terepmező között 2 dombelemnyi különbség van, 
az közepes lejtőnek számít. Lovas egységek nem mozog-
hatnak sem felfelé, sem lefelé egy közepes lejtőn. A „roham” 
vagy „futás” parancsot kapott gyalogos egységek nem 
mozoghatnak sem felfelé, sem lefelé egy közepes lejtőn. 
Egyetlen egység sem folytathat közelharcot egy olyan 
ellenséges egységgel szemben, akiktől egy közepes lejtő 
választja el őket. 
 
Meredek lejtő 
Ha a két terepmező között 3 dombelemnyi különbség van, 
az meredek lejtőnek számít. Csak nindzsa egységek képesek 
meredek lejtőn felfelé, vagy lefelé mozogni. Egyetlen egység 
sem folytathat közelharcot egy olyan ellenséges egységgel 
szemben, akiktől egy meredek lejtő választja el őket. 



 
 
 

 
Például: A csatatéren egy 4 terepmező kiterjedésű dombsort 
készítesz. Az első mezőn 1 dombelem magasságú ritka 
erdővel fedett dombot helyezel el, majd egy 2 dombelem 
magasságú síkságot, egy 3 dombelem magasságú köves 
területet, majd egy 1 dombelem magasságú rizsföldet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 enyhe lejtő 
 

 közepes lejtő 
 

 meredek lejtő 

 
A dombok és a rálátás 
Egy domb blokkolja a rálátást minden egység számára, 
kivéve azokat, akik egy dombon állnak. Ha egy távolsági 
fegyveres egység áll egy dombon, minden rálátást blokkoló 
terep csak a közvetlen mögötte lévő egység rálátását 
blokkolja, a távolabb lévőkre való rálátást már nem. 
 

Például: a dombon lévő íjászok nem látják az erdő mögött 
sunnyogó ashigurukat, de rálátnak a távolabb lévő 
szamurájukra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nincs rálátás 
 

van rálátás 

 

 
KÖZÉPSZINTŰ SZABÁLYOK 

 

Miután elsajátítottad az alapszabályokat, készen állsz a komolyabb kihívásokra. Ettől kezdve figyelembe kell venned az 
egységeid morálját és bátorságát. Néha a bátrabb, és nem az erősebb egység győzedelmeskedik. 

 
 

EGYSÉGEK ÉS EGYSÉGKÁRTYÁK 
 

Egységjellemzők 
 

Az alapszabályban már megismert egységkártyák másik 
oldala további információkat is tartalmaz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Támadóérték 

 

Az egységek támadóértéke megváltozhat az egységnek adott 
parancstól függően, illetve az adott tereptípustól is, amin az 
egység épp tartózkodik. Ezek a módosítók mindkét 
(gyalogság és lovasság elleni) támadóértékre vonatkoznak. 
 

Ha az egység rendelkezik egy győzelemjelzővel, 
mindkét támadóértéke 1-1 ponttal megnő (lásd a 
Győzelemjelző fejezetet). 

 

 
 

Bátorság 
 

Nem számít, milyen jól képzettek a katonáid, a csatatéren 
akkor is csak emberek, akik abban reménykednek, hogy 
túlélik a napot. Azt, hogy a katonáid hajlandóak-e folytatni a 
csatát, amikor keményre fordul a helyzet, az egység 
„bátorsága” határozza meg. A bátorság mutatja meg, hogyan 
reagál az egységed a veszteségek és az ellenséges támadások 
által okozott pszichikai hatásokra. Bármelyik egységed 
bátorsága változhat a csata során. Mindig jelölnöd kell az 
egyes egységeid aktuális bátorság értékét az egységkártyájuk 
megfelelő mezőjében (lásd a Bátorságteszt fejezetet). Az 
egységed bátorsága azonnal csökken, ha veszteséget szenved 
el (-1 bátorság minden egyes figura veszteség után). 
 

Ha az egységnek van parancsnoka, +3 bátorságot 
kap. 
 

Ha az egység a főparancsnoktól legfeljebb 2 mező 
távolságban van, +4 bátorságot kap. 
 

Ha az egység rendelkezik győzelemjelzővel, +2 
bátorságot kap. 
 

Az egységnek adott parancs, és a tereptípus, amin 
épp tartózkodnak, szintén módosíthatja a bátor-
ságot (lásd a következő fejezeteket). 

 
Parancsmódosítók 

 

Az egységkártya parancstábla oldalának parancssoraiban 
szerepel az a szám, amivel egy adott parancs az egység 
bátorságát módosítja. 



 
 
 

 
Az egységed állapotai 

 

Az egységkártyáid parancstáblával átellenes oldalán 
bemutatja az egységed lehetséges állapotait, és ezen 
állapotok után kapott bátorságmódosítókat. 
 

A parancstábla 
 

Az egységek parancstábláinak        oszlopában tüntettük fel 
az egyes parancsok bátorságmódosítót. Például: a yaris 
ashiguru „védekezés” parancsnál +1 módosítót kap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csaták végrehajtása 
 

Középszinten minden forduló már 3 fázisból áll: 
 

� morál fázis 
� tervezési fázis 
� végrehajtási fázis 
 

A tervezési- és végrehajtási fázis megegyezik az 
alapszabályokban ismertetekkel. 
 

Morál fázis 
 

Minden olyan egységnek, amelyik tétovázik, megtört, vagy 
pánikba esett, bátorságtesztet kell végezniük. Ha az egység 
bátorságtesztje sikeres, a morálszintjük egy fokozattal 
javulni fog. Ha nem, a morálszintjük nem változik (lásd a 
következő fejezetet). 
 

EGYSÉGEK MORÁLJA 
 

A morál az adott egység azon jellemzője, hogy hajlandó-e 
kockáztatni az életét, és folytatni tovább a harcot az 
ellenséggel. Minden egységnek 4 különböző morálszintje 
lehet, ami a csata során változhat. Az egyes morálszinteket 
úgy jelezheted, hogy piros moráljelzőket teszel az egység 
zászlójára. Minél több moráljelzővel rendelkezik egy egység, 
annál rosszabb az aktuális morálja: 
 

� normál (nincs egyetlen moráljelzőjük sem) 
� tétovázik (1 moráljelző) 
� megtört (2 moráljelző) 

� pánikba esett (3 moráljelző) 
 

Az egység aktuális morálszintje befolyásolja a harci 
képességeiket, és korlátozza a nekik kiadható parancsokat. 

 
Normál 

 

Az egységeid normál morálszinten kezdik a csatát. A normál 
morálszintnek semmilyen módosítója nincs, az egységednek 
normál módon adhatsz parancsokat. 
 

Tétovázó 
 
 
 

Az 1 moráljelzővel rendelkező egységed tétovázik. Egy 
tétovázó egységed az alábbi hátrányokat szenvedi el: 
 

� -2 támadóérték 
� -1 védőérték 
� -1 bátorság 
 

Minden forduló morál fázisában az összes tétovázó 
egységednek bátorságtesztet kell végezniük. Ha az egység 
bátorságtesztje sikeres, normál morálúvá válik (távolítsd el a 
moráljelzőt a zászlójukról). Ha sikertelen, az egység 
továbbra is tétovázni fog. 
 

A tétovázó egységeidnek normál módon adhatsz parancsot. 
 

Megtört 
 
 
 

A 2 moráljelzővel rendelkező egységed megtört. Egy 
megtört egységed az alábbi hátrányokat szenvedi el: 
 

� -3 támadóérték 
� -2 védőérték 
� -2 bátorság 
 

Minden forduló morál fázisában az összes megtört 
egységednek bátorságtesztet kell végezniük. Ha az egység 
bátorságtesztje sikeres, tétovázó morálúvá válik (távolíts el 1 
moráljelzőt a zászlójukról). Ha sikertelen, az egység 
továbbra is megtört marad. 
 

A megtört egységeidet a végrehajtási fázis (6.) visszavonulás 
lépésben kell mozgatnod. Egy ilyen egységed a „menekülés” 
parancsot hajtja végre kötelezően minden fordulóban 
mindaddig, amíg megtört morálú marad (lásd a Menekülés 
fejezetet). Ez a parancs automatikusan hajtódik végre, és 
nem szerepel az egység parancstábláján. 
 

Ha egy megtört egység közelharcba keveredik, és elbukja a 
közelharc előtti kötelező bátorságtesztjét (mert például 
oldalba támadják őket), akkor a harc megkezdése előtt 
pánikba esnek. Ha veszteséget szenvednek, és ekkor bukják 
el a bátorságtesztjüket, akkor is pánikba esnek. 
 

Pánikba esett 
 

A 3 moráljelzővel rendelkező egységed pánikba esett. Egy 
pánikba esett egységed az alábbi hátrányokat szenvedi el: 
 

� a támadóértéke 0-ra csökken 
� a védőértéke 0-ra csökken 
� -3 bátorság 
 

Minden forduló morál fázisában az összes pánikba esett 
egységednek bátorságtesztet kell végezniük. Ha az egység 
bátorságtesztje sikeres, megtört morálúvá válik (távolíts el 1 
moráljelzőt a zászlójukról). Ha sikertelen, az egység 
továbbra is pánikba esett marad. 



 
 
 

 
A pánikba esett egységeidet a végrehajtási fázis (6.) 
visszavonulás lépésben kell mozgatnod. Egy ilyen egységed a 
„pánik” parancsot hajtja végre kötelezően minden 
fordulóban mindaddig, amíg pánikba esett marad (lásd a 
Pánik fejezetet). Ez a parancs automatikusan hajtódik végre, 
és nem szerepel az egység parancstábláján. 

 

Ha egy pánikba esett egység közelharcba keveredik, és 
elbukja a közelharc előtti kötelező bátorságtesztjét (mert 
például oldalba támadják őket), akkor a harc megkezdése 
előtt megadják magukat, és el kell távolítani őket a 
csatamezőről (megsemmisített egységnek számítanak). Ha a 
tesztjük sikeres, folytatják a közelharcot, de a fent felsorolt 
komoly büntetésekkel. 
 

Ha egy pánikba esett egység veszteséget szenved el a 
közelharc során, akkor azonnal megadják magukat, és el kell 
távolítani őket a csatamezőről (megsemmisített egységnek 
számítanak). Ekkor az egység már nem jogosult bátorság-
teszt dobására: a megadás automatikus. 
 

Parancsnok képessége 
 
 
Az alapszabályokban kifejtett előnyökön túl, ha egy egység 
parancsnokkal rendelkezik, +3 bátorságot kap. 
 

Közelharci módosítók 
 

Az éppen támadó egységnek kiadott parancsok növelhetik, 
vagy csökkenthetik az egység támadóértékét. Az éppen 
védekező egységnek kiadott parancsok növelhetik, vagy 
csökkenthetik az egység védőértékét. Lásd a Parancsok harci 
módosítói fejezetet. 
 

Ha a támadó rendelkezik egy győzelemjelzővel, mindkét 
támadóértéke 1-1 ponttal megnő. 
 

A támadó egység támadóértékét az aktuális morálszintje is 
módosíthatja. Ugyanúgy egy védekező egység védőértékét is 
módosíthatja az aktuális morálszintje. 
 

Ha egy támadó egység a „roham” paranccsal oldalba, vagy 
hátba támad egy ellenséges egységet, akkor a támadóértékük 
az alábbiak szerint módosul. 
 

Oldalba támadás módosítói 
 

Ha a támadó egységed „roham” paranccsal oldalba támad 
egy ellenséges egységet, akkor az alábbi előnyöket kapja: 
� A védekező egységnek azonnal bátorságtesztet kell tennie, 

-3 módosítóval. Ne felejtsd el, hogy ez a büntetés csak 
erre az egy tesztre vonatkozik! 

� A támadó egységed +2 bónuszt kap a támadóértékére, +1 
bónuszt a védőértékére és +1 bátorságot. 

 

 
Hátba támadás módosítói 

 

Ha a támadó egységed „roham” paranccsal hátba támad egy 
ellenséges egységet, akkor az alábbi előnyöket kapja: 
� A védekező egységnek azonnal bátorságtesztet kell tennie, 

-5 módosítóval. Ne felejtsd el, hogy ez a büntetés csak 
erre az egy tesztre vonatkozik! 

� A támadó egységed +3 bónuszt kap a támadóértékére, +2 
bónuszt a védőértékére és +2 bátorságot. 

 
 
 

Több egyidejű támadás esetén 
 

Ha egy egységet egyszerre 2 különböző oldalba támadás, 
vagy egy oldalba támadás és egy hátba támadás éri, akkor 2 
különböző bátorságtesztet kell tenniük (támadásonként 1-1). 
 

A KÖZELHARC VÉGE 
 

A közelharcban résztvevő egységednek mindaddig folytatnia 
kell a közelharcot, amíg az alábbiak egyike nem teljesül: 
 

� Az egységed „visszavonulás” parancsot kap. 
 

� Az egységed megsemmisül. 
 

� Az ellenséges egység megsemmisül, vagy visszavonul. 
 

� Az egységed megfutamodik. 
 

� Az ellenséges egység megfutamodik. 
 

Ha az egységed teljesen megsemmisít egy 
ellenséges egységet közelharcban, kap egy 
győzelemjelzőt. 

 
 
 

Egy győzelemjelzővel rendelkező egység +1 támadóértéket és 
+2 bátorságot kap (lásd az Egységek morálja fejezetet). 
 

Amikor megsemmisítettél egy ellenséges egységet, és van 
másik ellenséges egység is a győztes egységed irányítási 
zónájában, akkor a következő fordulóban az egységednek a 
legmagasabb teljes támadóértékkel rendelkező ellenséges 
egység felé kell fordulnia. 
 

Ha az ellenséges egység megfutamodik, a győztes egységed 
nem kap győzelemjelzőt. Ha van másik ellenséges egység is 
a győztes egységed irányítási zónájában, akkor a következő 
fordulóban az egységednek a legmagasabb teljes 
támadóértékkel rendelkező ellenséges egység felé kell 
fordulnia. Ha nincs több ellenséges egység az irányítási 
zónájában, az egységed üldözheti a megfutamodót (lásd az 
Üldözés fejezetet). 
 

Megfutamodás 
 

Egy közelharcban résztvevő egység azonnal megfutamodik, 
ha a moráljuk tétovázó, vagy megtört, és bármilyen okból 
elrontanak egy bátorságtesztet. Miután a közelharc 
végrehajtása befejeződött, és az esetleges veszteségek 
eltávolításra kerültek, a végrehajtási fázis (6.) visszavonulás 
lépésben a megfutamodott egységnek a „menekülés”, vagy 
„pánik” parancsot kell végrehajtania. Lásd az Egységek 
morálja fejezetet. 



 
 
 

 

Közelharc példa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lovas szamuráj egységed megtámadott egy ellenséges yaris 
ashiguru egységet. A szamurájaid támadásának eredménye: 
 

1. lépés, a támadóérték meghatározása: Mivel a szamurájaid 
egy gyalogos egységre támadtak, a gyalogosokra vonatkozó 
alap támadóértéket kell használnod, ami 8. Ezt a szamurájok 
„roham” parancsának +2-es módosítója 10-re növeli. 
 

2. lépés, támadókockák dobása: Mivel 2 figura van már csak 
a lovas szamuráj egységedben, (2x3) 6 kockával dobsz. A 
dobásaid eredménye: 1, 3, 4, 9, 13 és 14. 
 

3. lépés, találatok meghatározása: Minden dobás, amelyik 
kevesebb, vagy egyenlő, mint a szamurájaid módosított 
támadóértéke (ami most 10-es), találatot jelent. Így a 
szamurájaid összesen 4 találatot értek el. 
 

4. lépés, sérülés megállapítása: Az ashiguru egységet még 
nem érte támadás ebben a fordulóban, így a védőértéke az 
alap 1-es. Emiatt a védőérték az első találatot semlegesíti (az 
ashiguru egységkártyán jelölni kell, hogy a védőértéke 0-ra 
csökkent). A megmaradt 3 találat pedig 3 figura veszteséget 
okoz (el kell távolítani ezeket a figurákat), és ezáltal az 
ashiguruk bátorsága is csökken 3-al. Mivel az ashiguru 
egység veszteséget szenvedett el, bátorságtesztet kell 
végezniük a lecsökkent bátorság értékükkel (annál kisebbet, 
vagy egyenlőt kell dobniuk a sikeres teszthez). A dobás 
értéke 14, ami sikertelen tesztet jelent. 
 

Mivel a közelharc egy időben zajlik, ezért az ashiguruk 
közelharci támadását a szamurájok ellen is elviekben 
egyszerre kell kidolgozni, még a figuraveszteség előtti 
állapotot figyelembe véve. Emiatt az ashiguruk 4 kockával 
dobnak támadásra (a 4 figurájuk miatt). 
 

BÁTORSÁGTESZT 
 

Ha a harci stressz miatt az egység elveszít egy összecsapást, 
bátorságtesztet kell tennie. Az alábbi helyzetek követelik 
meg egy egységtől a bátorságteszt végrehajtását: 
 

� Minden alkalommal, amikor az egység figurákat veszít (a 
támadás lejátszása után). Ne felejtsd el, hogy a figura 
veszteség csökkenti az egység bátorságát is, így ezzel a 
csökkentett értékkel kell tesztet dobniuk! 

 

� Amikor az egységet oldalba támadják (-3 módosítóval). 
Ezt a tesztet a közelharc végrehajtás ELŐTT kell elvégezni! 

 

� Amikor az egységet hátba támadják (-5 módosítóval). Ezt 
a tesztet a közelharc végrehajtás ELŐTT kell elvégezni! 

 

� Ha az egység tétovázik, megtört, vagy pánikba esett, és 
épp nem áll közelharcban, a morál fázisban megpróbál-
hatja egy sikeres bátorságteszttel egyel javítani a morálját. 

 
� Ha a főparancsnok egység teljesen megsemmisül, minden 

baráti egységnek a közelharcok végrehajtása után 
bátorságtesztet kell végezniük, -2 módosítóval. A játék 
hátralévő részében minden baráti egység -2 büntetést kap 
az összes bátorságtesztjére. 

 
Bátorságteszt végrehajtása 

 

A bátorságteszt végrehajtása előtt meg kell határoznod az 
egységed aktuális bátorságát. Ne felejts el egyetlen 
módosítót sem (ha az egység rendelkezik parancsnokkal, az 
általad kiadott parancs pozitív vagy negatív módosítója, ha a 
főparancsnok legfeljebb 2 mező távolságban van, az egység 
veszteségei, stb.), és jegyezd fel az aktuális módosított 
értéket az egység kártyájára. Ezután dobj egy kockával. Ha a 
dobásod értéke kisebb, vagy egyenlő, mint az egység aktuális 
bátorsága, a teszt sikeres. Ha a dobásod értéke nagyobb,  
mint az egység aktuális bátorsága, a teszt sikertelen. 
 

Például: Az ashiguru íjászaid 10-es bátorsággal kezdik a 
csatát. Ebben a fordulóban a „lövés és hátrálás” parancsot 
adtad ki nekik, ami -1 módosítót ad a bátorságukra, de pont 
2 mező távolságban állnak a főparancsnokodtól. Az íjászaid 
most szenvedték el azt első figuraveszteségüket, ezért 
bátorságtesztet kell végezniük. Az aktuális bátorságuk: 10 
(alap) -1 (az 1 figura veszteség) -1 (a kiadott parancs 
módosítója) +4 (a főparancsnok bónusza) = 12. Ha a 
kockával 12-t, vagy kevesebbet dobsz, a teszt sikeres; ha  
13-at, vagy magasabbat, akkor sikertelen lesz. 
 

Sikertelen bátorságteszt esetén 
 

Ha az egységed egy sikertelen bátorságtesztet hajt végre, a 
morálszintje egyel csökken: 
 

� Ha az egységed rendelkezett győzelemjelzővel, azt most el 
kell dobnod. Az egységed nem kap további büntetést. 

 

� Ha az egységed normál szinten volt, most tétovázik. 
 

� Ha az egységed tétovázott, most megtört lesz. 
 

� Ha az egységed megtört volt, most pánikba esik. 
 

� Ha az egységed pánikba esett, most azonnal megadja 
magát (el kell távolítanod az egységet csatatérről). 

 

Az egységed morálszint csökkenését 1-1 (újabb) piros 
moráljelző zászlójukra helyezésével jelezheted. 
 

Kivétel: Ha egy közelharcban nem álló egységed a morál 
fázisban ront el egy bátorságtesztet, vagy amikor azt kell 
megállapítanod a bátorságteszttel, hogy az egységed üldözi-e 
a megfutamodott ellenséges egységet, a morálszint nem 
csökken (lásd a Morál fázis és a Megfutamodás fejezeteket). 
 

GYŐZELEMJELZŐ 
 

Ha egy egységed győzedelmeskedik egy közelharcban 
(teljesen megsemmisíti a célpont ellenséges egységet, vagy 
az megadja magát), akkor kap egy győzelemjelzőt, amit az 
egység talpára kell tenned. Ha több egységed is részt vett 
egy sikeres közelharcban, akkor minden résztvevő egységed 
kap 1-1 győzelemjelzőt. Ezt akkor is megkapják, ha egy 
pánikba esett ellenséges egységet támadtak meg, akik egy 
elrontott bátorságteszt miatt megadják magukat. 
 

Minden egység maximum 1 győzelemjelzővel rendelkezhet: 
ha kapna még egy győzelemjelzőt, azt már nem kapja meg. 



 
 
 

 
A győzelemjelzővel rendelkező egység az alábbi bónuszokat 
nyeri: 
� +1 támadóérték 
� +2 becsület 
 
 
Ha egy győzelemjelzővel rendelkező egység elbukik egy 
bátorságtesztet, akkor a győzelemjelzőjüket kell eldobniuk 
ahelyett, hogy vesztenének egy morál szintet. 
 

PARANCSOK HARCI MÓDOSÍTÓI 
 

Az egységnek adott parancsok növelhetik, vagy csökkent-
hetik az egység képességeit, például a támadóértékét, vagy a 
védőértékét. Ezen módosítók a forduló végéig érvényben 
maradnak, hacsak az egység parancsa meg nem változik 
közben (például egy sikertelen bátorságteszt következtében). 
 

Néhány parancs megváltozik az alapszabályokhoz képest, és 
van olyan parancs is, ami a bátorságteszten elbukott 
egységekre vonatkozik. 
 

Védekezés parancsok 
 

Körkörös védekezés 

Módosítók: -2 támadóérték, +1 védőérték, -1 bátorság 
 

Védekezés  

Módosítók: +1 védőérték, +1 bátorság 
 

Lövés és hátrálás 
Módosítók: -2 támadóérték, -1 védőérték, -1 bátorság 
Ha a támadó egységed veszteséget szenved el egy ellenséges 
védekező egység távolsági támadásának következtében, és 
elrontja a bátorságtesztét, azonnal meg kell állnia. 
 

Távolsági támadás parancsok 
 

Tüzelés távolsági fegyverrel 

Módosítók: nincsenek 
 

Mozgás parancsok 
 

Roham 
Módosítók: +2 támadóérték 
 

Menetelés 
Módosítók: nincsenek 
 

Mozgás és lövés 
Módosítók: -1 támadóérték, -2 tűzerő 
 

Futás 

Módosítók: -1 támadóérték, -1 védőérték, -1 bátorság 
 
Menekülés 
Módosítók: -3 támadóérték, -2 védőérték, -2 bátorság 
A megtört egységek (azon egységek, akiknek már 2 piros 
moráljelző van a zászlójukon) a „menekülés” parancsot 
hajtják végre kötelezően minden forduló végrehajtási 
fázisának (6.) visszavonulás lépésében. 

 
Az egységnek a lehető legnagyobb sebességgel kell mozognia 
egyenesen a főparancsnoka felé (gyalogos egységnek 
fordulónként 2 mező, lovas egységnek 4-et). A „menekülés” 
parancsot „kapott” egységek elhagyhatják a közelharcot. 
 

Ha a menekülő egység eléri a saját főparancsnokával 
szomszédos egyik mezőt, azonnal tétovázóvá javul a 
morálszintje (ez automatikus, ehhez nem is kell bátorság-
tesztet végezniük), és tovább már nem menekülnek. 
 

Ha már nincs főparancsnok (mert megsemmisült), a 
menekülő egységnek a saját táblaszéle felé kell menekülnie. 
 
Pánik 
Módosítók: támadóérték=0, védőérték=0, -3 bátorság 
A pánikba esett egységek (azon egységek, akiknek már 3 
piros moráljelző van a zászlójukon) a „pánik” parancsot 
hajtják végre kötelezően minden forduló végrehajtási 
fázisának (6.) visszavonulás lépésében. Az egységnek a 
lehető legnagyobb sebességgel kell mozognia egyenesen a 
legközelebbi táblaszél felé (gyalogos egységnek fordulónként 
2 mező, lovas egységnek 4-et). A „pánik” parancsot „kapott” 
egységek elhagyhatják a közelharcot. 
 

Ha az egység eléri a játéktábla szélén lévő egyik hatszög 
mezőt, az egység végleg elmenekül: a figuráit le kell venni a 
tábláról (kezeld úgy, mintha megsemmisült volna). 
 
Üldözés 
Módosítók: nincsenek 
Ezt a parancsot egy közelharcban lévő egységednek adhatod, 
ha az eddigi közelharci ellenfele megfutamodott, és ha nincs 
egyetlen más ellenséges egység sem a szomszédos mezőkön. 
Ha van akár egy ellenséges egység is a szomszédos mezők 
bármelyikén, akkor az egységed a legerősebb teljes 
támadóerejű ellenséges egység felé fordul, és leköti azt 
közelharcban. 
 

Fel kell jegyezned azon ellenséges egység számát, akit az 
egységed üldözni akar (ha esetleg több ellenséges egység is 
megfutamodott egyszerre a közelharcból). Az egységednek a 
lehető legnagyobb sebességgel kell mozognia egyenesen a 
kijelölt megfutamodott ellenséges egység felé (gyalogos 
egységnek fordulónként 2 mező, lovas egységnek 4-et), és 
ha utoléri, akkor ismét közelharcot kell kezdeményeznie vele. 
 

Speciális parancsok 
 

Rajtaütés 
Módosítók: +3 támadóérték, +1 védőérték, +2 tűzerő,  
+1 bátorság 
Ha az ellenség bármilyen olyan irányból közelíti meg a 
rejtett egységet, ami nem tartozik a védelmi zónájába, az 
egységek normál módon közelharcba kezdenek egymással, 
de nem számít az oldalba-, vagy hátbatámadás bónusza. A 
rejtőző egység ez esetben nem kapja meg a +3 támadóerő 
módosítót, de a +1 védőérték és +1 bátorság még ekkor is jár 
nekik. 
 

Ha ellenséges egység lép az elrejtett egységed gyilokzónájába, 
akkor +2 tűzerő bónusszal lőhetnek rájuk. 



 
 
 

 
Csatlakozás 

Módosítók: -2 támadóérték, -1 védőérték, -1 bátorság 
Ha két tétovázó egységedet vonod össze, az összevont 
egység is tétovázni fog. Ha egy tétovázó egységedet és egy 
normál morálú egységedet vonod össze, az összevont egység 
normál morálú lesz. Az összevonás után számold újra az 
összevont egységed aktuális bátorságát a megnövekedett 
figuraszámnak megfelelően. 
 

Például: egy 2 figurát tartalmazó tétovázó gyalogos egysé-
gedet összevonod egy normál egységeddel, ami 3 figurát 
tartalmaz. Az összevont egységed normál morálú lesz, 5 
figurát tartalmaz, és (a még az összevonás után is 1 
figuraveszteség miatt) -1 bátorságot kap. 
 

Utánpótlás 

Módosítók: nincsenek 
 

Felderítés 

Módosítók: nincsenek 
 

Pihenés 

Módosítók: -2 támadóérték, -1 védőérték, -1 bátorság 
 

Visszavonulás parancsok 
 

Visszavonulás 

Módosítók: támadóérték=0, +1 védőérték, +1 bátorság 

 

SPECIÁLIS EGYSÉGEK KÉPESSÉGEI 
 

Főparancsnok 
 

Minden hadsereg rendelkezik egy főparancsnok egységgel, 
ami egy vezérbottal rendelkező tábornokból, és az őt 
védelmező testőrök figurájából áll. A főparancsnok egység az 
alábbi képességgel rendelkezik: 
 

� Főparancsnok: a főparancsnok egységet parancsnokként 
kell kezelni, amíg egyetlen figura is él még az egységből. 
Minden olyan szabály, ami a parancsnokra vonatkozik, 
egyben vonatkozik a főparancsnokra is. 

 
 
� Inspiráló: a főparancsnok egység 2 mezős körzetében lévő 

baráti egységek kevésbé törnek meg: +4 bónuszt kapnak 
minden bátorságtesztjükre, valamint +2 bónuszt a 
támadóértékükre és +1 bónuszt a védőértékükre. 

 

� Gyülekezőpont: ha egy megtört egységed a főparancs-
nokoddal szomszédos mezőre lép, azonnal befejezi a 
menekülését, és automatikusan tétovázóvá válik (távolíts 
el 1 moráljelzőt a zászlójukról). 

 
 
� Szégyen: ha a főparancsnok egységed megsemmisül, az 

összes baráti egységednek azonnal bátorságtesztet kell 
tennie -2 módosítóval. A játék további részében minden 
egységed -2 módosítót kap az összes bátorságtesztjére. 

 
 

 
HALADÓ SZABÁLYOK 

 

TEREPMÓDOSÍTÓK 
 

Az eddig leírtakon túl az egyes tereptípusok az egységek harci képességét is befolyásolják. 
 

Síkság 

Módosítók: nincsenek 
 
Ritka erdő 

Módosítók: +1 védőérték 
 
Sűrű erdő 

Módosítók: +2 védőérték 
 
Rizsföld 

Módosítók: nincsenek 
 
Folyó 

Módosítók: -3 támadóérték, -2 védőérték, -2 tűzerő,  
-2 bátorság 
 
Gázló 

Módosítók: -1 támadóérték, -1 védőérték, -1 tűzerő,  
-1 bátorság 

Híd 

Módosítók: -2 támadóérték, -2 tűzerő 
 
Település 

Módosítók: +1 védőérték, +1 bátorság 
 
Sziklás terület 

Módosítók: nincsenek 
 
Vízmosás 

Módosítók: nincsenek 
 
Dombok 

Módosítók: az egységed +1 támadóértéket kap, ha egy 
dombelemnyi szinttel feljebbről közelharcol ellenfelével. 
 

Módosítók: az egységed -1 támadóértéket kap, ha egy 
dombelemnyi szinttel lejjebbről közelharcol ellenfelével. 



 
 

 
SZAKÉRTŐ SZINT 

 

FÁRADTSÁG 
 

A csaták megvívása igen kemény munka, akik egész nap 
nehézpáncélzatban futkároznak a csatatéren, igen szívós 
emberekké válnak. A játék során az egységek fokozatosan 
fáradnak, és a fáradtság csökkenti a teljesítményüket. 
 

Az egységek fáradtságát a fáradtságjelzőkkel lehet jelezni. 
Ezen szürke jelzőket az egység zászlajának csúcsára kell 
tenni. Az egységed 1-1 fáradtságjelzőt kap, ha: 
 

� „roham” parancsot hajt végre 
 

� bármilyen mozgás parancsot hajt végre lejtőn felfelé 
 

� „mozgás és lövés” parancsot hajt végre 
 

� „visszavonulás” parancsot hajt végre (kivéve, ha minden 
közelharcban résztvevő egység egyszerre visszavonul) 

 

� „futás” parancsot hajt végre 
 

� egy gázló nélküli, vagy híd nélküli folyó mezőjébe lép 
 

Az egységed fáradtságjelzőinek számától függ, hogy milyen 
negatív hatások sújtják őket: 
 
 fáradtságjelzők száma 

 

jellemzők: 2 vagy 3 4 vagy több 
 

támadóérték -1 -1 
 

védőérték nincs hatás -1 
 

tűzerő -1 -2 
 

bátorság -1 -2 
 

2 vagy 3 
 

4 vagy több 
 
Ha egy egységednek 4 vagy több fáradtságjelzője van, akkor 
nem adhatsz nekik „roham” és „futás” parancsot. 
 

Ha egy egységednek 6 vagy több fáradtságjelzője van, akkor 
csak „pihenés” parancsot adhatsz nekik. Ha épp 
közelharcban állnak egy ellenséggel, akkor a közelharc 
végrehajtása után megadják magukat az ellenségnek (vedd le 
az egységedet - megsemmisültnek számít). 
 

Ha az egységednek „pihenés” vagy „rajtaütés” parancsot 
adsz, akkor minden fordulóban 1-1 fáradtságjelzőt 
eltávolíthatsz róluk, amíg az egységed pihen, vagy rejtőzik. 
 

PARANCSOK 
 

Roham 

A rohamod akár sikeres, akár sikertelen, az egységed 
mindenkép megkapja a +1 fáradtságjelzőjét. 
 

Mozgás és lövés 

A „mozgás és lövés” parancsot végrehajtó egységed +1 
fáradtságjelzőt kap. 

Visszavonulás 

A visszavonulás mozgás után az egységed +1 fáradtságjelzőt 
kap. Ha egy közelharcban résztvevő összes egység 
„visszavonulás” parancsot kap, az egységek békésen 
elhagyják a közelharcot anélkül, hogy harci dobásra kerülne 
sor. Emiatt egyik egység sem szenvedhet veszteséget, és 
nem kapnak fáradtságjelzőt sem. 
 

Futás 

A „futás” parancsot végrehajtó egységed +1 fáradtságjelzőt 
kap. 
 

Rajtaütés 

Minden olyan fordulóban, amikor az egységed rejtett 
maradt (azaz nem hajtanak végre rajtaütést egy védelmi- 
vagy gyilokzónájukba mozgó ellenséges egység ellen), 
távolíts el 1 fáradtságjelzőt a zászlójukról. 
 

Csatlakozás 

A csatlakozás után az összevont egységed fáradtságjelzőinek 
száma megegyezik a két csatlakozott egységed közül a több 
fáradtságjelzővel rendelkező jelzőinek számával. 
 

Pihenés 

Minden olyan fordulóban, amikor az egységed pihent (azaz 
nem támadták meg őket közelharcban), távolíts el 1 
fáradtságjelzőt a zászlójukról. 
 

TEREP 
 
Folyó 
Ha egy egységed belép egy folyó mezőjébe, 1 fáradtságjelzőt 
kap. 
 
Gázló 
Egy gázlón átkelő egységednek nem kell veszteségtesztet 
végezniük, és nem kapnak fáradtságjelzőt sem. 
 
Híd 
Egy hídon átkelő egységednek nem kell veszteségtesztet 
végezniük, és nem kapnak fáradtságjelzőt sem. 
 
Domb - enyhe lejtő 
Ha egy egységed egy enyhe lejtőn felfelé mozog, 1 fáradtság-
jelzőt kap. 
 
Domb - közepes lejtő 
Ha egy egységed egy közepes lejtőn felfelé mozog, 2 fáradt-
ságjelzőt kap. 
 

 


