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2 • The Battle of Five Armies

I. FEJEZET:

BEVEZETÉS

I

Isten hozott az Öt Sereg Csatája társasjátékban!

Az Öt Sereg Csatája egy két fős játék, mely J. R. R.
Tolkien A Hobbit™ című művén alapul. A játékosok
újraírhatják a könyv epikus befejezését – a szemtanú,
Zsákos Bilbo által látott ádáz harcokat, mely bemutatja a
Magányos Hegyért vívott küldetés végét, mely egyben
előjátéka a Gyűrűk háborúja nagy eseményeinek.

A Szabad Népek serege a Magányos Hegy lábánál
állomásozik, míg az Árnyak a völgyben nyomulnak előre,
a Goblinok pedig gyülekeznek, hogy fentről vessék
magukat az ellenségeikre. Nem várt segítség érkezik a
Szabad Népek seregéhez – a Ködhegységbeli Sasok és
Beorn, az alakváltó már közelednek – de vajon időben
érkeznek, még mielőtt az Orkok és Wargok hordái
legázolják a védőket?
Az egyik játékos – az Árny játékos – irányítja az Árny
seregeket, melyek vezetője Bolg, Azog fia, a gundabadhegyi Goblinok Királya. Ő fogja mozgatni az Orkok,
Óriás Orkok, Goblinok és Wargok seregét, mely a
bakacsin-erdei Óriás Denevérek támogatásával próbálja
legyőzni a Szabad Népek összesített erőit, és megszerezni
az Észak feletti uralmat.
A másik játékos – a Szabad Népek játékosa – irányítja a
Magányos Hegy vonulatai közötti völgyet védő Tündék,
Törpék és Emberek seregét. Parancsol az Erdei tünde
íjászoknak és Thranduil, a Tündekirály lándzsásainak,
Vaslábú Dáin keménykötésű Törpéinek, és az Íjász Bard
vezette bátor tavi embereknek, akiket Gandalf, a varázsló
egyesített az őket fenyegető közös ellenség
visszaverésére.
Számos lehetőség befolyásolja a Csata kimenetelét.
Képesek-e Gandalf varázslatai a Szabad Népek javára
fordítani a dolgokat? Időben érkeznek-e a Sasok, vagy
eljön-e Beorn a megmentésükre? Elpusztul-e Bilbo, a
hobbit egy Hollódombi végső összecsapásban?

Megjegyzés: A Gyűrű Háborúja játékosainak a
következő szabályokból sok ismerős lesz, hiszen
Az Öt Sereg Csatája játék központi mechanikáját
a Gyűrű Háborúja játék mechanikája ihlette. De
sok eltérés biztosítja, hogy ez a szabálykészlet egy
külön játékot alkosson. Javasoljuk, hogy a
játékosok gondosan olvassák el ezeket a
szabályokat, még akkor is, ha korábban már
játszottak a Gyűrű Háborúja játékkal.
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A JÁTÉK TARTOZÉKAI
A játék dobozában számos tartozékot találhattok,
melyek:
—

Játékszabályok

—

2 Játékos Segédlet a szabályok összefoglalásával

—

1 Játéktábla

—

6 Szabad Népek Akció Kocka

—

7 Árny Akció Kocka

—

10 hat-oldalú Csata Kocka (öt fehér és
öt fekete);

—

126 figura, az Öt Sereg Csatája játék Seregeinek és
Karaktereinek megjelenítésére:
72 (piros színű) figura az Árny seregek és
—
az Óriás Denevérek megjelenítésére
—
45 (kék színű) figura a Szabad Népek
seregeinek és a Sasok megjelenítésére
—
9 (szürke színű) figura, 8 figura a Szabad
Népek Karaktereinek és 1 figura Bolg
megjelenítésére

—

92 kártya, melyek:
1 pakli Esemény kártya (30 kártya)
—
2 pakli Történet kártya, egy az Árny
játékosnak és egy a Szabad Népek játékosának
(mindegyik 20 kártya)
—
1 pakli Végzet kártya (9 kártya)
—
Egység és Manőver kártyák (13 kártya)

—

11 két-oldalú Összefoglaló Kártya a Csatában
szereplő Karakterekről és különleges csapatokról

—

1 Távolságmérő műanyag tartóval

—

160 lapka és jelölő:
—
14 Végzet lapka
—
32 Sebzés jelző
—
10 Beorn Haragja jelző (két 5-ös értékű
jelző, nyolc 1-es értékű jelző)
—
5 Gyűrű jelző
—
3 Bolg Testőr jelző
—
1 Végzet Sáv jelölő
—
6 Szabad Népek Vezető jelző
—
14 Árny Vezető jelző
—
3 Aktiválás jelző
1 Sereg Összevonás jelző
—
—
64 Toborzás jelző (27 Árny, 17 Törpe
és Ember, 20 Tünde)
—
5 Árny Irányítás jelölő
2 Zárt Hegyi Hágó jelölő
—

ÁTTEKINTÉS
Az Öt Sereg Csatája, játékban úgy érheti el valamelyik
játékos a győzelmet, ha jó stratégiai döntéseket hoz a
változó csatahelyzetekhez igazodva, és megtartja vagy
megszerzi a csatatér kulcsfontosságú pontjai fölötti
ellenőrzést.
A játékos döntéseinek zöme, a játék fő mechanikája, a
Gyűrűk Háborúja játékban először használt Akció
Kocka rendszer körül forog, melyet átalakítottunk e
csata bemutatásának különleges követelményei szerint.
A játékosok minden fordulóban bizonyos számú Akció
Kockával dobnak, és ezután felváltva egy-egy kockát
felhasználva végrehajtják a kockadobás által megengedett
akciókat. A lehetséges akciók közé tartozik a mozgás, a
támadás, az új csapatok toborzása, a demoralizált csapatok
Újraszervezése, karakterek használata, és így tovább.
A Különleges kártyák – Történet Kártyák és Esemény
Kártyák – szintén akcióként játszhatók ki, olyan
szokatlan eseményeket jelenítenek meg, melyek néha a
játékosnak „szabályszegést” engednek.
Mivel az akció kockák eredménye korlátozza a választható
lehetőségeket, a játékosok minden fordulóban nehéz
döntésekkel néznek szembe. Mint egy valódi parancsnok
a csatatéren, a játékosok soha nem lehetnek teljesen
biztosak benne, hogy csapataik pontosan követik
utasításaikat, és rugalmas tervekkel kell rendelkezniük,
hogy az Akció Kockák dobásainak eredményéhez
alkalmazkodni tudjanak.
A játékban egy másik központi elem a Végzet beillesztése.
A tábornokok stratégiai döntésein kívül más erők is
hatással vannak Középfölde kegyenceinek és hőseinek
tetteire. Ezen erők felelősek az olyan, nem várt események
bekövetkeztéért, mint a Sasok jól időzített érkezése, vagy
Beorn, az Alakváltó jövetele. A játékban ezen események
időzítését a Végzet Sáv határozza meg, mint egy
kiszámíthatatlan „óra”, mely sebességét mindkét játékos
közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatja. A Szabad
Népek játékosa minden játékforduló elején meghoz egy, a
Végzet Sáv mozgását befolyásoló alapvető döntést: amikor
a Szabad Népek több tábornokát aktiválja, hogy
különleges képességét használja, a serege erősebb lesz – de
a Végzet lassabban halad előre. A lassú Végzet hasznos az
Árnyaknak, mivel így a Szabad Népek legerősebb
szövetségesei később érkeznek meg a játékba. A Végzet
Sáv mozgása még a Végzet Kártyák húzásával is
kapcsolatban áll, mely jelentős hatást gyakorol a játékban
lévő karakterekre.
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A TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE
Player Aid
The Battle of Five Armies •

1 – RECOVERY

The players recover Action
draw cards.

Dice and

2 – GENERALS’ ACTIVATION
Generals
The Free People player selects
and places Leadership.

up to 3
The Free Peoples player chooses
and places
Generals among those in play
respective
one Activation token on their

R E N C E CH A RT
ACTION DICE REFE
Dice.
each player can ta ke using Action
summary of the actions that
are in play.
This section provides a quick
characters and special units
Dice are available when certain
Note: Additional uses of Action

BEFORE THE COMBAT
4 – SHADOW LEADERSHIP

Dice. The
Each player recovers his Action
dice, or 6 dice
Free Peoples player takes 5
in play. The
if either Thorin or Beorn is
or 7 dice if he
Shadow player takes 6 dice,
the same
controls two Settlements within
territory.
one from
Then, each player draws 2 cards,
his Story
the Event deck and one from
than six cards
deck. If any player has more
discard
in hand after the draw, he must
down to six cards now.

Player Aid
The Battle of Five Armies •

COMBAT

THE GAME TURN
Leadership
The Shadow Player places
and Great Bats.

how many
The Shadow player chooses
Bats
Leadership tokens and/or Great
for the turn:
figures he will have available
tokens and
the total sum of Leadership
the number
Great Bats must be equal to
Action Dice
of dice in the Shadow player
pool (6 or 7).
his
The Shadow player then places
Bats on the
Leadership tokens and Great
token must
game board. Each Leadership
Army.
be placed with a different Shadow
on
the
any regio
Great Bats may be placed in
their presence in
game board: this indicates
region, not
the territory cont aining that
just in that specific region .

1.
2.

Checking Terrain Superiority
Preparing the card hand

COMBAT SEQUENCE

1) Maneuvering
and reveal a
Players simultaneously choose
card from their hand.
2) Combat Roll
dice
Players roll a number of Combat
of their
equal to the Combat Strength
of
respective Armies (up to a maximum
five dice).
3) Leader Re–roll
a number
Players may re–roll once again
their Army’s
of failed Combat dice up to

5 – ACTION ROUND

Leadership.

4) Apply Damage
to the Armies,
Players add Damage tokens
and remove casualties if necessary.

the n
5) End of Round
The players roll Act ion Dice,
eliminated,
take Act ions.
If neither Army is completely
alternate in using them to
end the
the attacker may withdraw to
lable in their
reference cards.
may end
Both players roll the dice avai
receives a
combat. If not, the defender
Then, st a rting
The Free Peoples player then
respective Action Dice pool.
by retreating or routing.
equal to
play ers alternate the combat
number of Leadership tokens
combat begins.
with the Free Peoples player,
Otherwise, a new round of
chose, and
the number of Generals he
in taking actions, choo sing
one of their
the game
immediately places them on
must be
of t he possible
board. Each Leadership token
Action Dice and using one
TARGET NUMBER
Peoples Army.
result. The Free
placed with a different Free
choices all owed by the die
Standard Target
General ability of
Peoples pl ayer may use the
before each of his Number
one of his activate d Generals

3 – FATE

Fate tiles and Actio ns.
if the opponent
A player may pass his action
ce than he has.
has more unus ed Action Di
a number of When both players have used all the ir Action
The Shadow player may draw
ha se.
up to the
Dice, proceed to the next p
Fate Tiles, one after the other,
placed by the
number of Activation tokens
minimum of
Free Peoples player (with a
the Shadow 6 – END OF TURN
one). After drawing each tile,
and apply The players check victory co nditio ns and
player may either stop drawing
Eagl es and
drawn tile; or he
remove Leadershi p tokens,
the effects of the last
and pull
Great Bats.
may set aside the drawn tile
pool (up to the
his
another one from the Fate
Check if either p layer has reached
allowed).
maximum number of draws
a new turn
not,
If
conditions.
victory
done drawing,
When the Shadow player is
to the right
the Fate marker is advanced
steps as the
begins.
on the Fate Track, as many
belonging
tile. If the
Remove all Leadership tokens
number on the last drawn Fate Free
board.
the
to both players from the game
Fate tile shows the Fate icon,
from play.
card and
Remove any Great Bats figures
Peoples player draws a Fate
game board
Place any Eagle figures on the
immediately applies its effects.
after use, while
back in the Eagles’ Eyrie.
The chosen tile is discarded
tokens from
are placed
Remove unused Activation
all other tiles drawn this turn
Fate marker
the Free Peoples Generals.
back in the Fate pool. If the
the Fate Track,
reaches the last step (15) of
wins
the Free Peoples player immediately

Strategic Movement: Move
each to an adjacent region.

—

Attack: Move one of your
region and attack.

6

Defender across a ford

6 on
the 1st
round

Defender in a mountain
region and across a slope

6 on
the 1st
round

two of your Armies

The Muster die result can be
following actions:

—

Combined Attack:
adjacent to the attacked region.

—

or Story
Play Card: Play an Event
“Army”.

new units.

on two different
Rally: Make two Rally actions
a number of dice
Armies: For each Army, roll
and remove one
equal to the number of its units
of 5 or 6. You can
Damage token for every result
dice up to the
re–roll once a number of failed
total Leadership of that Army.
or Story card of type
Play Card: Play an Event
“Muster”.

—

card of type
—

CHARACTER
The Character die result can
the following actions:
—

—
—

used to execute one of the

two different
Recruitment: Choose up to
and flip one
regions on the game board,
of them to recruit
Recruitment token in each

—

Armies to an adjacent

Attack using all your Armies

—
Defender inside an
unbroken Fortification

used to execute one of the

—

5

The Shadow Player draws
the Fate Marker advances.

MUSTER

ARMY
The Army die result can be
following actions:

LIDLESS EYE

be used to execute one of

of your Armies with
Fast Movement: Move one
Leadership up to two regions.
Armies with
Attack: Move one of your
and attack.
Leadership to an adjacent region
any or all of your
Character Movement: Move
characters on the game board.
Story card of type
Play Card: Play an Event or
“Character”.

The Lidless Eye die result can
the following actions:
—
—

—

be used to execute one of

one Goblin in each
Goblin Recruitment: Place
Goblin Mustering Point.
Army containing
Goblin Attack: Move one
(or from a
Goblins to an adjacent region
Pass box) and
Mustering Point to a Mountain
attack.
Move two Armies
Goblin Strategic Movement:
an adjacent region (or
containing Goblins each to
a Mountain Pass box).
from a Mustering Point to

EVENT
used to execute one of the
The Event die result can be
following actions:
from the Event
Draw Cards: Draw one card
—
Story deck.
deck and one from the appropriate
Story card of any type.
Play Card: Play an Event or
—

WILL OF THE WEST
—

other type of Free
Wild Die: May be used as any
Army,
Peoples Action die result (Character,
Muster or Event).

the game.

2 Játékos segédlet

Játékszabályok

6 Szabad Népek Akció Kocka

7 Árny Akció Kocka

MORIA! DÁIN!
DÁIN!
BLOW

THE

Move one
Free Peoples Army
containing Dwarves
up to two regions.
Then, you may attack
with that army. The
army automatically
gains Terrain
Superiority.

H ORNS

Choose up to
two
different friendly
Armies, and make
one Rally action
on
each of them,
with
successes on a
roll of
4+ (instead of
5+).

CAPTAIN

OF

WAR

HOWLING ORCS
Play on the table.
Dwarves and Men
units, in combat
against a Shadow
Army containing
Great Orcs, cannot
use their Maneuver
ability.
Discard this card as soon
as one Great Orc unit is
eliminated.

When you apply
Damage, remove
one friendly
Character (or
one
Leadership token)
to remove two
Damage
tokens from your
Army.

30 Esemény Kártya

2 pakli 20 lapból álló
Történet Kártya

1 Játéktábla

5 fehér Csata Kocka

5 fekete Csata Kocka

GREAT ORCS

DWARF
REGULARS

GIANT-SIZE
Play on Beorn.
Add two Wrath
tokens to Beorn.
When this card
is in
play, roll five dice
(instead of four)
when
Beorn is in combat
.

BILBO BAGGINS
BURGLAR

When ready
ready, use a
2 Charact
er die
result to place
Bilbo in a
region contain
ing another
Free Peoples characte
a Leadership token. r or

FELL RACE
REDOUBTABLE
When you
apply Damage
,
eliminate one
Dwarf Regular
to remove three
Damage tokens.

9 Végzet Kártya

Add two Damage to
the enemy Army, unless
your opponent eliminates
all Leadership tokens or one
Character from that Army.

Place 5 Ring tokens
on
this card.

* Any terrain type is considered
to be favored when Great Orcs
are attacking.

13 Egység és
Manőver Kártya

BOLG

SON

OF

AZOG

If at least one region in Valley
a
contains a Shadow army, use
Muster die result to place Bolg
in a Mustering region.
Place one Great Orc in the

same region.
in
Flip one Recruitment token
each Mustering region.
Place one Bodyguard token
on this card; if you control
Ruins of Dale, place three
Bodyguard tokens instead.

11 Karakter, Sasok és
Denevérek Összefoglaló
Kártya

160 KARTONLAPKA ÉS JELZŐ
Végzet Jelző

Hátlap / Előlap

Végzet Lapkák (14)

Hátlap

Alap

Sebzés Jelzők (32)

Gyűrű Jelzők (5)

Hátlap / Előlap

Hátlap / Előlap

Beorn Haragja Jelzők (10)

Hátlap

Különleges (Szabad Népek)

Előlap

Különleges (Árny)

Bolg Testőr Jelzők (3)

Hátlap / Előlap
Távolságmérő

Íjász oldal / Gandalf oldal
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Toborzás Jelzők

Törpék és Emberek
(17) (hátlap)

Törpék és Emberek
(előlap)

Tündék (20)
(hátlap)

Árny (27)
(hátlap)

Tündék
(előlap)

Árny
(előlap)

Egyéb Lapkák és Jelzők

Aktiválás
jelzők (3)

Sereg Öszevonás
jelző (1)

Szabad Népek
Vezető jelzők (6)

Árny Vezető jelzők
(14)

Árny Irányítás
jelzők (5)

Zárt Hegyi
Átjáró jelölők (2)

126 MŰANYAG FIGURA
Szabad Népek Karakterei

Bard

Beorn

Zsákos
Bilbo

Vaslábú
Dáin

Gandalf

A Sasok
Ura

Tölgypajzsos
Thorin

Thranduil

Szabad Népek Egységei

Törpe
Közkatona (5)

Törpe
Veterán (5)

Tünde Íjász
(10)

Tünde Lándzsás
(10)

Árny Karakterek

Bolg

Tavi-Emberek
(10)

Ködhegységbeli
Sasok (5)

Árny Egységek

Goblinok (12)

Óriás Denevérek
(6)

Óriás Orkok
(6)

Orkok (36)

Wargok (12)
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II. FEJEZET:

A JÁTÉK
ELŐKÉSZÜLETEI

A

játék kezdete előtt döntsétek el, hogy ki irányítja
a Szabad Népeket és ki játszik az Árnnyal.

Ezután a következő lépések alapján készítsétek elő a
játékot.

1. LÉPÉS

Tegyétek le a játéktáblát egy megfelelő méretű helyre, ez
elég nagy legyen, és a játéktábla oldalai mentén még
maradjon némi hely, hogy letehessétek a kártyákat, a nem
játékban lévő figurákat, és hogy dobhassatok a kockákkal.
Mindkét játékos vegye el az egységei és a karakter figuráit,
a hozzájuk tartozó kártyákkal és Vezető jelzőikkel.

kupacokból, és anélkül tegyétek őket a játéktáblára, hogy
megnéznétek. Rakjátok egy-egy Zárt Hegyi Átjáró jelölőt a
Goblin Toborzás Pont és a hozzá tartozó Hegy Átjáró
közé.

4. LÉPÉS

Keverjétek meg az Esemény paklit, a két Történet paklit
és a Végzet paklit, és rakjátok az asztalra, mindkét játékos
által elérhető helyre.

5. LÉPÉS

Tegyétek a Végzet jelölőt a Végzet Sáv 0 mezőjére.
Tegyétek a sávra Bilbo, Thorin, a Sasok Ura és Beorn
figuráját, az összefoglaló kártyájukon valamint magán a
sávon jelölt mezőkre.

6. LÉPÉS

Rakjátok az alap Végzet lapkákat (világosbarna) egy
csészébe vagy más, nem átlátszó tárolóba: ez lesz a Végzet
készlet. A kétféle különleges Végzet lapkákat (kék és piros)
tegyétek félre, ezekre később lesz szükség.

2. LÉPÉS

Válogassátok szét a Szabad Népek és az Árny Toborzás
jelzőit. Fontos, hogy a Szabad Nép Toborzás jelzőknek két,
különböző hátlappal ellátott típusa van: Törpék és
Emberek valamint Tündék. Külön-külön tároljátok ezeket.
Keverjétek meg a jelzőket képpel lefelé, három különálló
kupacba.

3. LÉPÉS

Tegyétek le a kezdő figurákat és a Toborzás jelzőket, a 7.
oldalon lévő előkészületek ábrán látható módon.
A Toborzás jelzőket találomra húzzátok a ki a megfelelő

7. LÉPÉS

Adjátok a hat piros Árny Akció Kockát az Árny játékosnak,
és az öt kék Szabad Népek Akció Kockát a Szabad Népek
játékosának.
A megmaradt Akció Kockákat tegyétek félre, ezekre
később lesz szükség. Tegyétek félre a két Csata Kocka
készletet is.

KEZDŐ POZÍCIÓK A VÉGZET SÁVON

Végzet
Jelölő

Bilbo

Tölgypajzsos
Thorin

A
Sasok
Ura

Beorn
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SEREGEK ELŐKÉSZÍTÉSE
4

3

2

x3

5

x3
x2

x2

1

x3
x3

2
1

3
x1

4

6

x3

x1
x3

5
8

6
7

x1

x2

x1

9
10
x2

x1
x2

1

1 Törpe Veterán

9

Gandalf, Thranduil, 1 Tünde Lándzsás
2 Tünde Toborzás jelző

2

1 Törpe Veterán

10

2 Tünde Íjász
1 Tünde Toborzás jelző

3

Bard, 1 Tavi–Emberek
1 Törpék és Emberek Toborzás jelző

1

1 Goblin

4

Dáin, 1 Törpe közkatona
1 Törpék és Emberek Toborzás jelző

2

2 Goblin

5

1 Tünde Lándzsás

3

1 Ork, 1 Óriás Ork, 1 Warg
3 Árny Toborzás jelző

6

1 Tünde Toborzás jelző

4

2 Ork, 1 Óriás Ork
3 Árny Toborzás jelző

7

1 Tavi–Emberek
1 Törpék és Emberek Toborzás jelző

5

3 Ork, 1 Warg
3 Árny Toborzás jelző

8

2 Tavi–Emberek

6

3 Warg
3 Árny Toborzás jelző
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III. FEJEZET:

RÉGIÓK

A JÁTÉK
TARTOZÉKAI

A játéktábla nagy része területekre oszlik, ezeket régióknak
nevezzük.
Ezen területek szabályozzák a mozgást, a harcot és a
Karakterek és Seregek lerakását.
Minden régió egy ikonnal azonosítható:

A JÁTÉKTÁBLA
A játéktábla a Magányos Hegy déli és keleti nyúlványát
ábrázolja, valamint Suhatag völgyét, Suhatag romjaival a
közepén. A Sebes Folyó, széles kanyarjaival az ábrázolt
terület nagy részét átszeli.

—

Az ikonon lévő szimbólum meghatározza a régió
tereptípusát. Öt különböző tereptípus van: Domb,
Hegy, Síkság, Rom és Mocsár.

—

Az ikon határának a színe jelzi, hogy a négy
tartományból melyiknek része a régió: Felszaggatott
Vidék (sárga), Völgy (piros), Keleti Sánc (kék) és
Déli Kiszögellés (zöld).

A JÁTÉKTÁBLA

2

3

1

4

4
4

4

2

3

5
1 Sasfészek

2

Felszaggatott Vidék

Goblin
Toborzás Pont
Völgy

3 Hegyi Átjáró

4 Toborzás
régiók

Keleti Sánc

5 Végzet Sáv

Déli Kiszögellés
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Tereptípusok

Hegyek

Dombok

Síkság

Romok

Mocsár

HATÁROK
A különböző régiókat általában fehér vonallal jelzett
határok választják el egymástól. A fehér határral
elválasztott két régió egymással szomszédos-nak számít.
A határok húzódhatnak a folyók (jól felismerhető a táblán),
gázlók és lejtők mentén is.

—

Ha található ott gázló, akkor a folyó határ
átjárható, és a gázló két végén lévő régiók
egymással szomszédosnak számítanak.

—

A Lejtő a határ egy “Hegy” tipusú régió és egy
másik, Hegytől különböző tereptípusú régió között
(például lejtő ott van, ahol egy Hegy régió határos
egy Síkság régióval).

Harc, folyó határon keresztül nem megengedett, a lejtők
és a gázlók a harcban befolyásolják a támadót (lásd
Célpont szám, 27. oldal).
A Magányos Hegy nagy részét fekete vonal veszi körül. A
fekete vonal átjárhatatlan határ. A játéktábla egy részét
fekete vonal veszi körül, mely nem tekintendő régiónak, és
seregek nem mozoghatnak oda – A játéktáblának ez a része
nem vesz részt a játékban.

TELEPÜLÉSEK

A határ befolyásolhatja a mozgást vagy a harcot, attól
függően, hogy ez folyó, gázló vagy lejtő:
—

A folyó határ átjárhatatlan. Egymástól folyóval
elválasztott két régió nem számít szomszédosnak
egymással.

PÉLDÁK A HATÁROKRA

Fehér vonallal elválasztott két
régió egymással határos.
A folyóhatár a mozgás és a
harc szempontjából
átjárhatatlan.
A gázló lehetővé teszi a folyón
való átkelést, és befolyásolja a
harcot.
Lejtő ott van, ahol egy Hegy
régió egy nem-Hegy régióval
szomszédos.
A Magányos Hegy körüli fekete
vonal átjárhatatlan.

Település ikon
Egy régió, a területtípusától függetlenül, tartalmazhat
Települést, amely egy különleges helyszín, ahol toborozni
lehet a Szabad Népek csapatait.
A Települést tartalmazó régiókat megkülönbözteti a
rajtuk lévő Település ikon, valamint az, hogy mindig van
nevük.
A Települések feletti fennhatóságnak, irányításnak
mindig fontos szerepe van az Öt Sereg Csatája játékban
a győzelem meghatározásánál, és hogy az Árny játékos
egy további Akció Kockához jusson (lásd Akció Kocka
Készlet, 12. oldal).

ERŐDÍTMÉNYEK

Erődítmény ikon
A játéktáblán három régión (Keleti Kiszögellés, Fő Kapu és
Hollóhegy) van egy világosbarna háromszög benne egy
számmal. Ezek a régiók jelképezik a könnyen védhető
helyszíneket, és ezeket tekintjük Erődítményeknek.
Az Erődítmények irányítása szintén fontos a játék
győztesének meghatározásakor.
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TOBORZÁS RÉGIÓK

forduló elején húzott Végzet Lapkák hatására halad előre,
és haladása során olyan karaktereket és eseményeket
aktivál, melyek hatással lehetnek a játékra.

JÁTÉKFIGURÁK
Az Öt Sereg Csatája játékban található figurák lehetnek
Sereg egységek, különleges egységek és karakterek.
Árny Toborzás ikon
A Felszaggatott Vidék tartományban négy régiót egy
koronás piros rombusz jelöl. Ezek a Toborzás régiók,
ahol az Árny játékos a csapatait toborozhatja.
A Toborzás régiók különböznek a normál régióktól,
ugyanis itt nincs korlátozva az itt jelen lévő Árny Sereg
egységek száma.

GOBLIN TOBORZÁS PONTOK ÉS
HEGYI ÁTJÁRÓK
A Ködhegység feketével határolt területein belül van két
különleges terület. Mindkét terület tartalmaz két piros
mezőt, bennük a Goblinok képével.
Ezek a mezők a mozgás és a harc szempontjából nem
tekinthetők normál régióknak, de felhasználhatók a
hegységet megmászni és a kiszögellést megtámadni próbáló
Goblinok mozgatására és toborzására.
Az Árny toborzás ikonnal jelölt első mező, a Goblin
Toborzás Pont. Az új Goblin egységek itt toborozhatóak.
A második mezőt Hegyi Átjárónak nevezzük. A
Goblinoknak át kell menni az átjárón, hogy rész vehessenek
a Csatában. A Hegyi Átjárót a 25. oldalon magyarázzuk el
részletesen.

A SASFÉSZEK
A Magányos Hegy feketével határolt részén a másik
különleges terület a Sasfészek mező.
A Sasfészek mezőn tartózkodnak a Ködhegységbeli
Sasok a játékba lépésük előtt, és ide repülnek vissza
miután a Szabad Népek játékosa használta őket.
A Sasokat a 32. oldalon magyarázzuk el részletesen.

A VÉGZET SÁV
A játéktábla utolsó különleges területe a Végzet Sáv. A
sávon lévő Végzet Jelölő mutatja a Végzet haladását a
játék alatt. A Végzet Jelölő az Árny játékos által minden

SEREG EGYSÉGEK
Minden Sereg egység figura változó számú harcosnak
felel meg. Az azonos régióban lévő baráti egységekből
álló csoportot nevezzük Seregnek.
A különböző figurák különböző típusú egységeknek
felelnek meg. A típus megmutatja az egységet felépítő
csapatok fajtáját, és minden típusnak van egy különleges,
ezt leíró egység kártyája.
Megjegyzés: A játékban lévő figurák száma
korlátozza a játékban egy időben részt vevő adott
típus figuráinak maximális számát.

KÜLÖNLEGES EGYSÉGEK
A Ködhegységbeli Sasokat (lásd 32. oldal) és az Óriás
Denevéreket (lásd 34. oldal) szintén figurák jelenítik
meg, de nem számítanak közkatonáknak, rendes Sereg
egységeknek. A különleges képességeik és a rájuk
vonatkozó különleges szabályok az összefoglaló
kártyáikon szerepelnek - és az Óriás Denevérek esetében
- a Manőver Kártyákon.
A Sereg egységekhez hasonlóan az egyidejűleg a játékban
lévő Sasok és Denevérek száma is a tartozékok figuráinak
számára korlátozódik.

KARAKTEREK
A hősöket és nagy harcosokat megjelenítő Karakterek a
játék legfontosabb elemei.
Minden karakternek egy egyedi figura felel meg, melynek
különleges képességei és a rá vonatkozó különleges
szabályok részletesen szerepelnek egyedi összefoglaló
kártyáján.
Az Árny játékos csak egy karaktert irányít, a sereg
parancsnokát, Bolg-ot.
A Szabad Nép játékosa nyolc karaktert irányít. Közülük
öten egyben tábornokok is: Bard Dáin, Gandalf, A
Sasok Ura és Thranduil.
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I V. F E J E Z E T :

A JÁTÉK MENETE

A

z Öt Sereg Csatája játék fordulókon át folyik,
míg az egyik játékos meg nem nyeri a játékot.
Minden forduló hat fázisra bontható, melyek:

1. FÁZIS – 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. FÁZIS – 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 teesz. Minden Vezető jelzőt a Szabad
Népek különböző Ser géhez kell letennie.

3. FÁZIS – 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. FÁZIS – 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 Denevéreeket a játéktáblán. Minden Vezető jelzőt
különböző Árny Ser ghez 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. FÁZIS – 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. FÁZIS – A FORDULÓ VÉGE

A játékosok ellenőrzik a győzelmi feltételeket, és
eltávolítják a Vezető jelzőket, 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.
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AKCIÓ KOCKA KÉSZLET

V. F E J E Z E T :

Az Akció Kockák számát, mellyel egy játékos a
fordulójában dobhat Akció Kocka készletnek
nevezzük.

AZ AKCIÓ
KOCKÁK

A

Az Árny játékos kezdő kocka készlete hat kockából, míg
a Szabad Népek játékosának kezdő kocka készlete öt
kockából áll.

z Akció Kockák alapvető szerepet játszanak a
játékban, azáltal hogy meghatározzák a játékosok
által választható lehetőségeket a forduló alatt.

A kockák oldalain különleges ikonok vannak, minden
ikon más akció csoportot jelképez, melyből a játékosok
választhatnak. Különböző számú és típusú ikonok vannak
a Szabad Népek Akció Kockáin és az Árny Akció
Kockákon, tükrözve a két szemben álló oldal
különbözőségét a Csatában.
A lent látható Akció Kocka Ikonok táblázata mutatja ezen
ikonok jelentését.

AKCIÓ KOCKA IKONOK
Szabad Népek

A Nyugat
Akarata

Árny

Karakter
Sereg
Toborzás
kockaeredmény kockaeredmény kockaeredmény

Esemény
Toborzás/Sereg
kockaeredmény kockaeredmény

—

A Szabad Népek játékosa Tölgypajzsos Thorin (vagy
később Beorn) játékba lépésénél kapja meg a további
Akció Kockát.

—

Az Árny játékos akkor kapja a további Akció Kockát,
ha egyazon tartományban két Település van Árny
irányítás alatt.

Az Akció Kockákat csak a forduló elején lehet hozzáadni
az Akció Kocka készletbe (a Feltöltés fázis alatt), miután a
hozzáadáshoz szükséges követelmények teljesültek. És
csak a forduló elején kerülnek eltávolításra, ha a feltételek
már nem teljesülnek – például Thorin meghal, és Beorn
még nincs játékban; vagy az Árny játékos elveszti az
irányítást az egyik Település fölött, mely a plusz kockát
biztosította számára.

AKCIÓ KOCKÁK HASZNÁLATA

Karakter
Sereg
Toborzás
kockaeredmény kockaeredmény* kockaeredmény

Esemény
Toborzás/Sereg
kockaeredmény kockaeredmény

Mind a Szabad Népek játékosa, mind az Árny játékos egy
további Akció Kockát szerezhet a játék során.

Éber
Szem

* Megjegyzés: A Szabad Népek Akció Kockáinak két
oldala, Karakter eredményt mutat. Ezeken a
kockákon a Sereg eredmény csak a Toborzás
eredménnyel együtt szerepel.

Az Akció Kör elején mindkét játékos dob a neki megfelelő
Akció Kocka készletében lévő kockákkal. Ezután a Szabad
Népek játékosával kezdve, a játékosok felváltva akciókat
hajtanak végre, választanak egy kockát, és azonnal
végrehajtják az adott kockaeredmény által biztosított akciót.
Az összes akciót összefoglalja az Akció Kocka
Összefoglaló Táblázat (lásd a következő oldalon).
Megjegyzés: Az akció soha nem kötelező – például,
ha egy játékosnak „egy Sereg mozgása és támadás”
akcióra van lehetősége, akkor teheti, hogy csak
mozog, vagy csak támad, vagy mindkettőt
végrehajtja, ahogy azt szeretné.
Amikor egy játékos befejezte az akcióját, akkor a hozzá
tartozó kocka „használt”-nak tekintendő, ilyenkor tegyétek
félre, amíg a következő fordulónál szükség nem lesz rá.
Ha egy játékosnak még az ellenfele előtt elfogynak az
Akció Kockái, akkor az ellenfél egymás után végrehajtja a
megmaradt akcióit.
Ha egy játékosnak kevesebb nem használt Akció Kockája van,
mint az ellenfelének, akkor egy akció végrehajtása helyett
passzolhat, ezáltal lehetővé teszi, hogy az ellenfél válasszon
egy másik kockát, és végrehajtson egy másik akciót.
A játékosok dönthetnek úgy is, hogy kihagynak egy akciót:
ahelyett, hogy a kockát akció végrehajtására használnák, csak
eldobják az Akció Kockát anélkül, hogy kifejtené hatását.
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AKCIÓ KOCKA ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
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

TOBORZÁS

A Sereg eredmény a következő akciók egyikének
végrehajtásához használható fel:

A Toborzás 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.

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. .

—

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

—

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

KARAKTER
A Karakter 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. .

ÉBER SZEM
Az Éber Szem 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). .

ESEMÉNY
Az Esemény 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.

A NYUGAT AKARATA
—

Szabad Kocka: Felhasználhatod bármilyen
típusú Szabad Népek Akció kocka
eredményként (Karakter, Sereg, Toborzás vagy
Esemény).
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ESEMÉNY ÉS
TÖRTÉNET KÁRTYÁK

N

égy különböző kártya paklit használunk a
játékban: az Esemény kártyákat, mindkét játékos
használja; két pakli játékos-specikus Történetkártyát; és a Végzet kártyákat.

A Végzet kártyákat a Végzet fejezet mutatja be (16. oldal).
Az Esemény és a Történet kártyákat itt részletezzük.

AZ ESEMÉNY KÁRTYÁK ÉS AZ
ESEMÉNY PAKLI
Az Esemény kártyák egyetlen 30 világosbarna kártyából
álló paklit alkotnak, melyből mindkét játékos húz.

A TÖRTÉNET KÁRTYÁK ÉS A
TÖRTÉNET PAKLI
A Történet kártyák két, egyenként 20 kártyát tartalmazó
különálló paklit alkotnak, melyek a hátlapjuk alapján
különböztethetők meg: a piros az Árny Történet pakli, a
kék Szabad Népek Történet paklija.
A játékosok a saját Történet paklijukból húznak Történet
kártyákat.
Történet kártyák csak az Akció Kör alatt, egy Akció Kocka
felhasználásával játszhatók ki (nincs Harci hatásuk), és
különleges történeti elemeket visznek a játékba.
Az Esemény kártyákhoz hasonlóan a Történet kártyák is
három típusba sorolhatók be, melyet a kártya jobb felső
sarkában lévő ikon azonosít: Sereg, Karakter vagy
Toborzás.
A TÖRTÉNET KÁRTYA

Minden Esemény kártya a két különleges akció egyikének
végrehajtására használható: Parancs hatás végrahajtására
mely előidézi egy Akció Kocka használatát az Akció
Körben; vagy Harci hatásra, mely harc alatt alkalmazható.

MORIA! DÁIN!
DÁIN!
Move one
Free Peoples Army
containing Dwarves
up to two regions.
Then, you may attack
with that army. The
army automatically
gains Terrain
Superiority.

Az Esemény kártya jobb felső sarkában lévő ikon
meghatározza, hogy a Parancs hatás a három típus közül
melyikbe tartozik: Sereg, Karakter, vagy Toborzás.

1

AZ ESEMÉNY KÁRTYA
Szabad Népek
1

BLOW

THE

HORNS

Choose up to two
different friendly
Armies, and make
one Rally action on
each of them, with
successes on a roll of
4+ (instead of 5+).

CAPTAIN

OF

WAR

When you apply
Damage, remove
one friendly
Character (or one
Leadership token)
to remove two Damage
tokens from your Army.

1

Parancs Hatás

2

Harci Hatás

3

Az Esemény Kártya Típusa

3
HOWLING ORCS
Play on the
table.
Dwarves and Men
units, in combat
against a Shadow
Army containing
Great Orcs, cannot
use their Maneuver
ability.
Discard this card as
soon as one Great Orc
unit is eliminated.

2

Árny
1

A Történet Kártya Típusa

1
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KÁRTYAHÚZÁS
Minden játékos a játék minden fordulója elején két kártyát
húz, egyet az Esemény pakliból, és egyet a saját Történet
paklijából.

ESEMÉNY ÉS TÖRTÉNET KÁRTYA
TÍPUSOK

A játékosok egy Esemény kocka eredmény felhasználásával
sával további kártyákat húzhatnak az Akció Kör alatt, egyet
az Esemény pakliból és egy másikat a Történet pakliból.

Szabad
Népek

A maximálisan kézben tartható lapok száma 6, melybe beleszámítanak az Esemény és a Történet kártyák is (a Végzet
kártyák soha nem kerülnek a játékos kezébe). Ha bármikor
hatnál több kártya van a játékos kezében, akkor azonnal el
kell belőle dobnia annyit, hogy számuk hatra csökkenjen.
A kártyákat képpel lefelé kell eldobni.

Árny

KÁRTYA PAKLIK ELFOGYÁSA

Ha a játékban bármikor elfogy az Esemény pakli, akkor
keverjétek meg az összes felhasznált és eldobott Esemény
kártyát, egy új paklit képezve.
Ezzel szemben a Történet kártyák a használat és eldobás
után már nem kerülnek vissza a játékba: ha a Történet pakli
elfogy, nem lesz több felhúzható Történet kártya az adott
pakliban.

EGY ESEMÉNY VAGY
EGY TÖRTÉNET KÁRTYA
KIJÁTSZÁSA AKCIÓKÉNT
A játékos akcióként kijátszhat egy Történet kártyát vagy
egy Esemény kártyát a Parancs hatása miatt. Ez két
módon lehetséges:

Sereg

Karakter

Toborzás

Példa: A „Szerencseszám” kártyát a Szabad Népek
játékosa csak akkor játszhatja ki, ha Zsákos Bilbo
játékban van.

EGY KÁRTYA HATÁSAI

Egy kártya hatásait a rajta található szöveg részletezi.
Normál esetben egy kártya összes hatását végre kell
hajtani, hacsak nem szerepel rajta egyértelműen, hogy a
hatás válaszható (például, amikor egy kártya a „lehet”
szót használja). Persze az is előfordulhat, hogy egy
kártya hatását nem lehet teljesen végrehajtani. A kártyát
még ebben az esetben is ki lehet játszani, és a hatását a
lehetőségekhez képest maximálisan végre kell hajtani.
Példa: Az „Óriás Goblin” kártya lehetővé teszi az
Árny játékosnak, hogy „Elhelyezzen egy Óriás Orkot
és egy Vezető jelzőt egy Goblint tartalmazó Árny
Seregbe. Majd mozoghat és támadhat az adott
Sereggel.” Ha a játékosnak egyetlen Óriás Ork
figurája sincs, amit elhelyezhetne, attól még
kijátszhatja a kártyát, és végrehajthatja a másik
hatását.

—

Esemény kocka eredményt felhasználva.

—

A kártya típusának megfelelő kocka eredményt haszAmikor egy kártya hatása sebzést okoz egy Seregnek,
nálva: egy Sereg kártya kijátszható Sereg eredménnyel; akkor ezt a Harci sebzéssel azonos módon hajtsátok
egy Toborzás kártya Toborzás eredménnyel; egy
végre (lásd A sérülés kiosztás hatásai-t, a 29. oldalon).
Karakter kártya Karakter eredménnyel.
Megjegyzés: Ha a kártya azt írja, „mozoghatsz és
Megjegyzés: Egy Sereg/Toborzás eredmény
támadhatsz egy Sereggel”, akkor a Sereggel a mozgás és a
felhasználható vagy egy Sereg vagy egy Toborzás
támadás is csak választható, nem kötelező (hasonlóan a
kártya kijátszására; a Nyugat Akarata eredményt a
“Támadás” akció végrehajtásához Karakter vagy Sereg
Szabad Népek játékosa bármilyen típusú kártya
kocka eredménynél).
kijátszására használhatja.

A kártyák gyakran lehetővé teszik, hogy a játékos a
játékszabálynak ellentmondó akciót hajtson végre.
Minden szabályt, melyre nem tér ki a kártya
hatása, a szokásos módon alkalmazzuk.

EGY KÁRTYA KIJÁTSZÁSÁNAK
ELŐFELTÉTELEI

Néhány kártyán szerepel egy előfeltétel, melynek
teljesülnie kell ahhoz, hogy a kártya hatása alkalmazható
legyen; ha ez az előfeltétel nem teljesül teljes egészében,
akkor a kártya nem játszható ki.

KÁRTYÁK ELDOBÁSA HASZNÁLAT UTÁN
A legtöbb kártya a hatás végrehajtása után azonnal
eldobásra kerül. Ezen szabály alól azok a kártyák
kivételek, melyeken „Az asztalon marad” kifejezés
olvasható.

Ezek a kártyák a kijátszásuk után addig nem kerülnek
eldobásra, és addig fejtik ki hatásukat, amíg egy feltétel
vagy a követelmény nem teljesül, mely után a kártya már
eldobható.
Amikor a játékban vannak nem számítanak bele a
kézlimitbe.
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VÉGZET

A

Végzet a fontos karakterek és egységek megfelelő
időben való érkezését szabályozza az Öt Sereg
Csatájában, és meghatározza a Szabad Népek
játékosának győzelmét (lásd Győzelmi feltételek , 31.
oldal).

VÉGZET LAPKÁK
A Csatában a Végzet hatását a Végzet Sávon mérjük,
melyet a felhúzott Végzet lapkák befolyásolnak.
Az Alap Végzet lapkák (világosbarna szín) egy nem
átlátszó tárlolóba vannak összekeverve a játék elején, így
kialakítva a Végzet készletet.
A két különleges Végzet Lapka (kék és piros) félre van téve.
Ezek csak a játék alatt kerülnek a Végzet készletbe, amikor
a megfelelő Történet kártya („Thrain Arken köve” és a
„Nekromanta Árnya”) játékba kerül.
Minden Végzet lapkán látható egy szám, és néhányon
látható egy Végzet ikon (tünde írásjel).

A VÉGZET HATÁSA
VÉGZET LAPKÁK HÚZÁSA
Az Árny játékos a Végzet fázis alatt egy vagy több lapkát
húz a Végzet készletből, a Szabad Népek játékosa által
ebben a fordulóban aktiválásra kiválasztott a Szabad Népek
Tábornokainak számától függően.
—

Ha a Szabad Népek játékosa nem aktivált, vagy
egy Tábornokot aktivált, akkor az Árny játékos
egy Végzet lapkát húz.

—

Ha a Szabad Népek játékosa egynél több
Tábornokot választott, akkor az Árny játékos
felhúzza az első lapkát, majd eldönti, hogy
felhasználja vagy félre teszi hogy egy másik lapkát
húzzon. Az Árny játékos legfeljebb az Aktiválás
jelzővel rendelkező Tábornokok számáig
folytathatja a lapkák húzását.

—

Az Árny játékosnak mindig az utoljára felhúzott
Végzet lapka hatását kell végrehajtania.

—

Ha az Árny játékos különleges lapkát húz (kék vagy
piros), akkor azonnal abbahagyja a húzást, és
végrehajtja az adott lapka hatását.
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VÉGZET LAPKÁK

A VÉGZET KÁRTYA

1

Play on Beorn.
Add two Wrath
tokens to Beorn.
When this card is in
play, roll five dice
(instead of four) when
Beorn is in combat.

Hátlap

1

GIANT-SIZE

2

A háttér színe jelzi a lapka típusát:
világos barna=alap, kék=Szabad Népek, piros=Árny.
1

Számérték

2

Végzet Ikon

1

VÉGZET KÁRTYA TÍPUSOK

Az utoljára felhúzott Végzet lapka hatása lesz
végrehajtva (lásd az Előrelépés a Végzet Sávon és a Végzet
kártyák húzása és kijátszása részt lent), majd a lapka
eldobásra kerül. Az összes többi korábban felhúzott
lapka visszakerül a Végzet készletbe.
Példa: A Szabad Népek játékosa három Tábornokot
aktivál. Ebből kifolyólag az Árny játékos maximum
három Végzet lapka húzására jogosult. Felhúzza az
első lapkát, mely egy „3”-as. A magas értékű lapkák
hátrányosak az Árny játékosnak, ezért úgy dönt, húz
egy második lapkát. Félreteszi a „3”-ast, és új lapkát
húz, ez alkalommal egy „2”-est. Most el kell döntenie,
hogy harmadszor is szeretne húzni vagy nem – Ha a
harmadik lapka ennél rosszabb, akkor is azt lenne
kénytelen használni! Az Árny játékos nem kísérti
tovább a szerencséjét, úgy dönt hagyja elveszni a
lehetőséget, nem húz harmadik lapkát, hanem megáll.
Végrehajtja a „2”-es lapkát, és a Véget sáv jelölő előre
lép két mezőt. A „2”-es lapkát eldobja, míg a „3”-as
lapkát visszateszi a Végzet készletbe.

ELŐRELÉPÉS A VÉGZET SÁVON

A Végzet Kártya Típusa

Beorn

Sasok

Thorin

—

Ha a Végzet jelölő a 15. mezőre lép, akkor a játék a
Szabad Népek játékosának győzelmével azonnal
véget ér.

—

Bilbo, Thorin, A Sasok Ura és Beorn olyan
különleges karakterek, melyek akkor lépnek játékba,
amikor a Végzet jelölő eléri a sáv egy bizonyos
mezőjét. Amikor a Végzet Jelölő eléri vagy túlmegy
egy karakter figurán, akkor az adott karakter készen
áll. A karakter az Akció kör alatt kijátszható lesz,
ahogy az a kártyáján áll.

VÉGZET KÁRTYÁK HÚZÁSA
ÉS KIJÁTSZÁSA
Ha a Végzet lapkán egy Végzet ikon van, akkor a
Szabad Népek játékosa húz egy Végzet kártyát.
Ezt a kártyát – az Esemény és Történet kártyáktól eltérően,
a Végzet kártyák kijátszásánál nincs szükség akcióra –
azonnal kijátssza, és a hatásait végrehajtja.

Végzet jelölő
A Végzet lapkán található szám meghatározza, hogy
a Végzet sávon a Végzet jelölő mennyi mezőt lép
előre (jobbra).

A legtöbb Végzet kártyát egy bizonyos karakterre kell
kijátszani: a Szabad Népek játékosának a megfelelő
karakter mellé kell tennie a kártyát, akár belépett már a
karakter a játékba, akár nem. Ha a karaktert már
eltávolították a játéból, akkor dobja el a felhúzott kártyát.
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Néhány Szabad Népek karakter egyben Tábornokoknak is
tekintendő (lásd Tábornokok, következő oldal).

KARAKTEREK
ÉS VEZETŐ K

Megjegyzés: Beorn és a Sasok Ura különleges
karakterek, a karakterekre vonatkozó szabályok
többsége nem alkalmazható rájuk. Lásd Beorn, 33.
oldal, és A Sasok Ura és a Ködhegységbeli Sasok, 32.
oldal, ezen karakterekre vonatkozó összes szabályt.

Z

sákos Bilbó-t, Azog Fiát Bolg-ot, Szürke
Gandalf-ot és a történet többi főhősét karakter
figurák, és hozzájuk tartozó összefoglaló
kártyák jelenítik meg.

KARAKTEREK JÁTÉKBA
HOZÁSA

Minden karakter más különleges képességgel
rendelkezik, továbbá eltérőek a Mozgás és a Vezetés
értékeik is (lásd Karakter Összefoglaló Kártya, lent).
A karakterek elhelyezhetők a játéktáblára önmagukban,
vagy tartozhatnak egy Sereghez is.

A játékban lévő összes karaktert egy két-oldalú összefoglaló
kártya ír le. Az egyik oldalát akkor használjuk, amikor a
karakter még nincs játékban, ezen az oldalán vannak a
játékba lépésének feltételei.

KARAKTER ÖSSZEFOGLALÓ KÁRTYA

1
2

ZSÁKOS BILBO

ZSÁKOS BILBO

BETÖRŐ

Amikor készen
áll, használj egy
Karakter eredményt,
hogy letedd Bilbo-t egy
másik Szabad Népek
karaktert vagy Vezető
jelzőt tartalmazó
régióba.

2

3

1

2 NYOMA VESZETT

Amikor a Bilbo-val l évő Sereg Sebzést kap, dobj
el egy Gyűrű jelzőt és vedd le Bilbo-t a tábláról,
hogy levegyél 2 Sebzést az adott Seregről.

EL AZ ÚTBÓL

Tegyél 5 Gyűrű jelzőt
erre a kártyára.

5

Az összefoglaló kártyának ez az oldala akkor
használandó, amikor a karakter vagy a különleges
egység még nem lépett játékba.

, BETÖRŐ

Ha bármilyen célból Karakter
eredményt használsz, eldobhatsz
1 Gyűrű jelzőt, hogy
Bilbo-t letehesd bármelyik
régióba(még akkor is, ha
éppen nincs a táblán).

Fordítsátok át az összefoglaló kártyát erre
az oldalára, amikor a karakter vagy a
különleges egység játékba lép.

1

Név

1

Név

2

Kezdő pozíció a Végzet Sávon

2

Különleges Képesség és Különleges
Szabályok

3

A karakter vagy különleges
egység kijátszásának feltétele,
és a hozzá tartozó szabályok.

3

Mozgás

4

Vezetés

5

Jelzők helye (ha vannak)

3

4
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Néhány karakter (Bard, Dáin, Gandalf és Thranduil), ahogy az
a kártyájukon látható, játékban van már a játék elején. Az
előkészületek során ezen karaktereket jelző figurákat a játéktáblára, a kártyán jelzett régióra kell helyezni, majd a kártyájukat azonnal át kell fordítani, hogy képességeiket mutassa.

Ha egy karakter egy Sereghez tartozik, akkor is
mozoghat – együtt a Sereggel – amikor a Sereg
mozog (lásd Seregek mozgása, 22. oldal), vagy
hátramaradhat a Sereg kiindulási régiójában.

A többi karakter a játék alatt lép játékba, és készen kell
állniuk, ahhoz hogy játékba hozhatóak legyenek.

KARAKTEREK HASZNÁLATA

A Szabad Népek karakterei azonnal készen állnak, amint a
Végzet jelölő ugyanazon vagy magasabb mezőn áll, mint a
figurájuk. Bolg akkor áll készen, amikor az Árny játékos
legalább egy régiót irányít a Völgyben.
Egy készen álló karakter az Akció Kör alatt az összefoglaló
kártyán lévő adott típusú Akció Kocka Eredmény
felhasználásával hozható játékba. Minden összefoglaló kártya
meghatározhat további szükséges feltételeket, hatásokat és
különleges szabályokat, melyeket be kell tartani.

A karakterek játékban kifejtett hatását a különleges
képesség vagy képességek jelölik. Ezen kívül
lehetőségük van seregeket-vezetni (lásd Seregek
Vezetővel, 21. oldal).
Néhány Szabad Népek karaktert Tábornoknak nevezünk,
akiknek még a Csatában is van befolyásuk (lásd Tábornokok,
lent).

TÁBORNOKOK

Ha egy karakternek egy bizonyos régióban kell játékba
lépnie, és az adott régió ellenséges egységeket tartalmaz,
vagy ellenség irányítja, akkor a karakter nem tud játékba
lépni.

Bard, Thranduil, Szürke Gandalf, Vaslábú Dáin és A Sasok
Ura a Szabad Népek Tábornokainak tekintendők. – Ezen
karaktereknek különleges befolyásuk van a Csatában.

Amint a karakter játékba lép, kártyája átfordul a másik
oldalára, hogy a képességeit és a különleges szabályokat
mutassa.

TÁBORNOKOK AKTIVÁLÁSA

Megjegyzés: Egy karakter lehet újra nem készen álló,
ha a készen állás feltételei nincsenek már meg, és a
karakter addig még nem lépett játékba.

KARAKTEREK JÁTÉKBAN
Egy játékban lévő karakter lehet egyedül (vagy másik
karakterekkel) egy régióban, vagy tartozhat egy baráti
Seregbe.
Amikor egy karakter nem tartozik egy baráti Sereghez,
akkor figyelmen kívül hagy minden ellenséges Sereget:
nem támadja meg őket, és azok sem támadják meg őt,
valamint úgy mozoghat, mintha ott sem lennének.
Amikor egy karakter egy baráti Sereghez tartozik, akkor az
adott Sereggel együtt mozog és harcol. Ha a Sereget
megtámadják, akkor a karakter az adott Seregben lévőnek
számít.

KARAKTEREK MOZGÁSA
A karaketerek a “Karakter mozgás” akciót (lásd
Akció Kockák Összefoglaló táblázata, 13. oldal)
használva mozoghatnak a játéktáblán.
Egy „Karakter Mozgása” akció felhasználásával a
játékos a játéktáblán bármelyik vagy az összes karakterét
is mozgathatja. Minden karakter legfeljebb a Mozgás
értékével egyenlő számú régiót léphet.

A Szabad Népek játékosa a Tábornokok Aktiválása Fázis
alatt letehet legfeljebb három Aktiválás jelzőt a
Tábornokaira (Tábornokonként legfeljebb egyet). Ennek
két hatása van:
—
A Szabad Népek játékosa az aktivált Tábornokok
számával egyenlő számú Vezető jelzőt kap (lásd
Vezető jelzők, 20. oldal).

—

Minden Tábornoknak van egy különleges
képessége, melyet csak akkor használhat, ha
Aktiválás jelző van a kártyáján.

A Végzet fejezetben már leírtuk, hogy amikor az aktivált
Tábornokok száma magasabb, akkor az Árny játékosnak
több Végzet lapka húzására van lehetősége, javítva az
esélyeit, hogy lelassítsa a Végzet haladását.

TÁBORNOKOK HASZNÁLATA
A Szabad Népek játékosának, amikor egy karakter Tábornok
képességét használja, el kell dobnia a kártyáján lévő
Aktiválás jelzőt. Ezt az Akció Kör alatt teszi, még mielőtt
kiválasztja és felhasználja egyik Akció Kockájának az
eredményét.
A Szabad Népek játékosa egyszerűen eldobja a jelzőt az adott
Akció Kocka használata előtt – nem lehet több Tábornok
képességét felhasználni egyazon akció előtt.
A fel nem használt Aktiválás jelzők eldobásra
kerülnek a forduló végén.
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Példa: A Szabad Nép játékosa Gandalf-ot és
Thranduil-t választja, és mindkettőre letesz egy
Aktiválás jelzőt a Tábornokok aktiválása fázisban. Kap
két Vezető jelzőt. Az Akció Kör alatt úgy dönt, hogy
az első Akció kockája (Toborzás akció) felhasználása
még
előtt használja Gandalf képességét, hogy elmondjon egy
Mágiarobbanás varázslatot. Ekkor nem használhatja
még Thranduil Íjász képességét is. Használni fogja egy,
ebben a fordulóban később felhasznált másik Akció
Kocka előtt.

A TÁVOLSÁGMÉRŐ
Két Tábornoknak, Szürke Gandalf-nak és Thranduilnak olyan különleges képessége van, melyhez a
játékban lévő Távolságmérő használata szükséges. A
mérőt arra használjuk, hogy megállapítsuk, hogy két
régió adott távolságon belül van-e egymástól.
Tegyétek a mérő egyik végét teljesen abba a
régióba, melyből a támadás érkezik. Ha a célpont
régiót érinti a mérő másik vége, vagy a mérő íve
alá esik, akkor a régió megfelelő távolságban van.
Megjegyzés: Nem használhatjátok a
Távolságmérőt, hogy a Magányos Hegy
fekete határain keresztül támadjatok
egyik régióból egy másikba.

Megjegyzés: Amikor Thranduil Íjász vagy Gandalf
Mágiarobbanás varázslata sebzést okoz egy
Seregnek, akkor ezt a Harci sebzéssel azonos
módon kell végre-hajtani (lásd Sebzés Kiosztás
Hatások, 29. oldal).

VEZETŐ JELZŐK
A szemben álló seregekben a kisebb vezetőket,
kapitányokat és több neves személyt nem jelenítik meg
figurák, ehhez Vezető jelzőket jelzőket használunk.

VEZETŐ JELZŐK LERAKÁSA
ÉS VISSZAVÉTELE
Mindkét játékos lerakhat Vezető jelzőket saját Seregeihez,
hogy erősítse a mozgás és harcbeli adottságaikat, ahogy
azt a Seregek Vezetőkkel rész a 21. oldalon részletezi.

Példa: A Szabad Népek játékosa az Íjászat képességet
használja, hogy megtámadja a Keleti Kiszögellést
megközelítő Árny Sereget. A táborban lévő Tavi-emberek a
megfelelő távolságon belül vannak, és felhasználhatók a
támadásra. Az Alsó Lankán lévő Tünde Íjászok nincsenek
megfelelő távolságon belül - és a Suhatag Romjainál lévő
Tavi-emberek rossz tereptípuson vannak, így egyikük sem
vehet részt a támadásban.

—

A Szabad Népek játékosa legfeljebb három Vezető
jelzőt kap a Tábornokok aktiválása fázis alatt, az
adott fordulóban aktivált Tábornokok száma alapján.
Ezután lerakja az összes Vezető jelzőt a játéktáblára,
mindegyiket más-más baráti Sereghez.

—

Az Árny játékos kiválasztja a Vezető jelzők és/vagy
Óriás Denevérek számát a forduló Árny Vezető
fázisa alatt, úgy, hogy a jelzők és az Óriás
Denevérek összege egyenlő legyen a készletében
lévő Akció kockák számával. Ezután lerakja az
összes Vezető jelzőt a játéktáblára, mindegyiket
más-más baráti Sereghez.

A Vezető jelzőt azonnal visszavesszük, ha bármilyen oknál
fogva a forduló bármely pillanatában Sereg nélküli
régióban marad. Mindkét játékos összes Vezető
visszavesszük minden forduló Forduló Vége fázisa
jelzőjét
során.
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IX . F E J E Z E T :

SEREGEK

E

gy Sereget az egyetlen régión belül lévő összes
baráti Sereg egység alkotja. Egy baráti Sereg
régiójában lévő Karaktereket és Vezető
jelzőket az adott Sereghez tartozónak tekintjük.

EGYSÉG KORLÁT
A régióknak egység korlátja van: egy régió maximum
5 Sereg egységet tartalmazhat.

SEREGEK VEZETŐVEL
Egy Sereg Vezetés értéke egyenlő a benne lévő
összes karakter Vezető szintjének összegével, plusz
az adott Sereggel lévő Vezető jelzők számával.
Egy Seregnek legalább egy 1-es vagy nagyobb Vezető
szinttel rendelkező karaktert vagy legalább egy Vezető
jelzőt kell tartalmaznia ahhoz, hogy azt mondhassuk rá
„Sereg Vezetővel” (ez a kifejezés gyakran szerepel az
Esemény és Történet kártyákon).
A Vezetők jelenléte javítja a Sereg mozgás és harc
mutatóit, ahogy azt a következő fejezet kifejti.
VEZETŐ JELZŐK

A Karakterek, Vezető jelzők és különleges egységek
(Sasok és Óriás Denevérek) nem számítanak bele ebbe
a korlátba.
Az Árny Toborzás régióknak (lásd 10. oldal) és
Goblin Toborzás Pontoknak (lásd Hegyi Átjárók,
25. oldal) nincs korlátjuk, és bármennyi Árny
egységet tartalmazhatnak.

Szabad Népek

SEREG EGYSÉGEK

Árny

EGYSÉG KÁRTYÁK

A Sereg egységek különböző típusúak lehetnek –
minden típus egyedi harci adottsággal, fegyverzettel
és kiképzési lehetőséggel rendelkezik.
A típusuktól függően, az egységek különböző
módon viselkednek a harcban.
Minden egység típusnak van egy hozzá tartozó egység
kártyája, mely összefoglalja az adott típus összes értékét
és képességét, valamint a harc alatt Manőver
kártyaként használható az egység Manőver
képességének aktiválásánál. A kártyán szerepel az adott
egység típusának egy (vagy több) kedvelt tereptipusa,
harci ereje és manőver képessége.

1

TÖRPE
VETERÁN

2

5

RÉGI GYŰLÖLET

3

Tegyél egy Sebzést
az ellenséges
Seregre, és vedd le
az adott Seregről a
Vezető jelzőt.

Egy egység kedvelt terepét minden harc elején
figyelembe kell venni a terepből adódó fölény
eldöntésénél (lásd Terepből adódó Fölény
Ellenőrzése, 26. oldal).

1

Egység Típus

A harci erőt arra használjuk, hogy meghatározzuk, hogy a játékos mennyi csata kockával dob a
harcban (lásd Harci Dobás, 27. oldal).

2

Egység Szimbólum

—

3

Harci Erő

—

A Manőver képesség használható arra, hogy egy
harci körben különleges bónuszhoz jussunk (lásd
Manőverezés, 27. oldal).

4

Kedvelt Terep(ek)

5

Manőver Képesség és Különleges
Szabályok

—

4
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SEREGEK MOZGÁSA
A Seregek egyszerre egy régiót mozognak a játéktáblán,
egy régióból egy ellenséges Sereg által nem elfoglalt
szomszédos régióba.
Egy játékos számos különböző akció felhasználásával
mozgathatja Seregeit:
—
Egy Sereg mozgatható egy Sereg (vagy Sereg/
Toborzás) kocka eredményt felhasználva. Ez
lehetővé teszi, hogy a játékos végrehajtson:
—
egy „Stratégiai Mozgás” akciót, mely
lehetővé teszi számára, hogy legfeljebb két
különböző Sereget mozgasson egy
szomszédos régióba, vagy
—

—

egy „Támadás” akciót, mely lehetővé teszi
számára, hogy egy Sereget mozgasson egy
szomszédos régióba, majd támadjon az adott
Sereggel.

Egy Sereg Vezetővel egy Karakter kocka
eredményt felhasználva szintén mozoghat. Ez
lehetővé teszi, hogy a játékos végrehajtson:
—

—

—

PÉLDA

egy „Támadás” akciót, mely lehetővé teszi
számára, hogy egy Sereget mozgasson egy
szomszédos régióba, majd támadjon az adott
Sereggel, vagy vagy
egy „Gyors Mozgás” akciót, mely
lehetővé teszi számára, hogy egy Sereget
legfeljebb két régiót mozgasson.

A legalább egy Goblint tartalmazó Seregek az
Éber Szem eredmény felhasználásával is
mozoghatnak. Ez lehetővé teszi, hogy az Árny
játékos végrehajtson:
—

—

Egy öt egységből álló Árny Sereg felosztásra kerül egy
„Stratégiai Mozgás” akcióval. Két Óriás Ork a két
mozgásból az elsőt felhasználva nyugat felé megy. Két
Ork a második mozgás felhasználásával délre megy.
Egy Ork hátra marad a kiindulási régióban.

egy „Stratégiai Mozgás” akciót, mely lehetővé
teszi számára, hogy legfeljebb két különböző,
Goblinokat tartalmazó Sereget mozgasson
egy szomszédos régióba (vagy egy Toborzás
Pontról egy Hegyi Átjáróra), vagy
egy „Támadás” akciót, mely lehetővé teszi
számára, hogy egy Goblinokat tartalmazó
Sereget mozgasson egy szomszédos régióba
(vagy egy Toborzás Pontról egy Hegyi
Átjáróra), majd támadjon az adott Sereggel.

Egy teljes „Stratégiai Mozgás” akció felhasználásával egy
felosztott Sereg minden része akár különböző szomszédos
régiókba is mehet, vagy ha három részre kerül felosztásra
a Sereg – két része szomszédos régiókba mehet, és egy
maradhat a kiindulási régióban.

KÜLÖNLEGES ESETEK
—

Példa: Egy három Orkból két Óriás Orkból és két
Vezető jelzőből álló Sereg mozog egy Karakter kocka
eredmény „Gyors Mozgás” akcióját használva. Az
Árny játékos csak az Óriás Orkokat akarja mozgatni,
így felosztja a Sereget. Legalább egy Vezető jelzőnek a
mozgó Óriás Orkokkal együtt kell mozognia. – Nem
maradhat hátra mindkét Vezető jelző a három
Orkkal.

A mozgás soha nem kötelező. Egy játékos a választott
akciónál mindig kihagyhatja valamennyi vagy az
összes mozgás lehetőséget.
Megjegyzés: Ugyanaz a Sereg egynél többször is
léphet egy fordulóban, több Akció kocka
felhasználásával.

EGY SEREG FELOSZTÁSA
A játékosok, a mozgás előtt egy Sereget két különböző
Seregre oszthatnak, a Sereget alkotó egységeknek csak
egy részét választva a mozgáshoz: a mozgáshoz
kiválasztott egységek a célrégióba mennek, míg a
többiek a kiindulási régióban maradnak.

Ha egy Sereg Vezetővel Karakter kocka eredményt
használva mozog, a mozgó egységeknek Vezetővel
(mely legalább 1 Vezető jelző vagy egy 1-es vagy
nagyobb Vezető szintű karakter) kell rendelkezniük.

—

Ha egy Sebzés jelzővel rendelkező Sereget osztunk
fel, akkor a Sebzés jelzőket úgy kell felosztani, hogy
a Sereg egyik részénél se maradjon az adott részt
alkotó egységek számánál több jelző.
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Példa: Egy Tavi-emberek egységből, két Tünde Íjászból és
két Sebzés jelzőből álló Szabad Népek Sereg felosztódik,
úgy, hogy a két Tünde a szomszédos régióba mozog. A
Tavi-emberek egység a kiindulási régióban marad. A
Szabad Népek játékosa vagy egy jelzőt hagy a Taviemberekkel és egy jelzőt az Tündékkel, vagy Sebzés jelző
nélkül hagyhatja a Tavi-embereket, a Tündékre pedig
két jelzőt tesz.

PÉLDA

SEREGEK ÖSSZEVONÁSA
MOZGÁS UTÁN
Ha egy Sereg a mozgását egy másik baráti Sereget tartalmazó régióban fejezi be, akkor a két Sereget egyetlen Sereggé
kell összevonni.
Ha ez az újonnan alakuló Sereg ötnél több egységből áll, akkor
ötre kell csökkenteni az egységek számát. Először, az irányító
játékos megsemmisíthet egy vagy több egységet, legfeljebb két
Sebzés jelzőt levéve mindegyik után (lásd Sebzések levétele, 28.
oldal). Ezután az ötöt meghaladó egységek kerülnek levételre.
A játékos választja ki, mely egységeket veszi le.
—

—

A „Támadás” akció alatt a Seregek összevonását a
mozgás után, de még a harc kezdete kell végrehajtani
– így a többlet egységek a harc kezdete előtt
kerülnek levételre.
Ha a „Stratégiai Mozgás” akciót használjuk, akkor
mindkét Seregnek be kell fejeznie a mozgását,
mielőtt bármelyik Sereg egyesülne (a különálló
figurák nem mozoghatnak kétszer ugyanabban az
akcióban).

EGYNÉL TÖBB RÉGIÓT
MOZGÓ SEREGEK
Amikor egy játékos a Karakter kocka eredményét a „Gyors
Mozgás” akcióra használja, vagy bizonyos kártya
események, vagy különleges képességek hatására, egy Sereg
egynél több régiót is mozoghat. Minden egyes mozgás a
normál szabályokat követi, kivéve a lent kiemelteket.
—

A Sereg nem osztható fel egységekre, kivéve a
kiindulási régióban.

—

A Sereg nem egyesülhet baráti Sereggel, és nem
vehet fel baráti egységeket az útja során.

—

Ha a Sereg egy ellenséges Sereggel szomszédos
régióba lép be, akkor azonnal be kell fejezne a
mozgását. Ne feledjük azonban, hogy az
átjárhatatlan határral elválasztott régiók nem
számítanak szomszédosnak.
Fontos: Ha egy Sereg másik baráti Sereget
tartalmazó régión keresztül mozog, akkor
az egység korlátot csak az összes mozgás
végrehajtása után kell ellenőrizni.

Két Törpe egységből és Dáin-ból álló Szabad Népek
Serege a Karakter kocka eredményt használja a
„Gyors Mozgás” akció végrehajtásához. Az első
mozgással belépnek Suhatag Romjai régiójába, ahol
már van 4 Sereg egység. A Sereg egységek teljes száma
most 6, de ez az akció még nem ért véget – ezért az
egység korlát még nincs túllépve. A második
mozgással a Törpék kelet felé mozognak, és befejezik
akciójukat a Suhatag romjaitól keletre fekvő
régióban. Nincs olyan Sereg, mely az akció végén 5
egységnél többől állna, így nincs felesleges egység.
Ha a Törpék Suhatag Romjain állnának meg, akkor
a két Sereget össze kellene vonni egy 6 egységből álló
Sereggé, így egy egységet le kellene venni belőlük.

A SZABAD NÉPEK TELEPÜLÉSEINEK
IRÁNYÍTÁSA
Amikor egy Árny Sereg belép a Szabad Népek egy
Települését tartalmazó régióba, akkor a Település az
Árny játékos irányítása alá kerül, aki rátesz egy
Irányítás jelölőt, hogy jelezze ezt a helyzetet.
Ha a Szabad Népek egy Sereg egysége (nem karakter
vagy Sasok) később a játék során az adott Településre
mozog, akkor az Irányítás jelölőt le kell venni.
Ha egy Sereg több mezőt mozogva átmegy egy
Településen, akkor az Irányítás jelölőt leteheti (vagy
leveheti). – Nem szükséges, hogy egy Sereg ott
fejezze be a mozgását.
Megjegyzés: : Egy üres településre mozgás nem
tekinthető támadásnak, még akkor sem, ha ellenség
irányítja.

Irányítás jelölő
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SEREGEK TOBORZÁSA

TOBORZÁS JELZŐK (HÁTLAP)

Bizonyos számú Sereg egység már a játék elején játékban
van (lásd Seregek előkészítése, 7. oldal). A játékosok a
játék folyamán további egységeket fognak játékba hozni:
—

—

Mindkét játékos játékba hozhat újabb egységeket a
Toborzás (vagy Toborzás/Sereg) kocka eredmény
„Toborzás” akcióját használva. Az akció lehetővé
teszi, hogy a játékos átfordítson egy Toborzás
jelzőt két különböző régióban (lásd Toborzás jelzők
használata, lent).
Az Árny játékos használhatja az Éber Szem kocka
eredmény „Goblin Toborzás” akcióját, hogy
lerakjon egy Goblin figurát mindkét Goblin
Toborzás Pont mezőre.

Törpék és Emberek

Tündék

Árny

Törpék és Emberek Toborzás Jelzők (Előlap)

Tavi-emberek

Törpe Közkatona

Törpe Veterán

Tünde Toborzás Jelzők (Előlap)

TOBORZÁS JELZŐK LERAKÁSA
A Toborzás jelzőket új egységek játékba léptetésére
használjuk.

Tünde Íjász

A jelző hátlapja jelzi, hogy Árny jelző, vagy a Szabad
Népek jelzőinél a két csoport melyikébe tartozik – Törpék
és Emberek vagy Tündék.

Tünde Lándzsás

Árny Toborzás Jelzők (Előlap)

A jelző előlapja megmutatja, hogy milyen típusú Sereg
egység(ek) hozható(ak) játékba, amikor a jelző átfordul.
Új Toborzás jelzők számos játékbeli hatás (karakterképességekkel vagy eseményekkel összefüggő) miatt
kerülhetnek fel a játéktáblára.
Mind az előkészületek mind a játék alatt a megfelelő
csoportból találomra vannak kihúzva a Toborzás jelzők,
és képpel lefelé kerülnek a játéktáblára, és egyik játékos
sem nézheti meg ezeket.
Általában a Toborzás jelzők Települést tartalmazó régiókba
(a Szabad Népeknél) vagy Toborzó régiókba (az Árnynál)
kerülnek. Jelzőket soha nem lehet ellenséges Sereget vagy
ellenséges Irányítás jelölőt tartalmazó régióba helyezni.
Amikor egy csoport összes jelzőjét felhasználtuk, akkor a
játékos nem tehet le több, ahhoz a csoporthoz tartozó
jelzőt, még akkor sem, ha egy esemény vagy képesség
ezt írja elő.

TOBORZÁS JELZŐK HASZNÁLATA
Amikor egy játékos utasítást kap egy jelző megfordítására,
akkor a játékos választ egy megfelelő típusú Toborzás
jelzővel rendelkező régiót, és a jelzőt képpel felfelé
fordítja. Ezután a megfelelő típusból egy egységet (vagy
többet, ahogy az a jelzőn szerepel) letesz az adott
régióba.
A jelző ezután végleg kikerül a játékból.

Ork

Két Ork

Warg

Óriás Ork

Megjegyezzük, hogy a játékban lévő figurák száma
korlátozza a játékban egyidejűleg jelen lévő adott típusú
figurák maximális számát. Ha egy játékos megfordít egy
jelzőt, és nem áll rendelkezésre a megfelelő típusú
figura, akkor a játékos választhat egy másik egységet
ugyanabból a csoportból.
Példa: A Szabad Népek játékosa megfordít egy Törpék
és Emberek jelzőt felfedve egy Törpe Közkatonát. Mind
az öt Törpe közkatona már játékban van, ezért
választhat, hogy helyette egy Tavi-Ember egységet vagy
egy Törpe Veterán egységet toboroz.
A felhasznált jelzők végleg kikerülnek a játékból.

TOBORZÁS JELZŐK
MEGSEMMISÜLÉSE
Ha egy mozgás során vagy egy harc után egy Sereg belép
(vagy áthalad) egy ellenséges Toborzás jelzőket
tartalmazó régión, akkor ezek a jelzők megsemmisülnek
(anélkül, hogy megnéznénk ezeket). Bizonyos Esemény
kártyák szintén eltávolíthatnak jelzőket a játékból.
A megsemmisült Toborzás jelzőket visszakeverjük az
azonos típusú nem használt jelzőkhöz.
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SEREGEK ÚJRASZERVEZÉSE

EGYSÉGEK KÖZVETLEN
TOBORZÁSA
Karakterek különleges képességeinek vagy néhány Esemény
kártya hatására, Toborzás jelzők használata nélkül,
közvetlenül a táblára játékba hozhatnak egységeket. Ezeket
az egységeket a játékban nem lévő figurákból kell játékba
hozni. Ha nincs rendelkezésre álló figura, akkor az egység
nem hozható játékba.

AZ EGYSÉG KORLÁT TÚLLÉPÉSE
Ha az új egységek toborzásával öt Sereg egységnél több van
ugyanabban a régióban, akkor a többlet egységeket azonnal
le kell venni. Az irányító játékos választja ki a levételre
kerülő egységeket.
Ezen szabály alól kivételek a toborzás régiók, mivel azokon
nincsen korlátozva a letehető egységek száma.

A játékosok levehetik a Sebzés jelzőket egy baráti
egységről ha az „Újraszervezés” akciót hajtják végre
felhasználva egy Toborzás kocka eredményt.
—

A játékos egy „Újraszervezés” akcióval legfeljebb két
különböző baráti Sereget szervezhet újra. Minden
Seregnél dob a Sereget alkotó egységek számával
azonos számú kockával: Minden 5-ös vagy 6-os
kocka eredménynél levesz egy Sebzés jelzőt.
Legfeljebb annyi elhibázott kockát lehet újra dobni,
amennyi a Sereg teljes Vezetés értéke, ilyenkor az új
eredményt vesszük figyelembe.

A játékos a dobás után még mindig hozhat áldozatot (egy
egység levételével levehet két Sebzés jelzőt - lásd
Veszteségek elszenvedése, 28. oldal).

HEGYI ÁTJÁRÓK
A játék elején a Hegyi Átjárók zárva vannak – a
Goblinok nem tudnak a Toborzás Pontról a Hegyi
Átjáróra mozogni. Ezt jelzi a mindegyik Toborzás Pont
és hozzá tartozó Hegyi Átjáró közé lerakott Zárt Hegyi
Átjáró jelölő.
Egy Hegyi Átjáró megnyílik, amint a vele
összeköttetésben álló Toborzás Ponton legalább öt
egység állomásozik.
Amint megnyílik, levesszük a Zárt Hegyi Átjáró
jelölőt – a Hegyi Átjáró a játék végéig nyitott
marad.
—

—

A Toborzás Ponton lévő Árny Sereg csak akkor
mozoghat az ezzel összeköttetésben lévő Hegyi
Átjáróra, amikor az nyitva van, amikor valamilyen
Sereg mozgást lehetővé tevő akciót használ.
A Toborzás Ponton lévő Árny Sereg csak az ezzel

x2

A játék elején a Hegyi Átjáró
zárva van.

összeköttetésben lévő régióra mozoghat. Ha az
adott régióban a Szabad Népek egyik Serege van,
akkor a Hegyi Átjárón lévő Árny Sereg a szokásos
módon megtámadhatja azt. A támadásnál a lejtő
határ átlépését nem vesszük figyelembe (lásd
Célpont Szám, 27. oldal). A Hegyi Átjáró mezőn
lévő Árny Sereg nem vehet részt egyesítet
támadásban egy normál régión lévő Árny
Sereggel.
A Hegyi Átjáró mező és a régió közötti összeköttetés
„egyirányú”: a Hegyi Átjáróba nem lehet belépni, nem
lehet oda visszavonulni, vagy befelé támadni az adott
régióból (vagy a játéktábla bármelyik másik régiójából),
és nem tekinthető azzal szomszédosnak a „Gyors
Mozgás” vagy a visszavonulás szabályainál.
Megjegyzés: Azon Esemény kártyák, melyek lehetővé
teszik a toborzást Sereget tartalmazó régiókban,
használhatók a Hegyi Átjárókban (és Goblin Toborzás
Pontokon).

x5

Miután a Hegyi Átjáró megnyílt, a Goblinok a
Toborzás Pontról a Hegyi Átjáróba
mozoghatnak.
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X. FEJEZET:

HARC

E

gy Sereg megtámadhat egy ellenséges Sereg által
elfoglalt szomszédos régiót, ezzel harcot
kezdeményezve. A játékosok számos különböző
akciót használhatnak, hogy harcot kezdeményezzenek:

—

—

—

—

Egy Sereg harcot kezdhet egy Sereg kocka
eredmény „Támadás” akcióját használva, a Sereg
mozgása után.
Egy Sereg harcot kezdhet egy Sereg kocka
eredmény „Egyesített Támadás” akcióját használva,
megtámadva egy régiót az adott régióval
szomszédos, többi baráti Sereggel együtt.
Egy Sereg Vezetővel harcot kezdhet egy
Karakter kocka eredmény „Támadás” akcióját
használva, a Sereg mozgása után.
A legalább egy Goblin egységet tartalmazó Árny
Sereg harcot kezdhet egy Éber Szem kocka
eredmény „Támadás” akcióját használva, a Sereg
mozgása után.

Az aktív játékos Seregét nevezzük támadónak, és a másik
játékos Seregét nevezzük védekezőnek.
Megjegyzés: Amikor átjárhatatlan határ választ el két
régiót, akkor ezek a régiók nem tekinthetők szomszédosnak, és nem lehet a határon keresztül támadni.

A HARC KEZDETE
A következő lépéseket kell végrehajtani a harc kezdete
előtt.
1.
2.

A Terepből adódó Fölény ellenőrzése
A kézben lévő kártyák előkészítése

A TEREPBŐL ADÓDÓ FÖLÉNY
ELLENŐRZÉSE
A játékosoknak a harc elején ellenőrizniük kell, a régió
tereptípusát, ahol a harc folyik, vagyis azt a régiót, ahol a
védekező tartózkodik.
Mindkét Seregben megszámoljuk azokat az egységeket,
melyek kedvelt tereptípusai (az egység kártyáján szerepel)
közé tartozik az adott tereptípus.
A kedvelt tereptípuson több egységgel rendelkező
Seregnek van Terepből adódó fölénye.
Megjegyzés: Itt az egységek száma fontos, nem a Harci
Erejük.
A Terepből adódó fölénnyel rendelkező játékos azonnal
húz egy Esemény kártyát, melyet a kezébe vesz (ha
szükséges eldob lapot, hogy 6 lapja legyen).
Holtverseny esetén egyik játékos sem húz kártyát.

A KÉZBEN LÉVŐ KÁRTYÁK
ELŐKÉSZÍTÉSE
A harc kezdete előtt mindkét játékos előkészíti a kézben
lévő kártyáit.
Átmenetileg félre kell tenni a Történet kártyákat (nem
használhatók a harcban), és a kézben levő Esemény
kártyákhoz teszik:
—

A Sereget alkotó minden egységtípus Egység
kártyáját, a Manőver képesség használatához.

—

Az Átrendezés kártyájukat.

—

A Különleges Manőver kártyákat, Tölgypajzsos
Thorin és az Óriás Denevérek jelenléte miatt (ha
elérhetőek).

Ezek a kártyák a harc végén mindig eldobásra
kerülnek, és nem számítanak belel a kéz korlátba.

A HARC MENETE
A harc körökön át zajlik. Minden kör az itt leírt lépésekből
áll, melyekre a következő sorrendben kerül sor.
1) Lépés: Manőverezés
A játékosok egyszerre választanak és felfednek egy
kezükben lévő kártyát.
2) Lépés: Harci Dobás
A játékosok a saját Seregük Harci erejével egyenlő
számú Csata kockával dobnak (maximum öt kockával).
3) Lépés: Újradobás a Vezetők miatt
A játékosok legfeljebb annyi elhibázott Csata kockát
újradobhatnak, amennyi a Sereg Vezetés értéke.
4) Lépés: Sebzés kiosztása
A játékosok Sebzés jelzőket tesznek a Seregekre, és
leveszik a veszteségeket, ha szükséges.
5) Lépés: 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.

1) LÉPÉS: MANŐVEREZÉS
Mindkét játékosnak titokban választania kell egy kártyát a
kezéből, majd egyszerre felfedik a választott lapot. Egy
játékos kijátszhat:
—

Egy Egység kártyát, hogy használja az adott
egység típus Manőver képességét

—

Egy Esemény kártyát, hogy használja a Harci hatását

—

Egy Különleges Manőver kártyát

—

Az Átrendezés kártyát
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EGY EGYSÉG KÁRTYA
MANŐVER KÉPESSÉGÉNEK
HASZNÁLATA
Ha Egység kártya kerül kiválasztásra, a Harci Dobásnál
(és a Vezető miatti Újradobásnál) ebben a körben a
kiválasztott egység Manőver képességét lehet használni
(lásd Harci Dobás, lent).
Amikor Egység kártyát választunk, akkor az képpel felfelé
az asztalon marad. Ez a játékos számára ebben a harcban
az Átrendezés kártya kijátszásáig már nem választható.

ESEMÉNY KÁRTYA HASZNÁLATA

EGY EGYSÉG MANŐVER
KÉPESSÉGEINEK AKTIVÁLÁSA
Ha egy játékos a Manőver lépés alatt Egység kártyát játszott
ki, akkor a Harci Dobás előtt bizonyos számú fehér kockát
fekete kockára cserélhet. A kicserélhető kockák száma
egyenlő a választott típushoz tartozó egységek számával
(nem a Harci Erejükön alapján). Ha a Harci Dobás és
Vezető miatti Újradobás után legalább egy fekete kocka
találatot ér el, akkor a játékos használhatja az adott egység
típus különleges képességét. Minden dobott találatot, akár
fehér akár fekete kocka miatt van, a szokásos módon
alkalmazunk.

Az Esemény kártya Harci hatását akkor hajtjuk végre,
amikor a kártya szövege azt meghatározza, általában
közvetlenül a Harc menetének egyik lépése előtt vagy után.
Ha két kártya azonos időpontban fejti ki hatását, akkor a
védekező által kijátszott kártyát hajtjuk végre először.

Példa: Az Árny játékosnak van egy 2 Orkból és 1
Óriás Orkból álló serege. A Sereg Harci Ereje 4
(1+1+2), ezért a játékos a Harci Dobáshoz 4 kockát
használ. A Manőver lépés alatt z Óriás Ork Egység
kártya kerül kijátszásra. Ezért az Árny játékos a 4 fehér
kocka egyikét lecserélheti 1 fekete kockára, mivel 1 Óriás
Ork jelen van. 3 fehér és 1 fekete kockával fog dobni, és
ha a fekete kocka találatot ér el, akkor az Óriás Ork
különleges képessége aktiválódik.

Az Esemény kártyák használatuk után kikerülnek a
játékból.

KÜLÖNLEGES MANŐVER
KÁRTYA HASZNÁLATA
Két Különleges Manőver Kártya létezik („Thorin Hatalmas
Csapása” és „Vámpír-szerű”). Ezen kártyák hatása
automatikusan aktiválódik a kockadobástól függetlenül.
„Thorin Hatalmas Csapása”, mint egy egység manőver,
nem használható újra a harc alatt az Átrendezés kártya
kijátszásáig. A „Vámpír-szerű” minden körben használható
marad, mindaddig, amíg vannak Óriás Denevérek a
tartományban, ahol a csata folyik.

AZ ÁTRENDEZÉS KÁRTYA
HASZNÁLATA
A játékos az Átrendezés kártya kijátszásánál visszakapja a
harc alatt kijátszott összes Egység kártyáját és Manőver
kártyáját (beleértve magát az átrendezés kártyát is),
ezeket újra a kezébe veszi.
Továbbá a kör végén a játékos választhatja a visszavonulást,
anélkül, hogy a megfutamodás következményeit
elszenvedné (lásd A Kör Vége, 29. oldal).

2) LÉPÉS: HARCI DOBÁS
A játékosok kockákkal dobnak, hogy találatokat
érjenek el az ellenséges Sereg ellen. A játékos összeadja
a Seregét alkotó összes egység Harci Erő szintjét, hogy
megkapja annak Harci Erejét.
Mindkét játékos a Seregének teljes Harci Értékével egyenlő
számú kockával dob, de legfeljebb maximum 5-tel.

Megjegyzés: Ha szükséges, a jelenti be először, hogy
használni akarja-e az aktivált manőver képességét,
majd utána a védekező is ugyanezt teszi.

CÉLSZÁM
Minden a Csata Kocka eredmény, amely nagyobb, vagy
egyenlő a Célszámnál, találatot ér el. A Célszámot a
Harci Dobás előtt határozzuk meg.
Általában a Célszám 5-tel egyenlő, néhány
kivételtől eltekintve:
—

Egy Erődítményen belüli védekezőt megtámadó
Seregnek a Célszám 6-tal egyenlő, az Erődítmény
lerombolásáig (lásd Erődítmények, 28. oldal).

—

A védekezőt gázlón keresztül megtámadó
Seregnek a Célszám 6-tal egyenlő, de csak az
első körben.

—

A Hegység régióban lévő védekezőt lejtőn
keresztül megtámadó Seregnek a Célszám 6tal egyenlő, de csak az első körben (Hegység
régióból lejtőn keresztül támadó Seregnek
nincs ilyen hátránya).

Az Esemény kártyák és a különleges képességek is
befolyásolhatják a Célszámot. Ebben az esetben
pontosan kövessük a kártya szövegét, hogy módosítás a
Harci Dobásra a Vezető miatti Újradobásra vagy
mindkettőre érvényes e.
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Továbbá a kártyák a Harci Dobást illetően hivatkozhatnak
„hozzáadásra” vagy „kivonásra”: ez azt jelenti, hogy az
adott értéket hozzá kell adni m
m inden egyes dobott kocka
eredményéhez. Semmilyen módosítás nem csökkentheti a
Célszámot 2 alá, és nem emelheti a számot 6 fölé.

3) LÉPÉS: VEZETŐ
MIATTI ÚJRADOBÁS

Példa: A Szabad Népek játékosának 2 Törpe
Közkatonából, 1 Törpe Veteránból, Dáin-ból és 1 Vezető
jelzőből álló Serege van. A harci ereje 4 (2 a két
Közkatonaért, 2 a Veteránért), és a Vezetés értéke 3 (2
Dáin-ért, 1 a Vezető jelzőért). A Szabad Népek játékosa
a Törpe Veterán Manőver képességét használja, így
három fehér és egy fekete kockával dob. A dobás 2, 3, 3,
4 – nincs találat. Szerencsére a Szabad Népek játékosa
3 kockát újradobhat a Vezetés értéke miatt. A fekete
kocka és két fehér kocka újradobását választja.

Ha egy Seregnek van Vezetője, akkor a játékos a Harci
Dobásnál újradobhatja a találatot nem érő kockákat. A
játékos legfeljebb Seregének teljes Vezetés értékével
egyenlő számú kockát dobhat újra, és a fehér és fekete
kockák közül szabadon választhat. Az újradobott
eredményt véglegesnek kell tekinteni.

Megjegyzés: Mivel az összes dobás hatását egyszerre
hajtjuk végre, ezért a játékosok a Harci Dobásukat
és a Vezető miatti Újradobásukat bármilyen
sorrendben végrehajthatják (először a támadó dob a
kockáival, majd a védekező teszi ugyanezt, vagy
fordítva).

A Vezető miatti Újradobásoknál a találatokat
ugyanúgy kell számítani, mint a Harci Dobásoknál,
hacsak egy kártya szövege mást nem mond – például
egy Esemény kártya szövege meghatározhatja, hogy a
Célszám módosítás csak a Harci Dobásnál vagy a
miatti Újradobásnál is alkalmazható.
Vezető

ERŐDÍTMÉNYEK
A játéktáblán 3 régió (Hollóhegy, Fő Kapu és Keleti
Kiszögellés) számít Erődítménynek, melyeket egy
világosbarna háromszögbe írt szám jelöl, utalva az
Erődítmény védekező értékére.

4) LÉPÉS: SEBZÉS KIOSZTÁS
Egy Sereget ért minden találatnál az adott Sereghez egy
Sérülés jelzőt adunk. A jelzőt a sereget tartalmazó régióra
tesszük. A Sebzés hatásait is ebben a lépésben hajtjuk
végre.
Számos Esemény kártya és különleges képesség befolyásolja
egy Sereg által kapott Sebzés mennyiségét, Sebzés
hozzáadásával, levételével vagy annak megelőzésével.
Ezeket a hatásokat a Sérülés jelzők felhelyezése után és a
veszteségek eltávolítása előtt határozzuk meg.

VESZTESÉGEK ELSZENVEDÉSE
A játékosok ennél a lépésnél megsemmisíthetnek
egységeket, hogy csökkentsék a Seregük által begyűjtött
Sérülés jelzők mennyiségét.
—

Ha egy védekező Sereget Erődítményen belül
támadnak meg, akkor az adott Sereget ért minden
Sebzést helyettük az Erődítményt éri, amíg el nem
éri ennek Védekező értékét, és az Erődítményt le
nem rombolják. Minden további Sebzés a védekező
Sereget éri.
Amikor az Erődítményt lerombolják, akkor a
bent lévő sereg eltalálásánál használt Célszám
visszaáll 5-re a következő fordulóban.
Az Erődítmények károsodása végleges. Nem lehet
visszafordítani még az „Újraszervezés” akcióval,
képesség használatával vagy egy kártya hatásával sem,
hacsak a hatás ezt kifejezetten nem teszi lehetővé.
Megjegyzés: Amikor egy képesség
semlegesít egy sebzést, vagy megelőz egy
kiosztandó sebzést (mint például a Tünde
Lándzsás Lándzsafal képessége), akkor a
képesség az Erődítményt ért sebzés
semlegesítésére vagy megelőzésére is
használható.

A játékos az által a Seregből megsemmisítésre
választott bármelyik egység után legfeljebb 2
Sérülés jelzőt vehet le az adott Seregről.

Az eltávolított egységeket a többi fel nem használt
figurával együtt félre rakjuk. Ezek újra toborozhatóak,
amikor a játékos Toborzás jelzőt vagy Esemény kártyát
használ.

KÖTELEZŐ ÁLDOZATOK

A játékost semmi nem kényszeríti a veszteségek
eltávolítására, hacsak a Sérülés jelzők nem haladják meg a
Seregében lévő egységek számát vagy a Sereg
megfutamodik (lásd A kör vége, következő oldal).
Amikor egy Seregen a Sérülés jelzők száma meghaladja az
azt alkotó egységek számát, akkor az irányító játékosnak
veszteségeket kell szenvednie, egységeket kell levennie (
minden levett egység után két Sérülés jelzőt távolíthat
el), amíg a Sérülés jelzők száma egyenlő vagy
alacsonyabb nem lesz a Seregben lévő egységek
számánál.
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PÉLDA

Egy három egységből
álló Seregen már
van két Sérülés
jelző. A jelenlegi
harci kör alatt
további három
találatot kap.

Az új Sérülés jelzőkkel az
összeg (öt) magasabb,
mint a Sereget alkotó
egységek (három) száma,
ezért a játékosnak
le kell vennie a
veszteségeket. Levesz egy
egységet és két Sérülés
jelzőt.

EGY SEREG MEGSEMMISÍTÉSE

Ha egy Sereg összes egysége megsemmisül, akkor az adott
Sereghez tartozó összes Karakter (és Vezető jelző) is
megsemmisül. A megsemmisített Karakterek végleg
kikerülnek a játékból.

5) LÉPÉS: A KÖR VÉGE
A harc a kör végén véget ér, ha a támadó vagy a védő
teljesen megsemmisült, vagy ha az alább felsorolt feltételek
egyike fenn áll; különben új harci kör kezdődik.
—

A Támadó Eláll a harctól: A támadó dönthet úgy,
hogy befejezi a támadást. A harc azonnal véget ér.

—

A Védekező Visszavonul: Ha a védekező ebben a
körben kijátszotta az Átrendezés kártyát, akkor a
kör végén a visszavonulhat, a Sereget egy
szomszédos régióba mozgatva (lásd Visszavonulás,
alább).

—

A Védekező Megfutamodik: Ha a védekező
nem választotta az Átrendezés kártyát ebben a
körben, akkor is átmozoghat egy szomszédos
régióba, de elszenvedi a Megfutamodás
következményeit (lásd Megfutamodás, 30. oldal).

A támadónak kell először bejelenti hogy eláll-e a harctól.
Majd, ha a támadó úgy dönt, hogy folytatja, akkor a
védekező dönthet, hogy visszavonul vagy megfutamodik.
Ha a védekező Sereg megsemmisül, visszavonul
vagy megfutamodik, akkor a támadó előre nyomul
(lásd, Előrenyomulás Harc után, 30. oldal).
Megjegyzés: Ha mindkét Sereg megsemmisül,
akkor a védekező megtartja a régió irányítását,
melyért a harc folyt.

Most két egysége van,
és három Sérülés
jelzője, ezért
folytatnia kell a
veszteségek levételét.
Levesz még egy
egységet és két Sérülés
jelzőt.

Most a túlélő
egységek száma
mindössze egy, és
egy Sérülés jelző
marad, ezért
további
veszteséget már
nem kell
levenni.

VISSZAVONULÁS
Egy Sereg visszavonul, amikor a védekező játékos kijátssza
az Átrendezés kártyát, és a kör végén úgy dönt, hogy
befejezi a harcot.
Egy védekező Sereg akkor vonulhat vissza egy szomszédos
régióba, ha:
—

Az adott régió nem tartalmaz ellenséges egységet
vagy ellenséges Sereg irányítása alatt lévő
Települést;

—

Az adott régió nem szomszédos ellenséges Sereget
tartalmazó régióval (beleértve a támadó Sereget is);

—

Az adott régió nem gázlón keresztül közelíthető meg.
Kivétel: Egy Sereg mindig visszavonulhat egy
szomszédos régióba, ha az baráti Sereget vagy a
visszavonuló játékos irányítása alatt lévő
Települést tartalmaz.

A SEBZÉS–KIOSZTÁS HATÁSAI
Lehetséges, hogy a játékosok, Esemény kártya vagy
különleges képesség használatával, harcban nem
részt vevő Seregnek okoznak sebzést. Ha ez
történik, a Sebzést pontosan ugyanúgy hajtjuk végre,
mint azt a harci kör Sebzés Kiosztása lépésében
tesszük, először Sebzés jelzők lerakásával (a
védekező hatások figyelembe vételével, amennyiben
vannak ilyenek); majd végrehajtjuk a kötelező
veszteségeket, ha a Sebzés jelzők száma magasabb,
mint az adott Seregben lévő egységek száma.
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ELŐRENYOMULÁS HARC UTÁN
Ha egy védekező Sereg megsemmisül, visszavonul vagy
megfutamodik, akkor a támadó megnyeri a harcot, és
előre nyomulhat a Seregében lévő bármennyi egységgel
most már üres régióba.

PÉLDA

A

B

A támadó dönthet úgy, hogy csupán az adott Seregben
lévő néhány egységgel nyomul előre, ezzel felosztva a
Sereget (lásd 22. oldal). Mint rendesen, ha az előre
nyomuló Seregnek van Sebzés jelzője, akkor a számukat
úgy kell felosztani, hogy a Sereg bármelyik részénél
maradt Sebzés jelzők száma ne haladja meg az ebben a
részben lévő egységek számát.

EGYESÍTETT TÁMADÁS
Egyesített támadást a Sereg kocka eredmény „Egyesített
Támadás” akciójának felhasználásával hajthatunk végre, ha
a játékosnak egynél több Serege szomszédos a
megtámadott régióval.

A Suhatag Romjaitól északra lévő Szabad Népek egyik
Seregét megtámadja egy Árny Sereg („A”). A Szabad
Népek játékosa az első harci körben használja az
Átrendezés kártyát, és a kör végén a Sereg
visszavonulása mellett dönt. A Sereg nem tud
visszavonulni a gázlón keresztül, és nem tud
visszavonulni Suhatag Romjaira (szomszédos a „B”
Árny Sereggel, és az Árny játékos irányítja). A Szabad
Népek Serege csak nyugat felé vonulhat vissza.
Ha a visszavonuló Sereg nem tud a fenti feltételeknek
eleget tevő régióba visszavonulni, akkor a védekező helyett
a támadó választ egy szomszédos régiót, és a visszavonuló
Sereg oda mozog. A visszavonuló Sereg egy további
Sebzést szenved el. A kiválasztott régió nem tartalmazhat
Sereget a támadó féltől, vagy irányítása alatt álló települést.
Ha nincs lehetséges régió, ahova a Sereg mozoghatna,
akkor nem vonulhat vissza.

Az egyesített támadást normál harcként hajtjuk végre,
azzal a különbséggel, hogy a támadó minden harci kör
elején választ, hogy a védekezővel szomszédos Seregei
közül melyik fog támadni az aktuális körben.
Csak a kiválasztott Sereg Harci Értéke, Vezetés értéke,
egység típusa és egyéb jellegzetessége számít az adott
harci körben, és a kör alatt a védekező által okozott
összes találat a kiválasztott támadó Sereget éri.

MEGJEGYZÉSEK AZ EGYESÍTETT
TÁMADÁSOKHOZ
—

A Terepből adódó fölényt csak egyszer, az első
harci kör előtt ellenőrizzük, így ez csak az első
támadó Sereg alapja.

—

A támadó mindig visszaveszi a felhasznált Egység
és Különleges manőver kártyát, amikor a támadást
egy másik Sereggel folytatja.

—

Minden Sereg gázló vagy lejtő által befolyásolt
Célszáma csak az adott Sereg első
támadásánál érvényesül.

—

A támadó egy győztes egyesített támadás után csak a
támadó Seregek egyikével (vagy egy Sereg részével)
nyomulhat előre a most már üres régióba. Tilos
egynél több harcban résztvevő Seregből egységekkel
előrenyomulni.

—

Ha az egyesített támadásban az utoljára támadó
Sereg teljesen megsemmisül, és a védekező is
megsemmisül, visszavonul vagy megfutamodik, a
harcot akkor is a támadó nyeri (ha van legalább
egy túlélő támadó Sereg), és az akcióban részt
vevő egyik támadó Sereg előre nyomulhat.

MEGFUTAMODÁS
Egy Sereg megfutamodik, amikor a védekező játékos ki
akar szállni a harcból, de nem játszotta ki az aktuális
körben az Átrendezés kártyát.
Amikor egy Sereg visszavonul, akkor veszteségeket kell
elszenvednie, és egységet kell vesztenie, amíg a Sebzés
jelzők száma 1-re vagy 0-ra nem csökken. Ezután a Sereg
egy szomszédos régióba mozoghat, követve a
visszavonulásnál alkalmazott szabályokat és előírásokat.
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XI. FEJEZET:

GYŐZELMI
FELTÉTELEK

A

z Öt Sereg Csatája játékban a győzelem a
játéktábla kulcs fontosságú területeinek
(Települések és a Fő Kapu) irányításán alapul.
Bolg, az Árny seregek parancsnokának halála vagy a
Végzet Sáv haladása, szintén meghatározza a
győzelmet, ahogy azt lejjebb kifejtjük.

A következő helyszínek irányítása az Árny játékosnak
Győzelmi Pontot ér:
—

Erődítmények (Hollóhegy, Fő Kapu és Keleti
Kiszögellés) mindegyike 4 pontot ér;

—

A többi Település (Suhatag Romjai, Táborhely,
Lanka, Leszakadt Híd) mindegyike 2 pontot ér.

A Szabad Népek játékosa azonnal győz , amint a
következő feltételek egyike teljesül:
—

Bolg kikerül a játékból.

—

Beorn játékba lép, és az Árny játékosnak 6-nál
kevesebb Győzelmi Pontja van.

—

Az Átok Sáv Jelölő eléri a 15. mezőt.

Az Árny játékos győz, ha egy forduló végén 10 vagy
több Győzelmi Pontja van, vagy azonnal győz, ha 10
Győzelmi Pontja van, és ő irányítja a Fő Kaput.
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XII. FEJEZET:
A Sasok a toborzásuk esetén mindig a Sasfészek mezőre
kerülnek.

TOVÁBBI
SZABÁLYOK

A

karakterek és a különleges egységek
képességeinek összefoglalása szerepel az
összefoglaló kártyájukon. Minden karakterre
különleges szabályok vonat koznak, de van néhány, mely
bővebb magyarázatra szorul.

A SASOK URA

8 Amikor készen
áll, használj egy
Karakter eredményt,
hogy lerakd a Sasok
Urát és egy Sasok a
Sasfészekbe.
Hozd játékba a Ködhegységbeli Sasokat.

—

—

Különleges kártyákkal (még a Sasok
Urának játékba
lépése előtt, ha a
kártya szövege
jelzi), vagy
A Sasok Ura
Tábornok
képességét
használva (ahelyett,
hogy a képességét
mozgásra
használnánk).

A Sasok és a Sasok Ura mindig mozoghat a Sasfészek
és a csatamező közt oda-vissza minden fordulóban.

A Sasok a használatuk után (lásd lent) visszamennek
a Sasfészekbe. Szintén a Sasfészekbe kerülnek a
forduló végén, ha nem használtuk őket.

A SASOK HASZNÁLATA
A Sasok akkor lépnek játékba, amikor a Sasok Ura játékba
lép.

A SASOK URA
Tábornok. Az Akció Kocka választása előtt, dobd
el erről a kártyáról az Aktiválás jelzőt, hogy letegyél
egy Sasok a Sasfészekbe, és letedd egyiküket a
táblán bárhová.
Továbbá, a Tábornok képességgel A Sasok Urának
ugyanolyan képessége van, mint a
szokásos Ködhegységbeli Sasok.

SASOK
TOBORZÁSA
Sasok a szokáksos akciót
használva nem
toborozhatók. A
toborzásuk csak az
alábbiakkal lehetséges:

A SASOK MOZGÁSA
A forduló elején a Sasok mindig a Sasfészekben vannak. A
csatamezőre akkor mozoghatnak, amikor a Sasok Ura
Tábornok képességét használjuk. Ilyenkor az összes Sas
(beleértve az Urat is) a táblán bárhova mozoghat. A
különleges régiók, melyekbe belépnek nem lényeges –
csak a tartomány számít igazán.

A SASOK URA ÉS A
KÖDHEGYSÉGBELI
SASOK
A Sasok Ura nem egy
szokásos karakter, és a
Sasok nem szokásos Sereg
egységek. Ezek nem
követik a többi karakter és
egység hasonló szabályait,
és csak az összefoglaló
kártyájukon lévő
szabályok érvényesek
rájuk, valamint az ezeket
kifejezetten említő
Történet és Végzet
kártyák.

Megjegyzés: A Történet vagy Végzet kártyák
hatására a Sasfészekbe kerülő Sas figurák nem
használhatóak a Sasok játékba lépéséig.

A KÖDHEGYSÉGBELI SASOK
A Ködhegységbeli Sasok játékba lépnek, amikor a Sasok
Ura játékba lép.

A Sasok a használatukhoz először a Sasok Ura
Tábornok képességének felhasználásával ki kell jönniük
a Sasfészekből. Ezután a Szabad Népek játékosa
felhasználhat egy Toborzás kocka eredményt, hogy
aktiválja az Erős és nemes szívű képességüket. Amikor ezt
megteszi, mozgathat egy vagy több Sast (beleértve az
Urat is) a játéktábláról a Sasfészekbe. Minden így
mozgó Sas esetén megtámadhat egy Árny Sereget a Sas
tartózkodási tartományán belüli régióban.
Minden támadás célpontjának különböző Seregnek kell
lennie.
A Szabad Népek játékosa minden támadásnál három
kockával dob, és minden 4+ eredmény egy találatnak
számít. Minden, találatot el nem érő kocka egyszer
újradobható. A Harci Dobást más módon nem
lehet módosítani.

A KÖDHEGYSÉGBELI SASOK
ERŐ ÉS NEMES SZÍV
Használj egy Toborzás eredményt, hogy egy vagy több Sast a
tábláról a Sasfészekbe mozgass. Minden így mozgó Sas után
támadj meg egy azonos tartományban lévő Sereget. Minden
támadás célpontjának különböző Seregnek kell lennie. Minden
támadásnál dobj három kockával, minden 4+ eredmény
találatnak számít. Minden, találatot nem érő kocka egyszer
újradobható.
A táblán lévő Sasok minden forduló végén visszamennek a
Sasfészekbe.
A Sasok Ura a Sasokkal együtt aktiválódik, és úgy funkcionál,
mintha egy lenne közülük.

Megjegyzés: Minden Sasnak még a Harci Dobások
elkezdése előtt kell mozognia.
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BEORN

BESOROLÁS

Beorn egy nagyon
hatékony karakter, és a
játékban úgy viselkedik,
mint egy Sereg.
Megérkezése azonnali
győzelmet garantál a
Szabad Népek
játékosának, ha játékba
lépésénél az Árny
játékosnak legfeljebb 6
Győzelmi Pontja van.
A Harag jelzők mérik Beorn
ember feletti erejét és
szívósságát. Ezen jelzők a
játékba lépésekor a karakter
kártyájára kerülnek. Beorn 8
Beorn Haragja jelzővel kezd, és
további jelzőkhöz, legfeljebb
16-ig, Végzet kártyákkal juthat.

BEORN
ALAKVÁLTÓ
Amikor készen áll,
használj egy Karakter
eredményt, hogy lerakd
Beorn-t egy, a tábla déli
határával szomszédos régióba.
Tegyél 8Harag jelzőt erre a
kártyára.

11

Vegyél még egy Akció Kockát,
amikor Beorn játékban van.
Amíg Thorin játékban van,
Beorn nem adhatja hozzá ezt a
plusz kockát az Akció Kocka
készlethez.

BEORN, ALAKVÁLTÓ
DÜH
Használj egy Nyugat Akarata eredményt vagy dobj el egy Harag
jelzőt, és használj egy Karakter eredményt, hogy mozgasd Beorn-t.
Beorn a mozgás után megtámadhat egy szomszédos régiót.
Amikor Beorn támad, dobj négy kockával, minden 5+ eredmény
találatot ér. Minden, találatot nem érő kocka egyszer újradobható.

Beorn soha nem sorolható be a Sereg egységek közé, akár
barátiak akár ellenségesek. Ha Sereg nélküli Szabad Népek
karakterekkel van azonos régióban, akkor a jelenléte nincs
rájuk hatással.

BEORN ÉS AZ ÁRNY SEREGEK
Beorn nem léphet be vagy haladhat át Árny Sereget
tartalmazó régión.
Az Árny Seregek mozgásánál Beorn a Szabad Népek
Seregeként viselkedik:
—

Az Árny Sereg nem léphet be vagy haladhat át a
Beornt tartalmazó régión;

—

Az Árny Sereg nem használhatja a „Gyors
Mozgás” akciót, hogy átmozogjon a Beorn-nal
szomszédos területen: meg kell állniuk, amikor a
szomszédos régióba lépnek.

Beorn a harcban nem használhat Esemény és Manőver kártyákat.
Beorn nem sorolható a Sereg egységek közé. Amikor
Beorn Sebzést kap, akkor vegyél le ezzel egyenlő
számú Harag jelzőt. Ha a jelzők száma
nullára csökken, Beorn kikerül a játékból.
Beorn soha nem kap erőre, és nem hat rá a
Wargok Manőver képessége.

Beorn támadhat, és megtámadhatják szomszédos
régióban lévő Árny Seregek.

Harag Jelzők

HARC BEORN-NAL
A legtöbbször Beorn-t a harcban a Szabad Népek egy
Seregével azonosan kezeljük, néhány különbségtől
eltekintve.

Hátlap (1 értékű)

Hátlap (5 értékű)

Előlap (1 értékű)

—

A Terepből adódó fölényt nem ellenőrizzük, és nem
alkalmazzuk.

—

Beorn nem használ a harcban Esemény vagy
Manőver kártyákat.

—

Amikor Beorn harcol, négy kockával dob, és
minden 5+ eredmény találatot ér. Bármely, találatot
el nem érő kocka egyszer újradobható, a Sereg
Vezetővel esethez hasonlóan. A játékban lévő
kártyák ezeket az eredményeket módosíthatják.
Végzet

—

Beorn büntetést kap, amikor Erődítményt gázlón
keresztül vagy lejtőn felfelé támad meg, úgy mintha
ezt egy Sereg tenné.

—

Amikor Beorn Sebzést kap, akkor a Sebzés jelző
hozzárendelése helyett leveszünk róla ezzel egyenlő
számú Harag jelzőt. Ha nulla jelzője lesz, kikerül a
játékból.
Beorn, egy Sereghez hasonlóan, ugyanolyan
korlátozásokkal és büntetéssel, visszavonulhat,
kivéve, hogy baráti Sereget tartalmazó
régióba nem tud visszavonulni.

Előlap (5 értékű)

MOZGÁS
Beorn legfeljebb három régiót mozoghat a Nyugat
Akarata kocka eredményt felhasználva. A Szabad
Népek játékosa ehelyett használhatja a Karakter kocka
eredményt, ha eldob egyet Beorn Haragja jelzői
közül. Beorn mozgása nem egy szokásos „Karakter
Mozgás” akció — a többi Szabad Népek karakter
nem mozoghat vele egy időben.

—

Beorn a mozgás befejezése után megtámadhat egy
szomszédos régióban lévő Árny Sereget.
Megjegyzés: Beorn visszaszerezheti az irányítást
egy Árny játékos által irányított üres Település
fölött, ha keresztül megy rajta.

—

Beorn-t soha nem lehet “Újraszervezni”.

—

Beorn-ra nem hat a Warg Manőver képesség.

—

Beorn nem vehet részt egyesített támadásban.
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ÓRIÁS DENEVÉREK
Az Óriás Denevérek nem
szokásos Sereg egységek.
Nem követik a többi
karakter és egység hasonló
szabályait, és csak az
összefoglaló kártyáján lévő
szabályok érvényesek
rájuk, valamint az ezt
kifejezetten említő
Esemény kártyák.

ÓRIÁS DENEVÉREK
Az Óriás Denevérek már a játék elején játékban vannak.

A forduló végén a táblán lévő, fel nem használt Óriás
Denevér figurákat el kell távolítani a játékból.

BOLG
ÓRIÁS DENEVÉREK

ÓRIÁS
DENEVÉREK A
JÁTÉKBAN

DENEVÉR FELHŐ
Használj egy Toborzás eredményt, és vegyél le egy
Óriás Denevért egy tartományból, hogy válassz egy
baráti Sereget ugyanebből a tartományból. Mozgasd ezt
a Sereget.
VÁMPÍR
Harcnál vegyél a kezedbe egy Vámpír Manőver kártyát,
ha egy vagy több Óriás Denevér jelen van abban a
tartományban, ahol a harc tartományában folyik.
A táblán lévő Denevérek minden forduló végén levételre
kerülnek.

A játékban lévő Óriás
Denevérek számát az Árny
játékos határozza meg a forduló 4. fázisában. Eldöntheti
mennyi Óriás Denevér figura legyen játékban (legfeljebb a
maximálisan hat), de az Óriás Denevérek és a Vezető
jelzők összege egyenlő kell legyen a kocka készletében
lévő Akció kockák számával.
Miután meghatározta az Óriás Denevérek számát,
leteszi őket a táblára. A Sasokhoz hasonlóan a
Denevérek is egy tartományhoz kötődnek, és nem egy
bizonyos régióhoz. Nem számít pontosan melyik
régióban van a figura, bárhol felhasználható azon a
tartományon belül, melyben az adott régió van.

AZ ÓRIÁS DENEVÉREK
HASZNÁLATA
Az Óriás Denevérek kétféleképpen használhatók.
—

—

eldobásával még egy Sebzést okozhat az Árny
játékos. A szokásos egység manőver kártyáktól
eltérően, ha az Árny játékos használja a Vámpírszerű kártyát, visszakapja azt a harci kör végén.
Természetesen a kártyának nincs hatása, ha
használatakor nincs eldobható Óriás Denevér
figura, így a használatát tulajdonképpen korlátozza
a tartományban elérhető Óriás Denevér figurák
száma.

Az Akció kör alatt a Denevér Felhő képességet
használva, segíti az Árny Seregek mozgását. Az
Árny játékos felhasználhat egy Toborzás kocka
eredményt, hogy levegyen egy Óriás Denevért
egy tartományról, és az adott tartományra
mozgassa az egyik Seregét. Ez nagyobb
mozgékonysághoz juttatja az Árny játékost, mivel
a Toborzás kocka eredmény normál esetben nem
használható mozgáshoz.
A Vámpír-szerű képesség, mint egy manőver
használható a harc alatt. Ha egy vagy több Óriás
Denevér figura van jelen a tartományon, ahol a harc
folyik – a védekező Sereg pozícióját tekintve – az
Árny játékos hozzáadhat azonos nevű különleges
manőver kártyát a kezében lévő lapokhoz. Ekkor
dönthet úgy, hogy manőverként kijátssza a kártyát az
egyik körben. Ha ezt teszi, és az Árny Sereg
legalább egy Sebzést okoz az adott körben, akkor a
tartományból egy Óriás Denevér figura

Bolg az Árny Sereg erős
vezetője. Csak akkor lép
játékba, ha az Árny
Sereg legalább egy
Völgyben lévő régióban
jelen van (piros tartomány), de erősebb, ha
játékba lépésénél az Árny
Sereg irányítja Suhatag
Romjait, mivel ilyenkor
egy helyett három Testőr
jelzővel kezd.
Bolg az Árny játékos
egyetlen elérhető karaktere.
Testőrök képessége nagyon
fontos, mivel Bolg
megölésével a Szabad Nép
játékosa azonnal megnyeri
a játékot.

BOLG
AZOG FIA
Ha legalább egy Völgyben lévő
régióban van Árny sereg, használj
egy toborzás eredményt, hogy
letedd Bolg-ot egy Toborzás
régióba.
T egy
él egy Óriás Orkot
ugyanebbe a régióba.
Fordíts meg egy Toborzás jelzőt
minden Toborzás régióban.
Tegyél egy Testőr jelzőt erre a
kártyára; ha te irányítod Tóváros Romjait, akkor helyette
három testőr jelzőt tegyél rá.

BOLG, AZOG FIA
MEGÚJULT ERŐ
Ha legalább két Települést irányítasz, használj
egy Toborzás eredményt, hogy letegyél egy Toborzás
jelzőt a Felszaggatott Vidék négy különböző
régiójába.
TESTŐR
Eldobhatsz egy Testőr jelzőt, hogy a Bolg-gal lévő
seregnél megelőzd egy Harci kör
com
összes Sebzését, vagy bármely
a
más típusú támadást.

Bolg Testőrök képessége lehetővé teszi, hogy egy Testőr
jelző eldobásával a vele lévő Seregnél egy harci kör összes
sebzését semlegesítse. Ezért nélkülözhetetlen, hogy Bolg
életben maradjon, ezen kívül a Bolg-gal mozgó Sereget
rendkívüli ellenállással ruházza fel a harcban.
A többi karakterhez hasonlóan Bolg is megsemmisül a vele
lévő Sereg teljes megsemmisülésénél.
Nem támadhat, és nem támadható meg, amikor egyedül
van.
Megjegyezzük, hogy a Testőrök képesség meg tudja
védeni a Bolg-gal lévő Sereget a nem harcban szerzett
sebzéstől is (például Thranduil vagy Gandalf különleges
képességeivel okozott sebzés). Bolg Testőrök képessége
csak a vele lévő Sereg sebzését tudja semlegesíteni.
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