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A JÁTÉK 
MENETE

1 – FELTÖLTÉS
A játékosok visszaveszik az Akció 
Kockákat, és kártyákat húznak.

Minden játékos visszaveszi az Akció 
Kockáit. A Szabad Népek játékosa 
5 kockát, vagy 6 kockát, ha Thorin vagy
Beorn játékban van. Az Árny játékos 
visszavesz 6 kockát, vagy 7 kockát, ha 
egyazon tartományban két települést
irányít.
Ezután mindkét játékos húz 2 kártyát, 
egyet az Esemény pakliból, és egyet a 
Történet pakliból. Ha valamelyik 
játékosnak a húzás után hatnál több kártya 
van a kezében, annyi kártyát kell eldobnia, 
hogy csak hat kártya legyen a kezében.

2 – TÁBORNOKOK 
AKTIVÁLÁSA
A Szabad Népek játékosa Tábornokokat 
választ, és elhelyezi a Vezetőket.

A Szabad Népek játékosa legfeljebb 3 
játékban lévő Tábornokot választhat, 
melyek megfelelő összefoglaló kártyáira 
letesz egy-egy Aktiválás jelzőt.
Ezután a Szabad Népek játékosa 
a kiválasztott Tábornokok számával 
egyenlő számú Vezető jelzőt kap, melyeket
azonnal a játéktáblára tesz. Minden Vezető 
jelzőt a Szabad Népek különböző 
Seregéhez kell letennie.

3 – VÉGZET
Az Árny játékos Végzet lapkákat húz, és 
a Végzet Jelölő előre lép.

Az Árny játékos egymás után legfeljebb 
annyi Végzet lapkát húz, amennyi Aktiválás 
jelzőt letett a Szabad Népek játékosa (de 
minimum egyet). Minden egyes lapka 
felhúzása után az Árny játékos vagy megáll 
a húzással, és végrehajtja az utoljára húzott 
lapka hatását; vagy félre teszi a húzott
lapkákat, és másikat húz a Végzet 
készletből (legfeljebb amennyit a húzások 
maximális száma megenged). Amikor az 
Árny játékos befejezte a húzást, a Végzet 
jelölő az utoljára húzott Végzet lapkán 
lévő számnak megfelelő mezőt jobbra lép a 
Végzet Sávon. Ha a Végzet lapkán Végzet 
ikon van, akkor a Szabad Népek játékosa 
húz egy Végzet kártyát, és azonnal 
végrehajtja hatásait. A választott lapka a 
használat után eldobásra kerül, míg a 
fordulóban felhúzott összes többi lapkát 
vissza kell helyezni a Végzet készletbe. 
Ha a Végzet jelölő eléri a Végzet Sáv 
utolsó mezőjét (15), akkor a Szabad 
Népek játékosa azonnal megnyeri a 
játékot.

4 – ÁRNY VEZETŐ
Az Árny játékos elhelyezi a Vezető 
jelzőit és az Óriás Denevéreket.

Az Árny játékos megnézi mennyi Vezető 
jelzőt és/vagy Óriásdenevér figurát 
használhat a fordulóban: a Vezető jelzők 
és Óriás Denevérek összegének 
egyenlőnek kell lennie az Árny játékos 
Akció Kocka készletében lévő kockák
számával (6 vagy 7).
Ezután az Árny játékos elhelyezi a Vezető 
jelzőket és az Óriás Denevéreket a 
játéktáblán. Minden Vezető jelzőt
különböző Árny Sereghez kell letennie.
Az Óriás Denevérek a játéktábla bármely 
régiójába letehetőek: ezt jelöli a 
jelenlétük a tartományban, amely
tartalmazza a régiót, nem csak egy 
bizonyos régióban.

5 – AKCIÓ KÖR
A játékosok dobnak az Akció 
Kockákkal, majd ezeket felváltva 
Akciók végrehajtására használják.

Mindkét játékos dob a neki megfelelő 
Akció Kocka készletben található 
kockákkal. Ezután a Szabad Népek
játékosával kezdve, a játékosok felváltva 
kiválasztanak egyet az Akció 
Kockáikból, és annak eredményétől 
függő lehetőségek közül egyet 
kiválasztva, akciókat hajtanak végre. A 
Szabad Népek játékosa minden Akciója 
előtt használhatja egyik aktivált 
Tábornoka Tábornok képességét. Egy 
játékos passzolhat, ha az ellenfelének 
több fel nem használt Akció Kockája 
van, mint neki. Amikor minden játékos 
felhasználta az összes Akció
Kockáját, a következő fázis következik.

6 – A FORDULÓ VÉGE
A játékosok ellenőrzik a győzelmi fel- 
tételeket, és eltávolítják a Vezető jelző- 
ket, a Sasokat és az Óriás Denevéreket.

Ellenőrizzétek, hogy valamelyik játékos 
elérte-e a saját győzelmi feltételeit. Ha 
nem, akkor új forduló kezdődik.
Távolítsátok el mindkét játékos összes 
Vezető jelzőjét a játéktábláról.
Távolítsátok el a játékban lévő összes 
Óriás Denevér figurát. Tegyétek vissza 
a játéktáblán lévő összes Sas figurát a 
Sasfészekbe.
Távolítsátok el a nem használt Aktiválás 
jelzőket a Szabad Népek 
Tábornokairól.

HARC

A HARC KEZDETE ELŐTT
1. A Terepből adódó Fölény ellenőrzése
2. A kézben lévő kártyák előkészítése

A HARC MENETE
1) Manőverezés
A játékosok egyszerre választanak és 
felfednek egy kezükben lévő kártyát.

2) Harci Dobás
A játékosok a saját Seregük Harci 
erejével egyenlő számú Csata kockával 
dobnak (maximum öt kockával).

3) Újradobás a Vezetők miatt
A játékosok legfeljebb annyi elhibázott 
Csata kockát újradobhatnak, amennyi a 
Sereg Vezetés értéke.

4) Sebzés kiosztása
A játékosok Sebzés jelzőket tesznek a 
Seregekre, és leveszik a veszteségeket, ha 
szükséges.

5) A kör vége
Ha egyik Sereg sem semmisült meg 
teljesen, akkor a támadó elállhat a harctól, 
befejezve azt. Ha nem teszi, akkor a 
védekező befejezheti a harcot azzal, hogy
visszavonul vagy megfutamodik. 
Egyébként új harci kör kezdődik.

CÉLSZÁM

Általános
Célszám

5

A Védekező egy 
lerombolatlan 
Erődítményen belül van

6

A Védekező egy 
Gázlón keresztül van

6 az 
1. körben

A Védekező Hegység 
régióban van és lejtőn 
keresztül

6 az 
1. körben 



The Battle of Five Armies • Player Aid

A K C I Ó  K O C K A  Ö S S Z E F O G L A L Ó  T Á B L Á Z A T

Ez a rész röviden összefoglalja az egyes játékosok Akció Kocka felhasználásával végrehajtható akcióit.
Megjegyzés:               Az Akció Kockáknak további felhasználási lehetőségei vannak, ha bizonyos Karakterek 

és különleges egységek játékban vannak.

SEREG

A Sereg kocka eredmény a következő akciók 
egyikének végrehajtásához használható fel:

— Stratégiai Mozgás: Mozgass két saját Sereget,
mindegyiket egy szomszédos régióba.

— Támadás: Mozgass egy saját Sereget egy
szomszédos régióba, és támadj.

— Egyesített Támadás: Támadj az összes, a
megtámadott régióval szomszédos Seregeddel.

— Kártya Kijátszása: Játssz ki egy „Sereg”
típusú Esemény vagy Történet kártyát.

KARAKTER

A Karakter kocka eredmény a következő akciók 
egyikének végrehajtásához használható fel:

— Gyors Mozgás: Mozgass egy Vezetővel
rendelkező saját Sereget legfeljebb két régiót.

— Támadás: Mozgass egy Vezetővel rendelkező
saját Sereget egy szomszédos régióba, és támadj.

— Karakter Mozgás: Mozgasd valamelyik vagy
az összes, játéktáblán lévő Karaktered.

— Kártya Kijátszás: Játssz ki egy „Karakter”
típusú Esemény vagy Történet kártyát.

ESEMÉNY

Az Esemény kocka eredmény a következő akciók 
egyikének végrehajtásához használható fel:

— Kártyák Húzása: Húzz egy kártyát az Esemény
pakliból, és egyet a megfelelő Történet pakliból.

— Kártya Kijátszása: Játssz ki egy bármilyen típusú
Esemény vagy Történet kártyát.

TOBORZÁS

A Toborzás kocka eredmény a következő akciók 
egyikének végrehajtásához használható fel:

— Toborzás: Válassz ki a játéktáblán legfeljebb 
két különböző régiót, és mindegyiken fordíts 
át egy Toborzás jelzőt az új egységek 
toborzásához.

— Újraszervezés: Hajts végre két Újraszervezés
akciót két különböző Seregnél: Mindegyik
Seregnél dobj a Seregben található egységek
számával megegyező számú kockával, és minden
5-ös és 6-os eredménynél vegyél le egy Sebzés
jelzőt. Legfeljebb egyszer újradobhatsz minden,
az adott Sereg Vezetőinek számával megegyező
elhibázott kockát..

— Kártya Kijátszása: Játssz ki egy „Toborzás”
típusú Esemény vagy Történet kártyát.

ÉBER SZEM

Az Éber Szem kocka eredmény a következő akciók 
egyikének végrehajtásához használható fel:

— Goblin Toborzás: Helyezz egy Goblint
minden Goblin Toborzás Pontra.

— Goblin Támadás: Mozgass egy Goblint
tartalmazó Sereget egy szomszédos régióba
(vagy a Toborzás Pontról a Hegyi Átjáró
mezőre), és támadj.

Goblin Stratégiai Mozgás: Mozgass két,
Goblint tartalmazó Sereget, mindegyiket egy
szomszédos régióba (vagy a Toborzás Pontról 
a Hegyi Átjáró mezőre).

A NYUGAT AKARATA

— Szabad Kocka: Felhasználhatod bármilyen
típusú Szabad Népek Akció kocka eredményként 
(Karakter, Sereg, Toborzás vagy Esemény).

—


