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- ELŐSZÓ -

Talán még mindig emlékszel, hogyan ölelt magába téged a fantasy csodá-

latos világa.

Elsőször Tolkien csodálatosan részletes Középföldjén bóklászva történt meg veled, 

vagy talán mikor először töltöttél egy egész éjszakát a számítógéped felett 

görnyedve, a zseniális Master of Magic-kel játszva… 

  És még emlékszel arra a csodaváró izgalomra, amikor megalkottad első szerepjáté-

kos karakteredet, és a tágra nyílt szemű csodálkozásra, ahogy bámultad apolcokon a 

kézzel festett, gyönyörű figurákat... 

De talán még arra is emlékszel, miféle lények lapultak meg ágyad alatt, miféle csodák 

rejtőztek a párnák mögött, és talán még emlékszel a lovagi történetekre, amelyeket 

gyermekkorod apró katonáival játszottál. 

Az elkövetkezőkben arra bíztatunk, hogy leld meg újra csoda és mese 

iránti vágyadat ebben a játékban, mely egyben a mai idők elvárásainak is eleget 

tesz: gyorsan lejátszható küldetések, népes online közösség, könnyen megtanul-

ható, mégis kellően mély játékrendszer, gyönyörű játékelemek. 

E szabályok (melyek azért számos ponton már ismerősen csenghetnek) bevezetnek 

abba a csodálatos világba, amelyben remélhetően még évekig örömet lelnek a világ 

felnőtt gyermekei. Üdvöz légy hát a BattleLore világán! 
Days of Wonder, 2006 Ősze

22
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A szabályfüzet megismertet titeket a BattleLore 
rendszerével. Nem csupán az alapjáték, hanem
számos még csak készülő kiegészítő szabályait

is meglelitek itt. Habár e füzet – vagy talán inkább 
könyv – mérete elsőként elborzasztónak tűnhet, az alap 
elsajátítása valójában könnyű munka, vagy inkább mu-
latság. Ha a tanácsaink szerint haladtok, akkor még ma 
sort keríthettek az első játékra! 

HHHaaa   mmméééggg   sssooossseeemmm   jjjááátttssszzzooottttttaaatttoookkk   e rendszer elődjével, a Days of 
Wonder kiadó MMMeeemmmoooiiirrr   ‘‘‘444444 játékával, akkor célszerű, ha az 
ismerkedést az alábbi fejezetekkel kezditek: A játék célja, 
Előkészületek, A forduló.

Ha már megbarátkoztatok az 
alapokkal, az első középkori kaland, 
az  Agincourt, 1415 segítségével 
ismerkedjetek meg a játékkal, 
miközben folyamatosan 
tanulmányozzátok az első rész többi 
fejezetét.

Miután inasidőtök lejártával megis-
mertétek az agincourti kalandot mind 
a két résztvevő szempontjából, 

ideje, hogy belépjetek Uchronia fantáziavilágnak 
ajtaján, belekezdve a második rész tanulmányozásába.

A hatodik fejezetben (Zsoldosok) megtanuljátok, 
hogyan használjátok a már rég elfeledett fajok csapatait.

Innét pedig már egyetlen ugrással eljuttok a hetedik 
fejezet rettentő szörnyeihez.

A nyolcadik fejezetben megismeritek és elsajátítjátok 
a tudásrendszert, melyről a játék is nyerte a nevét. 

Végül létrehozhatjátok saját haditanácsotokat a ki-
lencedik fejezetben leírtak szerint.

Ha a játékrendszer nem ismeretlen számotokra, akár 
mert mmmááárrr   jjjááátttssszzzooottttttaaatttoookkk   aaa   MMMeeemmmoooiiirrr   ‘‘‘444444---gggyyyeeelll, akár más hason-
ló kártyávezérlésű figurás játékkal, azt javasoljuk, ugorja-
tok fejest a játékba, játsszátok végig az első tíz kalandot, 
kezdve az Agincourt, 1415-tel. Figyeljetek e szabályfüzet 
széljegyzeteire és táblázataira: ezek és az összefoglalókár-
tyák segítségével könnyen megérthetitek a játék lényeges 
szabályait.

Az internetről letölthető ismertető 
(www.battlelore.com/intro) veteránoknak szánt részét 
is érdemes elolvasnotok.

A szabályok alapvetően azt támogatják, hogy ketten 
(vagy két csapatban) játszatok, mindegyikőtök a két el-
lenfél egyikével. Egyes tartozékok (kártyatartók, a 
játéktábla hátoldala) ugyan támogatatják a  többjátéko-
sos játékot, azonban ennek szabályait itt nem találjátok 
meg, hanem majd a  www.battlelore.com/epic és 
www.battlelore.com/heroes oldalakon.

44

A SZABÁLYKÖNYVRŐL

A mmmiiikkkooorrr   eeelllsssőőőkkkééénnnttt   eeemmmlllííítttüüünnnkkk   mmmeeeggg   
vvvaaalllaaammmiiittt,,,   ééésss   zzzööölllddddddeeelll   ssszzzeeedddjjjüüükkk,,,   aaakkkkkkooorrr   aaazzz   
aaadddoootttttt   kkkooonnnccceeepppccciiióóó   llleeeííírrrááásssáááttt   mmmeeegggtttaaalllááálll---
jjjááátttoookkk   aaa   llleeexxxiiikkkooonnnbbbaaannn... 

OOOlllyyykkkooorrr   kkküüülllööönnn   kkkiiifffeeejjjtttjjjüüükkk   aaazzz   aaadddoootttttt   
kkkooonnnccceeepppccciiióóóttt   aaa   ssszzzéééllljjjeeegggyyyzzzeeettteeekkkbbbeeennn   ---   eeezzzttt   
mmmiiinnndddiiiggg   eeezzzzzzeeelll   aaazzz   iiikkkooonnnnnnaaalll   jjjeeellleeezzzzzzüüükkk...
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A A BattleLore a kártyajátékok, a figurás játékok, 
a szerepjátékok és a táblás játékok számos 
elemét egyesíti. Az alábbiak rendkívül fonto-

 a játék alapjainak megértéséhez. 

Minden játékalkalommal egy Kalandot játszotok le, 
ahol egy Csatatéren két ellenfél néz egymással farkas-
szemet –  őket fogjátok majd ti hadba vezetni. Sokfé-
le kaland van: középkoriak, melyek valódi csaták alap-
ján készültek,  tudáskalandok, amelyek egy fantáziavi-
lágban játszódnak, és a játék minden elemét meglelhe-
titek bennük; és ott vannak még az epikus kalandok, 
amelyekkel e szabályfüzet nem foglalkozik.

A csatatéren felsorakozó seregeket műanyag figurák 
jelképezik, a kaland előírásai szerint elhelyezve. Egyazon 
hexán több figura is lehet; az egy hexán lévő figurákat

összefoglalóan egységnek nevezzük.

Minden egységben van egy zászlóvivő, és a 
legtöbb esetben még néhány figura. A zászlóvivő
nagyon fontos, mert sokat elárul a csapatról, 
ezenkívül mindig ő marad az egységből utoljára a 
csatatéren, és ha lekerül, az egység elpusztul. 

A játékban a két oldal zászlói kinézetükben jelen-
tősen eltérnek egymástól: 

55

A JÁTÉK CÉLJA

Standard Lobogó
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A zászlókról és jelentésükről bővebben a második fe-
jezetben, a 13. oldalon olvashattok.

A csatateret a játéktábla alkotja, valamint az 
ezen elhelyezett terephexák és tereptárgyak. A 
csatateret két szaggatott vörös vonal három szek-
cióra választja, így mindkettőtöknek lesz egy bal-
szárnya, egy centruma és egy jobbszárnya. 

Ha harcra kerül sor, annak eredményét csatakockák-
kal határozzátok meg; attól függően, hogy mely ol-
dalukra fordulnak e kockák, sebzitek meg ellenfeletek 
egységeit.  

A JÁTÉK CÉLJA
A játékban általában úgy győztök, hogy győzelmi 

zászlókat szereztek, megszerezve ellenfeletek zászlóvi-
vőit. Általában, kalandtól függően, 4-7 győzelmi 
zászló kell a győzelemhez. 

Akkor szereztek meg egy győzelmi zászlót, ami-
kor egy ellenséges egység utolsó figurája (vagyis a 
zászlóvivő) elpusztul, és leveszitek azt a csatatérről. 

Az általatok legyőzött egység zászlóvivőjét a saját 
győzelmi sávotokra rakjátok. 

Egyes kalandoknál másképp is szerezhettek győzelmi 
zászlókat (ténylegesen győzelmi pajzsok formájában), 
például egyes hexák elfoglalásával, vagy más speciális 
feltételek teljesítésével. 

66

centrum

parancskááártya
hááátoldala

Ellenséééges 
zááászlóóóvivőőő a 

sajááát győőőzelmi 
sááávon.

Gazdááátlan győőőzelmi 
pajzs a csatatéééren. 

szekcióóókááártya taktikakááártya 

talááálat zöööld zááászlóóós 
egysééégen

talááálat kééék zááász-
lóóós egysééégen

talááálat vööörööös 
zááászlóóós egysééé---
gen

bóóónusz talááálat

zááászlóóó
(visszavonulááás)

tudááás

i

jobbszárnybalszárny
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A játék több fordulón át tart, és mindig felváltva  ke-
rültök sorra. Akin ép a sor van, az parancskártyái segít-
ségével mozgatja és veti harcba csapatait. A parancskár-
tyák általában megszabják, hogy hány egységre hatnak, 
és hogy azoknak mely szekcióban kell lenniük. Mind-
két szekcióhoz tartoznak azok a hexák, amelyeken 
áthalad a szaggatott vörös vonal. 



Első Rész 
a játék alapjai

Hogyan kezdj el egy kalandot,

hogyan játsz egy Középkori 

Kalandot, ha még sohasem játszottál 

előtte, 

és a főbb Középkori 

taktikák megvilágítása a 

játékban.

77
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Javasoljuk, hogy a kalandok közül először az  
Agincourt, 1415-tel játszatok, mivel ezt a kalandot az 
alapok megismertetésére terveztük. Az angolok és a 
franciák közötti csata segítségével megbarátkozhat-
tok az általános szabályokkal.

Minden kalandot az alábbi szabályok szerint kell 
előkészítenetek; mindig kövessétek ezeket, és hama-
rosan szinte pillanatok alatt elő tudjátok majd 
készíteni kalandjaitokat. 

1.A játéktáblát rakjátok ki az asztal közepére, meg-
felelő oldalával felfelé (a hátoldalra csak az epikus 

kalandoknál lesz majd szükségetek). Ez lesz a csatate-
retek. Az összeállított kártyatartókat rakjátok ki maga-
tok elé.

2.A kalandok csatatérképei szerint rakjátok fel a 
játéktáblára a terephexákat.

Minthogy e hexák kétoldalasak (hogy kevesebb 
problémátok legyen az előkeresésükkel), azt ajánl-
juk, hogy először készítsétek ki a csatatérkép alapján 
az összes szükséges terephexát, majd sorban helyez-
zétek el azokat a játéktáblán.

Az agincourti harcmező két oldalára rakjátok 
fel a 13 erdőt. 

3. A többi tereptárgyat és a szükséges jelzőket 
(hidak, győzelmi pajzsok, erőforrásjelzők, stb.)

is rakjátok fel a csatatérre, a csatatérkép és a kaland 
leírása szerint. 

Agincourtnál nincsenek ilyenek.

4.Most rakjátok fel a csatatérképen megjelölt hexákra 
egységeiteket. Először célszerű, ha kiválogatjátok 

a szükséges zászlóvivőiteket, és ezeket helyezitek el a 
csatatéren, a játéktábla szélei és a szaggatott vörös vo-
nalak segítségével beazonosítva az egyes hexákat; 

88

Előkészületek
A JÁTÉK

1

2

6

5
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ezt követően rakjátok fel a többi figurát (gyalogság:
4 figura, lovasság: 3 figura, szörnyek: általában 1 
figura). 

Agincourtnál 5 zöld íjászegység, 3 kék reguláris 
gyalogság és 1 kék nehézlovasság van az egyik olda-
lon (angol-walesi sereg), 6 kék reguláris gyalogság,  

1 kék reguláris lovasság, 2 vörös nehézlovasság és 1 
zöld íjász a másik oldalon (franciák).

5. Mindegyikőtök megkapja a szükséges össze-
foglalókártyákat: egységek (gyalogság, lovasság,

szörnyek), fegyverek (íj, rövidkard, hosszú-
kard, számszeríj), szabályok (csatakockák, középkori 
taktika, morál). A tereptárgyak és terepfajták össze-
foglalókártyáit rakjátok ki a játéktábla mellé, hogy 
bármikor tanulmányozhassátok azokat.

Agincourtnál mindkét fél megkapja az alábbi kár-
tyákat: gyalogság, lovasság, íj, rövidkard, 
hosszúkard, csatakockák, középkori taktika, morál. 

6. Alaposan keverjétek meg a parancskártyákat,
majd kinek-kinek annyit osszatok, amennyi

a kaland leírásában szerepel. A kapott kártyákat rak-
játok kártyatartótokba.

Agincourtnál az angolok játékosa 6, a franciáké 4 
parancskártyát kap. 

7. A többi parancskártyát rakjátok le képpel lefelé
a játéktábla mellé: ez lesz a parancspakli. 

Olvassátok fel hangosan a kalandra vonatkozó spe-
ciális szabályokat és győzelmi feltételeket. Mindegyi-
kőtök vegyen maga elé 6 csatakockát.

Agincourtnál nincsenek speciális szabályok, sem 
speciális győzelmi feltételek. 

8. A kaland leírásában megtaláljátok, hogy me-
lyikőtök lesz a kezdőjátékos. 

Agincourtnál az angolok játékosa kezd.

Most már ideje, hogy ravasz terveiteket követve 
győzelemre vezessétek csapataitokat! 

99
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A kaland leírásában szerepel, ki kezd. Utána mindig 
egymás után kerültök sorra, amíg egyikőtök össze nem 
gyűjti a szükséges számú győzelmi zászlót. 

1010

A FORDULÓ
ÁTTEKINTÉS

A soron lévő játékos fordulója az 
alábbiak szerint zajlik:

w PPPAAARRRAAANNNCCCSSS   fffááázzziiisss:   A játékos kijátszik egy parancskártyát.

w UUUTTTAAASSSÍÍÍTTTÁÁÁSSS fffááázzziiisss: A játékos megmondja, mely egységeinek ad utasításokat, 
természetesen azok közül, amelyekre a kijátszott szekció- vagy taktikakártya 
hatni képes. 

w MMMOOOZZZGGGÁÁÁSSS fffááázzziiisss: Az utasítást kapott egységek egyenként  mozognak, az egység 
és a terep lehetőségei szerint. 

w HHHAAARRRCCCIII fffááázzziiisss: Egyenként harcolnak az utasítást kapott egységek. A játékos 
mindig megjelöl egy ellenséges egységet, és:

• Ellenőrzi, hogy az hatótávon belül van-e, és rálátnak-e. 

• Bejelenti, hány csatakockával dob, az egység és fegyverzete szerint. 

• A terep szerint módosítja e kockaszámot. 

• Dob a kockákkal, és az eredményt végrehajtja, a megtámadott egység 
fegyverkártyája szerint; először a találatok történnek, utána a visszavonulás. 

• Alkalmasint további cselekedetekre kerül sor (üldözés, juta-
lomtámadás, visszatámadás, stb.). 

w HHHÚÚÚZZZÁÁÁSSSIII fffááázzziiisss: A játékos húz egy parancsártyát. 
(Tudáskalandoknál új tudáskártyák és -jelzők húzására is sor kerül.) 
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1. Fázis
   PPPAAARRRAAANNNCCCSSSKKKÁÁÁRRRTTTYYYAAA   KKKIIIJJJÁÁÁTTTSSSZZZÁÁÁSSSAAA

Fordulód elején ki kell játszanod egy parancskártyát
a kezedből: rakd ki magad elé az asztalra, és olvasd 
fel a szövegét. 

A parancskártyák általában mozgásra, harcra utasít-
ják a csatatéren lévő egységeidet. A kijátszott kártyával 
határozod meg, mely szekcióban, és hány egységednek 
adsz parancsokat. 

Ha olyan parancskártyát játszol ki, hogy egy egysé-

gednek sem tudsz utasítást adni vele, akkor a 2-4. 
fázis számodra elmarad, egyből húzol egy új pa-
rancskártyát, és számodra a forduló véget is ér (lásd 
ötödik fejezet). 

Szabályütközések, szabálysorren-
dek:

Abban az esetben, ha a szabálykönyv szövege és 
egy Parancskártya szövege egymásnak ellentmond, 
a Parancskártya szövegét kell figyelembe venni.

1111

PARANCS KÁRTYÁK

A kééétfajta parancskááártya A szekcióóókááártyááákat kööönnyen felismerhetitek arróóól, 
hogy alsóóó felüüükööön mindig a csatatééér rajzááát lááát-
hatjááátok. Ezek arra szolgááálnak, hogy a megjelööölt 
szekcióóóban lééévőőő egysééégeitek egy rééészééének adjatok 
ki utasííítááásokat.

Alkalmasint nincs pontosan megjelööölve, hááány egysééég-
nek adhattok ki egy kááártyááával parancsokat, hanem 
az olvashatóóó a kááártyááán, hogy  a parancsok száááma: ha 
ilyen kááártyááát jááátszol ki, annyi egysééégednek adhatsz 
utasííítááásokat, ahááány parancskááártyááád van (ezt is beleééértve). 
Ez az esetek zööömééében annyi, ahááány parancs-kááártyááával 
kezdted a jááátééékot. 

parancskááártya 
hááátoldala 

Az angolok jááátééékosa 
Agincourtnááál e kááártya 

kijááátszááásááával a bal szááárnyon 
6 egysééégééének adhat ki 

utasííítááásokat.  

Szekcióóókááártyááák

taktikakááártyááák
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A taktikakááártyááákon áááltalááában egy illusztrááációóót 
taláááltok, ééés alatta rééészletes leííírááásááát annak, hogy 
hááány egysééégre hat a kááártya ééés mikéééppen. 

Ha nincs küüülööön meghatááározva ezen egysééégek helye, 
akkor a csatatéééren lééévőőő sajááát egysééégek bááármelyikééé---
nek kiadhatóóó az utasííítááás. 

A parancsot kapóóó egysééégnek teljesííítenie kell a kááártya 
feltééételeit. 

Egyes taktikakááártyááák csak bizonyos fajtááájúúú egysééé---
geknek adhatnak ki parancsokat, péééldááául adott 
szííínűűű zááászlóóós egysééégeknek. 

Az angolok jááátééékosa parancsot ad minden mééég
éééletben lééévőőő íííjááászááának. A kééépen az egyik 

íííjááászegysééégre nem hat a parancs, mert mááár a 
nyakááában az ellensééég.

A franciááák jááátééékosa a kááártya kijááátszááásááával 
parancsot ad kééét kééék zááászlóóós  reguláááris 

egysééégééének; a vööörööös zááászlóóós nehééézlovassááág
azonban ebben a fordulóóóban nem mozog ééés 

nem tááámad. 

d
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2. Fázis
AAA       ZZZ EEEGGGYYYSSSÉÉÉGGGEEEKKK UUUTTTAAASSSÍÍÍTTTÁÁÁSSSAAAIII

Miután kijátszottad parancskártyádat, élő szóval 
meg kell jelölnöd, mely egységednek, egységeidnek 
adsz vele utasításokat. 

Csak az utasítást kapott egységek mozoghatnak, il-
letve cselekedhetnek ebben a fordulóban.

Ha egy egység olyan hexán tartózkodik, amelyen  
áthalad a szaggatott vörös vonal, az az egység mindkét 
szekcióban utasítható. 

Egy fordulóban egy egység csak egy utasítást kap-
hat.

Ha a kijátszott parancskártya segítségével több 
egységedet utasíthatnád,  mint ahány az adott szek-
cióban tartózkodik, a “fölös” utasítások elvésznek. 

1313

UTASÍTÁSOK

AZZZ EGYSÉÉÉGEKKK
Az egyazon hexááán tartóóózkodóóó figurááákat ööösszefoglalóóóan 
egysééégnek nevezzüüük. Az egysééég legfontosabb tagja 
a zááászlóóóvivőőő, aki büüüszkééén hordozza az egysééég zááász-
lajááát a csatááában. 

A zááászlóóók sok mindent elááárulnak az egysééé---
gekrőőől, ííígy egyetlen pillantááással felmééérhetitek a 
csatatéééren lééévőőő egysééégek kééépessééégeit. 

A zááászlóóó fajtááája (standard ééés lobogóóó), illetve mintááája 
(a liliom ééés az oroszlááán) segííít megküüülööönböööztetni az
egyes jááátééékosok egysééégeit mééég a kööözelharc zűűűrzavarááában 
is. 

íííjááászok zááászlóóóvivőőője, 
lobogóóóval 

nehééézlovassááág zááászlóóóvivőőője, 
standarddal 

Ez a gyalogság 
balszárnyas vagy 

centrumos 
szekciókártyával is 

utasítható. 

centrumbalszárny
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A zááászlóóó szíííne az egysééég tííípusááát, illetve kikééépzééésééé---
nek fokááát jelzi, a zááászlóóón lééévőőő fegyver pedig azt, 
hogy milyen fegyverzettel harcol a csatááában. 

A kikééépzettsééégrőőől bőőővebben a harmadik fejezetben, 
a 16. oldalon olvashattok, a fegyverekrőőől pedig a 
negyedik fejezetben, a 22. oldalon. 

Egy egysééégbőőől mindig a zááászlóóóvivőőő marad utolsóóókééént 
a csatatéééren, ééés eltááávolííítááása az egysééég teljes meg-
semmisüüülééésééét jelzi; ráááadááásul az ellenfééél meg is szerzi 
győőőzelmi zááászlóóókééént. 

vööörööös zááászlóóós 
nehééézgyalogos, 

karddal 

kééék zááászlóóós reguláááris 
gyalogos, karddal

zöööld zááászlóóós 
íííjááász

d
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3. Fázis..
AAAZZZ   EEEGGGYYYSSSÉÉÉGGGEEEIIIDDD   MMMOOOZZZGGGAAATTTÁÁÁSSSAAA

A mozgásokat egymás után kell bejelentened és 
végrehajtanod, egyszerre mindig egy egységgel lépve. 
A sorrendet te határozod meg. Egy egységgel egy 
fordulóban csak egyszer mozoghatsz. Csak olyan 
egység mozoghat, amely erre utasítást kapott. 

Csak azután mozgathatsz egy újabb egységet, 
hogy az előző mozgása már véget ért.

Csak azután kerül sor a harcokra (4. fázis), hogy 
minden egységed befejezte mozgását. Az erre utasítást kapott egységek a csatatér egyik 

szekciójából átmehetnek egy másikba.
Tilos a csatatér szélén lévő, nem teljes hexákra lépni. 

Egység csak akkor hagyhatja el a csatateret annak szé-
lén keresztül, ha ezt a kaland leírása számára külön en-
gedélyezi. 

Ugyanazon a hexán nem lehet két egység. Amikor 
egy egységgel mozogsz, nem mozoghatsz keresztül 

olyan hexán, ahol akár szövetséges, akár ellenséges 
egység van.

1515

MOZGÁS

kezdőpozíció

Ez így szabálytalan.
Először mozog egy hexát jobbra a 

jobb oldaliegységgel… 

Hogy a kék zászlós 
gyalogosokat az 

erdő jobb oldalára 
mozgasd, először 
az útjukban álló 

másik egységet kell 
mozgatnod. 

…majd lépj a másik egységgel. 

A kék zászlós lovasságnak 3 hexát kell lépnie, megkerülve az 
íjászokat, hogy elérje célját. 

!
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Egy egység figuráinak végig együtt kell maradniuk 
és mozogniuk, nem válhatnak szét. 

Egy veszteségek miatt lecsökkent létszámú egység 
nem egyesülhet egy másik egységgel. 

A mozgásra utasított egységek típusuk és állapo-
tuk (gyalogszerrel, lovon) szerint mozoghatnak. 

ZZZööölllddd   zzzááássszzzlllóóósss   gggyyyaaalllooogggooosss   eeegggyyyssséééggg   llleeegggfffeeellljjjeeebbbbbb   222   hhheeexxxáááttt   
llléééppphhheeettt,,,   ééésss   uuutttááánnnaaa   hhhaaarrrcccooolllhhhaaattt...
KKKééékkk   zzzááássszzzlllóóósss   gggyyyaaalllooogggooosss   eeegggyyyssséééggg   llleeegggfffeeellljjjeeebbbbbb   111   hhheeexxxáááttt   
llléééppphhheeettt   ééésss   uuutttááánnnaaa   hhhaaarrrcccooolllhhhaaattt,,,   vvvaaagggyyy   222   hhheeexxxáááttt   iiisss   llléééppphhheeettt,,,   
dddeee   iiilllyyyeeennnkkkooorrr   uuutttááánnnaaa   nnneeemmm   hhhaaarrrcccooolllhhhaaattt...
VVVööörrrööösss   zzzááássszzzlllóóósss   gggyyyaaalllooogggooosss   eeegggyyyssséééggg   llleeegggfffeeellljjjeeebbbbbb   111   hhheeexxxáááttt   
llléééppphhheeettt,,,   ééésss   uuutttááánnnaaa   hhhaaarrrcccooolllhhhaaattt...   

1616

A szétválás szabálytalan. Az egyesülés szabálytalan.

A CSAPATOK FAJTÁI
A játékban háromfajta egység van, nagyjából 
kiképzettségük szerint megkülönböztetve.

" A zöld zászlós egységek leginkább gyakorlat
lan  újoncokat jelképeznek, il-
letve sok esetben irreguláris 
csapatokat. Fegyverzetük ritkán 
több egy kardnál, íjnál 
vagy botnál, páncélzatuk kevés 
vagy semmi. 
Kiképzésük elégtelen, ha volt 
egyáltalán. Másfelől viszont 
gyorsan tudnak mozogni. 

" A kék zászlós egységek te-
szik ki a reguláris seregek zö-
mét. Kiképzettek, gyakorlottak, 
jól felszereltek.

" A vörös zászlós egységek a se-
regek legkiválóbb csapatai, aki-
ket gyakorta csak a döntő pilla-
natokban vetnek be. Nekik van 
a legjobb fegyverzetük, a legne-
hezebb páncélzatuk,  ők ülnek a 
legjobb lovakon. Másfelől viszont 
megterheltségük miatt ők a leg-
kevésbé mozgékonyak. 

A  vörös zászlós törpe  
gyalogos rettegett 

hírű zsoldos. 

Egy a gyakorta
felbukkanó kék zászlós 

gyalogosokból.

Mozgékony zöld 
zászlós íjász.

A vörös zászlós 
törpe gyalogság 

mozog, és 
közelharcba 
bocsátkozik 
ellenfelével. 

Az óvatosabb zöld 
zászlós hobgoglin 
íjászok elfoglalják 

pozíciókat, és 
nyílzáport 
zúdítanak 

ellenfelükre. 
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GGGYYYAAALLLOOOGGGOOOSSS   EEEGGGYYYSSSÉÉÉGGGEEEKKK

MMMooozzzgggááásssiii   ééésss   hhhaaarrrccciii   kkkooorrrlllááátttooozzzááásssoookkk 



Bizonyos terepfajták kihatnak a mozgásra, meg-
akadályozzák, hogy az egységek úgy és annyit lépje-
nek, mint sima terepen (erről bővebben a tizedik fe-
jezetben olvashattok). 

A visszavonulás szabályai némiképp eltérnek a 
mozgás szabályaitól (erről bővebben a negyedik fe-
jezetben olvashattok, a 25. oldalon). 

1717

A kék zászlós 
gyalogság nem 

támadhatja meg 
a már majdnem 

tönkrevert 
lovasságot, ezért 

a közelebbi 
íjászokra vetik 

magukat. 

Szerencsétlen 
törpe 

gyalogságra 
koncentrált 
lovasroham 

zúdul! 
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LLLOOOVVVAAASSS   EEEGGGYYYSSSÉÉÉGGGEEEKKK

MMMooozzzgggááásssiii   ééésss   hhhaaarrrccciii   kkkooorrrlllááátttooozzzááásssoookkk 
ZZZööölllddd   zzzááássszzzlllóóósss   lllooovvvaaasss   eeegggyyyssséééggg   llleeegggfffeeellljjjeeebbbbbb   444   hhheeexxxáááttt   
llléééppphhheeettt,,,   ééésss   uuutttááánnnaaa   hhhaaarrrcccooolllhhhaaattt...

KKKééékkk   zzzááássszzzlllóóósss   lllooovvvaaasss   eeegggyyyssséééggg   llleeegggfffeeellljjjeeebbbbbb   333   hhheeexxxáááttt   
llléééppphhheeettt,,,   ééésss   uuutttááánnnaaa   hhhaaarrrcccooolllhhhaaattt...   

VVVööörrrööösss   zzzááássszzzlllóóósss   lllooovvvaaasss   eeegggyyyssséééggg   llleeegggfffeeellljjjeeebbbbbb   222   hhheeexxxáááttt   
llléééppphhheeettt,,,   ééésss   uuutttááánnnaaa   hhhaaarrrcccooolllhhhaaattt...



1818
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A harcokra egymás után kerül sor, ahogy egymás  
után harcba veted erre utasított egységeidet. Egy 
egység teljes harcát végig kell játszanotok (ideértve 
a további cselekedeteket), mielőtt rátérnél egy újabb 
egységed támadásra. 

Egy egység egy fordulóban csak egyszer utasítható
harcra, azonban előfordulhat, hogy többször is támad, 
ugyanazon utasítás következtében, például üldözés 
közben. Erről bővebben a 28. oldalon olvashattok.

Nem kötelező harcba vetni egy utasítást kapott 
egységet, még akkor sem, ha közvetlenül egy ellensé-
ges egység mellett tartózkodik. 

Egy egység dobása egyetlen másik, ellenséges egy-
ségre hat, a dobások nem oszthatóak meg két vagy 
több egység között.

Az egységet ért veszteségek (eltávolított figurák) 
nem befolyásolják azt, hogy hány csatakockával 
támad az az egység. Amíg egy figurája is van, az 
egység teljes erővel harcol, csupáncsak sokkalta 
sérülékenyebb, hiszen már egyetlen őt ért találat is 
elpusztítja. 

Jelöld meg, melyik utasítást kapott egységed tá-
mad, és azt is, kire. Ezután: 

• Ellenőrizzétek, hogy a célpont hatótávon belül 
van, és rálát-e a támadó. 
• Jelentsd be, hány csatakockával dobsz, az 
egység fajtája és fegyverzete okán.
• A terep miatt módosítsd a csatakockák 
számát. 
• Dobj a csatakockákkal, és hajtsátok végre azok 
hatásait, a támadó egység fegyverkártyája szerint; 
először kerül sor a találatokra, azután a visszavo-
nulásokra.
•Alkalmasint további cselekedetekre kerül sor (pl. 
üldözés, jutalomtámadás, visszatámadás, stb.).

1919

HARC

d
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4. Fázis..
AAA   HHHAAARRRCCCOOOKKK   VVVÉÉÉGGGRRREEEHHHAAAJJJTTTÁÁÁSSSAAA

AAA   HHHAAARRRCCC   MMMEEENNNEEETTTEEE



Ha egy egység egy vele szomszédos egységet tá-
mad, közelharcba bocsátkozik azzal. Ilyenkor a cél-
pont mindig hatótávon belül  van, bármi is a tá-
madó fegyvere. Az is közelharcnak számít, amikor 
a támadó távolsági fegyverrel támad egy vele szom-
szédos hexán tartózkodó egységet. 

Minden harc, amikor nem szomszédos hexán 
tartózkodó egység a célpont, távolsági harc. Távol-
sági harcra csak a távolsági fegyverekkel (íjakkal, 
lőfegyverekkel, stb.) felszerelt  egységek képesek. 
A fegyverek hatótávolságát hexákban mérjük. 

A két legalapvetőbb távolsági fegyver:
az íj (hatótávja 4 hexa)
és a számszeríj (hatótávja 3 hexa). 

Annak ellenőrzésére, hogy a célpont hatótávon belül 
van-e, számoljátok meg, hány hexa van a támadó és a 
célpont között. A támadó saját  hexája nem számít, a 
célponté igen. Az így kapott távolságnak kisebbnek vagy 
egyenlőnek kell lennie a fegyver hatótávjával. 

Ha egy harcolni kívánó  egység szomszédságában 
ellenséges egység van, mindenképp ezt kell támadnia, 
közelharcban; nem támadhat másik, messzebbi ellen-
séges egységet, hiába van az is hatótávon belül. 

Távolsági harcnál az is feltétel, hogy a támadó rálás-
son célpontjára. 

Ennek ellenőrzésére képzeletben húzzatok egy egye-
nest a támadó hexájának középpontjától a célpont 

hexájának középpontjáig. Ha az egyenes bármi aka-
dályba ütközik, a támadó nem lát rá a célpontra. Ilyen 
akadály minden más egység (baráti és ellenséges egy-
ségek egyaránt), bizonyos tereptárgyak, és a csatatér 
szélén a fél-hexák is ilyenek.

2020

A zöld zászlós íjászoknak mindenképp szomszédjukra 
kell támadniuk, hiába, hogy szívesebben 

támadnának a messzebbi, legyengült egységre. 

Csak egy egység van hatótávon belül. 

íj számszeríj 

A kék zászlós gyalogság 
összecsap ellenfelével.

A zöld zászlós íjászok közelharc-
ban összecsapnak ellenfelükkel, 

közvetlen közelről árasztva 
azokra nyílzáport. 

Hatótáv

& RÁLÁTÁS
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444...aaa...   FFFááázzziiisss

KKKÖÖÖZZZEEELLLHHHAAARRRCCC

TTTÁÁÁVVVOOOLLLSSSÁÁÁGGGIII   HHHAAARRRCCC

RRRÁÁÁLLLÁÁÁTTTÁÁÁSSS



A célpont hexájának terepe nem akadályozza a 
rálátást. 

Ha ez a képzeletbeli vonal akadályt tartalmazó
hexa vagy hexák szélén fut végig, a rálátást ez nem 
akadályozza, kivéve akkor, ha két akadályt tartal-
mazó hexa között halad át a vonal. 

A támadó egység zászlójának színe szabja meg, hány 
kockával támad.

Előfordulhat, hogy az egység mozgása után már 
nem támadhat, például azért, mert túl sokat lépett 
(erről a harmadik fejezetben, a 16-17. oldalon ol-
vashattok.) 

Az egység zászlaján látható, milyen fegyverrel tá-
mad az adott egység. Ugyanez a jel megtalálható
azon az összefoglalókártyán, amelyről leolvashatjátok
a fegyverre vonatkozó információkat. 

2121

A középső egység akadályozza a rálátást.

A zöld zászlós íjászok rálátnak a fák közé húzódó egységre, de nem 
látnak rá az erdő mögött állóra.

Az íjászok rálátnak célpontjukra.
A rálátást mindkét oldalról 

akadályozzák. 

A rohanástól kimerült kék 
zászlós gyalogság ebben a 

fordulóban nem támadhat. 

A sáncon átmászó vörös 
zászlós gyalogság ebben a 

fordulóban nem támadhat. 

A csatakockák 
számának

MEGHATÁROZÁSA

A normál egységek
CSATAKOCKÁI: 

AAA   zzzööölllddd   zzzááássszzzlllóóósss   eeegggyyysssééégggeeekkk   222   kkkoooccckkkááávvvaaalll   dddooobbbnnnaaakkk...

AAA   kkkééékkk   zzzááássszzzlllóóósss   eeegggyyysssééégggeeekkk   333   kkkoooccckkkááávvvaaalll   dddooobbbnnnaaakkk...   

AAA   vvvööörrrööösss   zzzááássszzzlllóóósss   eeegggyyysssééégggeeekkk   444   kkkoooccckkkááávvvaaalll   dddooobbbnnnaaakkk...

i

BL rulebook EN  14/09/06  11:57  Page 21

444...bbb...   FFFááázzziiisss



2222

A Fegyverek Anatómiája

Az egységek sokfajta fegyverrel lehetnek felszerel-
ve; hogy éppen milyennel, az zászlójukról leol-
vasható. 

Ugyanezt a fegyverikont megtaláljátok a megfelelő 
fegyverkártyán is. 

A fegyverkártyákról leolvasható információk: 

• A fegyver ikonja. 

• A fegyver neve. 

• A fegyver típusa (közelharci és/vagy tá-
volsági) és hatótávja (hexában). 

• A fegyver sebzése, vagyis hogy elvileg 
hány csatakockával kell dobni. Általá-
ban az egység zászlajának színe szabja 
meg (erről az előbb olvashattatok).

• Bónusztalálatok, vagyis hogy támadásnál 
milyen esetben értek el bónusztalálatokat. 

• Speciális szabályok.

Az egyes fegyverekről bővebben a 23-25. oldalakon 
olvashattok.

A fegyver alkalmasint befolyásolja a csatakoc-kák 
mennyiségét; például az íjnál, ha mozgás után 
támadnak az íjászok, egy kockával kevesebbel 
dobnak – ahogy ez az összefoglalókár-tyáról le-
olvasható. 

Másrészt a fegyver a dobott eredményt is befo-
lyásolhatja; például a rövidkard kevéssé hatásos 
fegyver lovasok ellen, így ilyenkor egy kidobott 
bónusztalálatot figyelmen kívül kell hagynotok.

A négy közönséges fegyver: íj, számszeríj, rövidkard, hosszúkard. 

Common Bow Crossbow Short Sword Long Sword
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Hogy milyen terepen tartózkodik épp a megtá-
madott (és olykor a támadó), az befolyásolhatja – 
általában csökkentve – a csatakockák számát. 

A módosítókat a tizedik és a tizenegyedik fejezet-
ben találjátok, illetve a terepfajták összefoglalókártyá-
ján. 

Miután kiderült, hány csatakockával kell dobnod, 
dobj azokkal. Fontos, hogy támadni csak úgy lehet, ha 
a támadásnak van célpontja, a “levegőbe” nem lehet 
támadni (például hogy így szerezz tudásjelzőket, lásd a 
25. oldalon). 

Előbb foglalkozzatok a találatokkal, utána a vissza-
vonulással. 

TTTAAALLLÁÁÁLLLAAATTTOOOKKK
A harc során a támadó annyi talála-

tot ér el, ahány olyan színű sisakot 
dobott, mint amilyen színű a megtá-
madott egység zászlaja. Az eltérő szí-
nű sisak mindig  nem találtnak számít. 
Amikor ezentúl kidobott zászlószínre 
utalunk, azon mindig azt értjük, hogy 
a dobás eredménye olyan színű sisak, 
mint amilyen színű a megtámadott 
egység zászlaja.

Hacsak a támadó fegyverkártyája 
másként nem rendelkezik, a kidobott 
kard pajzson és a tudás is nem talált-
nak számít.

Ahány találatot ér el a támadó, a megtámadott 
egység annyi figuráját el kell távolítanotok. A zászló-
vivőt mindig utolsóként távolítsátok el, és amikor ezt 
teszitek, akkor rakjátok az ellenfél győzelmi sávjára, 
egy még üres viaszpecsétre.

Ha egy támadó egység több találatot ér el, mint 
ahány figurából áll a megtámadott egység, akkor a 
“fölös” találatoknak nincs semmi hatásuk. 

BÓNUSZTALÁLATOK  
ÉS A FEGYVEREK

BBBÓÓÓNNNUUUSSSZZZTTTAAALLLÁÁÁLLLAAATTT

Nem talált, kivéve, ha a fegyver kártyája 
másként rendelkezik.  

Bizonyos esetekben különféle hatások (nem számít 
egy kidobott kard pajzson, mozgás után rosszabbul 
lőnek, stb.) módosíthatják a kidobott eredményt.

AAA   nnnééégggyyy   llleeeggggggyyyaaakkkooorrriiibbbbbb   fffeeegggyyyvvveeerrr:::

RRRööövvviiidddkkkaaarrrddd

A gyalogság fegyvere, csak közelharcban 
használható. Rövidkardnál a találathoz megfelelő 
színű sisakot kell dobni, illetve gyalogos egység 
ellen a kard pajzson is találatnak számít. Azonban 
rövidsége okán ez a fegyver kevéssé alkalmas a lova-
sok elleni küzdelemre, ezért lovasokra támadva egy 
kidobott kard pajzson nem számít. 

2323

TALÁLATI  Táblázat

111   tttaaalllááálllaaattt zöld zászlós egység ellen

111   tttaaalllááálllaaattt kék zászlós egység ellen

111 tttaaalllááálllaaattt vörös zászlós egység ellen

bónusztalálat – bizonyos esetekben ta-
lálatnak számít
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A Harc
VÉGREHAJTÁSA

444...ddd...   FFFááázzziiisss

zöld 
sisak 

kék si-
sak 

vörös 
sisak

kard 
pajzson 

zászló

tudás  



HHHooosssssszzzúúúkkkaaarrrddd

Majdnem ugyanolyan, mint a rövidkard, 
ugyanúgy a találathoz megfelelő színű sisakot kell 
dobni, vagy pajzson kardot. A hosszúkard a lovasság 
fegyvere, és ezzel  minden ellenfelet könnyen elérnek; 
így a kard pajzson mindig találatnak számít, függetle-
nül attól, hogy a megtámadott egység gyalog van-e 
vagy lovon.

ÍÍÍjjj   
Azon könnyűfegyverzetű egységek fegyvere, 

akik a biztonságos távolból szeretnek harcolni. Közel-
harcban szomszédos hexa támadható vele, távolsági 
harcban 4 hexa távolságig. Az íj csak a megfelelő
zászlószín dobásakor talál. A gondos célzáshoz idő
kell: ha egy olyan egység  támad íjjal, amely 
már mozgott ebben a fordulóban, egy csatakockával 
kevesebbel dob (például a zöld íjászok 2 csatakocka 
helyett csak 1-gyel dobnak ilyenkor). 

2424

A megtámadott lo-
vasságot két találat 
éri: egy a kidobott 
kék sisak okán, egy 
másik az egyik kard 
pajzson         miatt.
Mivel a gyalogosok 
rosszabbul harcol-
nak lovasok ellen, a 
másik kidobott kard 
pajzson nem számít.

...ezzel 
megsemmisítve 
a megtámadott 
egységet, mert a  
kék sisak miatt 
le kell venni az 

egyik, a kard 
pajzson

 miatt a másik 
figurát. 

Az íjászok 2 csata-
kockával dobnak, 
ha nem mozogtak... 

... és csak eggyel, 
ha már mozogtak.

A lovasság 1 kék 
sisakot dob, 1 
vöröset és 1 

pajzson kardot... 

Ugyanez az ered-
mény kék zászlós 
gyalogság ellen há-
rom találatot jelent: 
egy a kék sisak mi-
att, és kettő a két 
kidobott kard paj-
zson        okán. 
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SSSzzzááámmmssszzzeeerrríííjjj
Nehezebb, mint az íj, és lövedéke 

könnyebben áthatol a vérteken; a számszeríj a meg-
felelő zászlószín dobásakor talál, valamint kard paj-
zson dobásánál. Azonban rövidebb a hatótávolsága 
(3 hexa), és tovább tart felajzani – ez utóbbi miatt 
közelharcban a kidobott pajzson kardok nem szá-
mítanak találatnak. 

NEM TALÁLT 
TTTUUUDDDÁÁÁSSS

A középkori kalandok során (mint 
amilyen Agincourt), minden kidobott tudás nem 
találtnak számít. 

Tudáskalandok során, ahol a tudásrendszer használatos 
(erről a nyolcadik fejezetben olvashattok), a kidobott 
tudás nem nem találtnak számít, hanem a játékos, aki 
ezt dobta, a készletből tudásjelzőt kap.

Emellett ugyanezen kalandok során a kidobott tudá-
soknak olykor más a szerepe. Ilyenkor a játékos nem 
kap tudásjelzőt, hanem  kivált valamilyen tudáshatást. 

VISSZAVONULÁSOK
VVVIIISSSSSSZZZAAAVVVOOONNNUUULLLÁÁÁSSS

Miután megtörténtek a találatok és 
eltávolítottátok a veszteségeket, visszavonulásra 
kerülhet sor. Ahány zászlót dobott a támadó, annyi 
hexát kell visszavonulnia a megtámadott egységnek, 
a csatatér széle felé, tulajdonosa irányába.

A megtámadott egység tulajdonosa dönti el, mely 
hexára vonul vissza az egység, az alábbi szabályokat 
betartva:
• Az egységnek mindig tulajdonosa irányába kell 

visszavonulnia.

2525

A törpe 
számszeríjászok 

szilárdan 
megvetik lábukat, 
2 pajzson kardot

dobnak, a 
távolból végezve 2 
lovas figurával... 

...ha azonban 
ostobán 

odarohannának 
ellenfelükhöz, 1 

kockával 
kevesebbel 
dobnának, 

ráadásul a kard 
pajzson sem 
számítana 
találatnak!

A védekező 
íjászokat 1 

veszteség éri, és 
vissza kell 

vonulniuk. A 
tudásnak nincs 
semmi hatása.

A védekező 
íjászokat 1 

veszteség éri, és 
vissza kell 

vonulniuk. A 
támadó kap 1 
tudásjelzőt.

Középkori 
kaland

Tudás
kaland

A tudás találatnak 
számít, így a 
védekezőket 

összesen 3 veszteség 
éri. A támadó nem 
kap tu-dásjelzőt.

Tudás
kaland
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• A terep nem befolyásolja a visszavonulást, a vissza-
vonuló egység átkelhet erdőn, átlábolható pata-
kon. Természetesen járhatatlan terepre visszavo-
nulás közben sem lehet lépni. 

• Nem léphet visszavonuló egység olyan hexára, 
ahol másik (akár ellenséges, akár baráti) egység 
van, nem is vonulhat át ilyenen. 

• Ha egy egység képtelen visszavonulni, mert a 
visszavonulási irányt egységek vagy járhatatlan 
terep zárja le, vagy az egységnek le kellene 
lépnie a csatatérről, akkor ahány hexát nem tud 
lelépni a visszavonuló egység, annyi figuráját el 
kell távolítani. 

Előfordulhat, hogy egy egység hősiesen védekezik, 
és nem törődik a kidobott zászlókkal; más esetben a 
rémült egység pánikba esik. Az egységek morálja ha-
tározza meg, hogyan reagálnak a kidobott zászlókra. 

Az egységek morálja háromféle lehet:  rémült (közel 
a felbomláshoz),  normális (általában ez az alapmorál), 
merész (az egység különösen hősies, a végsőkig elszánt). 

Általában minden egység morálja ez, sem nem  
rémült, sem nem  merész. Csatában a fentebb írt 
visszavonulási szabály vonatkozik az ilyen egységekre, 
minden kidobott zászló miatt 1 hexát hátrálnak. 

A  merész egység, ha megtámadják, egy kidobott 
zászlót figyelmen kívül hagyhat, így sokkalta valószí-
nűbb, hogy kitart a támadások súlya alatt. 

Mindazonáltal a  merész egységnek nem kötelező
figyelmen kívül hagynia egy kidobott zászlót; ha 
tulajdonosa úgy gondolja, taktikai okokból az egység 
az összes kidobott zászló szerint is visszavonulhat. 

2626

Az akadályozó egység miatt csak az egyik visszavonulási irány használható.  

A megtámadott 
egység veszít 1 

figurát, és 
kénytelen 2 hexát 

hátrálni.

!

Mindkét visszavonulási irány le van zárva, az egyik egy baráti egység, a másik 
járhatatlan terep miatt. Az egység nem vonul vissza, viszont veszít egy figurát. 

!

Az egységnek a két hexa egyikére kell visszavonulnia. 
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A figyelmen kívül hagyhatón felül ugyanazon do-
bás során kidobott zászlók azonban nem hagyhatóak 
figyelmen kívül, azok miatt az egységnek vissza kell 
vonulnia.

Hasonlóképp az, hogy egy egység figyelembe vesz 
egy olyan zászlót, amelyet figyelmen kívül hagyhatna, 
a legkevésbé sem jelenti azt, hogy legközelebb két 
zászlót is figyelmen kívül hagyhatna. 

Visszavonulásuk során a  merész egységek a fen-
tebb írt szabályokat követik, és annyi hexát hátrálnak, 
ahány zászlót dobtak ellenük – alkalmasint leszámít-
va a moráljuk miatt figyelmen kívül hagyottat. 

A jövőbeni kiegészítőkkel lehetségessé válhat, hogy 
egy egység több zászlót is figyelmen kívül hagyjon; 
a merész 2 azt jelenti, hogy az egység két zászlót is 
figyelmen kívül hagyhat, a merész mind pedig azt, 
hogy az összes ellene dobott zászlót figyelmen kívül 
hagyhatja.

A rémült egységek könnyebben megfutamodnak, 
és messzebb állapodnak csak meg. 

Alapesetben a rémült egység minden ellene dobott 
zászló miatt két hexát hátrál, nem pedig egyet. 

A jövőbeni kiegészítőkben lehetségessé válhat, hogy 
egy egység még több hexát vonuljon vissza egy elle-
ne dobott zászló miatt; hogy pontosan mennyit, azt 
a rémült mögött alsó indexbe tett szám jelzi majd. 

Az alanti táblázatban a morálszinteket és ezek hatá-
sait találjátok. A visszatámadásról a 28., a pánikdo-
básról a 39. oldalon olvashattok. 

2727

A gyalogosok a sánc 
miatt egy kidobott 
zászlót figyelmen 

kívül hagyhatnak, de 
az ellenfél 

lovasságának 
támadásától félve 

inkább mégis 
visszavonulnak.

A gyalogosok a sánc 
miatt egy zászlót 
figyelmen kívül 

hagyhatnak, de a 
másik zászló miatt 
mindenképp vissza 

kell vonulniuk. 

A goblinok 
könnyen 

megrémülnek, 
ezért 4 hexát kell  

hátrálniuk 
(minden ellenük 

dobott zászló 
miatt kettőt). 

i
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Időlegesen vagy véglegesen befolyásolhatja egy egység 
morálját a terep, ahol állást foglalt, valamint az 

egység faja, tapasztalata, a rá mondott varázslat, stb.

Példák a morálmódosítókra:
Támogatás: –  Általában akkor nő egy egység mo-

rálja, ha szomszédos baráti egységektől támogatást 
kap. Az az egység, amellyel legalább két baráti egy-
ség szomszédos, egy zászlót figyelmen kívül hagyhat 
(erről a 30. oldalon olvashattok); amíg támogatást 
kap, addig az egység merész marad. 

Egyes tudáskártyák is kihatnak az egységek morál-
jára.

Faji bónuszok: ––  A törpe gyalogosok egy zászlót 
figyelmen kívül hagyhatnak; ha valami másképp nem
rendelkezik, a törpék merészek (a törpe zsoldosok-
ról a 37. oldalon olvashattok). 

Bizonyos terepfajták, 
hexák módosítják a rajtuk 
lévő egységek morálját – 
így például a tereptárgyak 
általában növelik az őket 
védelmező egységek mo-
rálját. 

Sok esetben a közelharcot vívó egység további cse-
lekedeteket hajthat végre. Ezeket alant soroljuk fel. Az
ilyen cselekedetek részei azon harcnak, amelynek során 
kiváltódnak.

Kivételes esetektől eltekintve csak közelharc során 
hajthatóak végre további cselekedetek, távolsági harc 
során nem.

Amikor közelharc folyamán a védekező egység fel-
adja a hexát, ahol harcolt (akár mert megsemmisült, 
akár meg visszavonulásra kényszeríttették), a támadó
a szomszédos hexáról átmehet erre a kiürített hexára.

Ha a támadó egység lovasság, az előrenyomulást 
követően még egy hexával továbbmehet a védekező ál-
tal kiürített hexáról. 

Az is üldözésnek számít, ha a támadó lovasság csupán 
a védekező kiürített hexájára lép, vagy ha onnét visszalép 
oda, ahonnét támadott. 

2828

HHHaaatttááásss
Az egység egy zászlót figyelmen kívül 
hagyhat, és alkalmasint visszatámadhat. 
Ha kénytelen visszavonulni, minden ellene 
dobott zászló miatt 1 hexát hátrál. 

Ha kénytelen visszavonulni, az egység minden 
ellene dobott zászló miatt 1 hexát hátrál. 

Ha kénytelen visszavonulni, az egység 
minden ellene dobott zászló miatt 2 hexát  
hátrál. Ha visszavonul, a támadó pánikdo-
básra jogosult.

SSSzzziiinnnttt

Merész

Normális

Rémült

MMMOOORRRÁÁÁLLL   HHHaaatttááásssoookkk

A támadó mindkét esetben előrenyomulhat a védekező kiürített hexájára. 
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További

CSELEKEDETEK

444...eee...   FFFááázzziiisss



Távolsági támadásnál a támadó nem nyomulhat 
előre, és nem üldözhet – hiába semmisült meg vagy 
vonult vissza a megtámadott egység. 

A támadónak nem kötelező sem előrenyomul-
nia, sem üldöznie; ez a támadó tulajdonosának 
döntése.

Az üldözés során is be kell tartani a terepfaj-
tákra vonatkozó mozgási szabályokat. 

Nem nyomulhat előre vagy üldözhet az a védeke-
ző egység, amely valami okból (mágia, csapda, stb.) 
megveri támadóját annak támadása előtt. 

Az üldöző lovasság az üldöző mozgása után közelharci 
jutalomtámadást hajthat végre akár az előző célpontja, 
akár egy másik egység ellen, amennyiben a célpont vele 
szomszédos hexán tartózkodik. 

A jutalomtámadás nem kötelező, az üldöző egy-
ségnek nem kötelező még támadnia is.

Csak az üldöző egységek hajthatnak végre jutalomtáma-
dást. 

Jutalomtámadás csak közelharci lehet, távolsági 
nem. 

Nem kötelező a jutalomtámadással az eredeti táma-
dás célpontját támadni, akkor sem, ha az még életben 
van, és egy szomszédos hexán. 

Ha másként nincs jelezve, akkor a terepmódosítók 
ugyanazok, mint a rendes támadások esetén. 

Ha a támadó nem üldöz, nem hajthat végre juta-
lomtámadást. 

Ha az üldöző egység jutalomtámadást hajt végre, 
és megsemmisíti vagy visszavonulásra kényszeríti 
ennek célpontját, előrenyomulhat, de újabb üldözést 
már nem hajthat végre, vagyis jutalomtámadást nem 
követhet jutalomtámadás.  

2929

Mindhárom mozgás üldözésnek számít, így 
mindnél jutalomtámadásra kerülhet sor.

Az íjászok nem 
nyomulhatnak 

előre, hiába vonult 
vissza célpontjuk. 

A védekező lovasság 
csapdába csalta és 

visszaszorította támadóját, 
s azok így nem 
támadhatnak. 

Azonban a lovasság nem 
üldözhet, és így nincs 

jutalomtámadása. 

!
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Második előrenyomulása után az egység mindenképp 
megáll.

Az üldözésre és a jutalomtámadásra még azelőtt sort 
kell kerítened, hogy egy másik egységével harcot 
kezdeményeznél. 

Ha közelharcban a védekező egység figyelmen kívül 
hagyhat egy ellene dobott zászlót (például mert a 
védekező egység  merész), az az egység visszatámadhat. 
A visszatámadásra azután kerül  sor, hogy a támadó
dobását teljesen végrehajtottátok. A visszatámadáshoz
szükséges, hogy a megtámadott egység életben marad-
jon, és hogy ne vonuljon vissza. 

A leggyakrabban akkor nő egy egység morálja, és lesz 
képes az egység arra, hogy egy ellene kidobott zászlót 
figyelmen kívül hagyjon, ha legalább két szomszédos 
hexán baráti egység van: az egység támogatást kap a 
szomszédos egységektől. Az egység azonnal merész 
lesz, egy ellene kidobott zászlót figyelmen kívül hagy-
hat, és közelharcban visszatámadhat, ha nem semmisült  
meg és nem hátrált meg. Mindezeket az előnyöket az 
egység mindaddig élvezi, amíg megkapja a szükséges 
támogatást.

3030

A dombon álló íjászokat támadó 
lovasság két csatakockával dob. 

Az íjászok 2 hexát hátrálnak.

A lovasság üldözésükre indul... 
...és igazán sikeres jutalom-
támadást hajt végre ellenük! 

A baráti egységek támogatásával megerősített védekező visszatámad!  

Támogatók 
nélkül harcolni 

sokkalta 
veszélyesebb.

nem bír támogatással

támogatással bír 

! !

!

!

Visszatámadás
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A támogatás, ahogy az a képen is látható, kölcsönös. 

Ha közelharcban a megtámadott egység bármilyen 
okból kénytelen elhagyni a hexát, ahol tartózkodott, 
elveszíti a lehetőségét a visszatámadásra – akkor is, 
ha új helyén még mindig támogatást élvez. Ha 
azonban kitart állásában, visszatámadhat; ez még ak-
kor is igaz,  ha csupán azért nem hátrált meg, mert 
képtelen volt visszavonulni.

Távolsági támadás célpontja sosem támadhat 
vissza. 

CCCsssaaakkk   kkkööözzzeeelllhhhaaarrrcccooottt   vvvííívvvóóó   eeegggyyysssééégggeeekkk   tttááámmmaaadddhhhaaatttnnnaaakkk      
vvviiisssssszzzaaa...   
A védekező egység sok okból lehet merész: támoga-
tást kap szomszédaitól, a faja miatt, varázslat okán, 
stb. – a lényeg az, hogy merész legyen.

A visszatámadás hasonlóképp történik, mint a 
támadás, azonban a visszatámadást nem követheti 
visszatámadás. A soron lévő játékos egysége, 
amelyik eredetileg támadott, lesz a védekező, de ez 
az egység semmiképp nem támadhat vissza. A harc 
a védekező egység visszatámadása után azonnal vé-
get ér: a visszatámadó egység nem nyomulhat előre, 
nem üldözhet, nem hajthat végre jutalomtámadást.

3131

Erős 
kölcsönös 

támogatás.

Az egység nem 
tud meghátrálni, 
veszít két figurát, 

ellenben 
visszatámadhat! 

A közelharc olykor igen kockázatos. 

Olykor előnyösebb a távolból támadni. 

d
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A játék addig tart, amíg valamelyikőtök össze nem 
gyűjti az előírt számú győzelmi zászlót.

Győzelmi zászlókat az ellenséges egységek meg-
semmisítése mellett szerezhettek még bizonyos hexák 
elfoglalásával, kalandspecifikus feladatok teljesítésével 
és más módokon.

A győzelmi feltételeket mindig a megtaláljátok a 
kaland leírásában. 

A játék azonnal véget ér, amint egyikőtök összegyűj-
ti a megfelelős számú győzelmi zászlót, nem csupán a 
forduló végén. Ilyeténképp előfordulhat, hogy egy sike-
res visszatámadás következményeként ellenfeled fordu-
lójában nyered meg a játékot.

3333

A FORDULÓ ÉS A JÁTÉK VÉGE

d
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5. Fázis
AAA   FFFOOORRRDDDUUULLLÓÓÓ   VVVÉÉÉGGGEEE:::
ÚÚÚJJJ   PPPAAARRRAAANNNCCCSSSKKKÁÁÁRRRTTTYYYAAA   HHHÚÚÚZZZÁÁÁSSSAAA

AAA   JJJÁÁÁTTTÉÉÉKKK   VVVÉÉÉGGGEEE,,,
GGGYYYŐŐŐZZZEEELLLMMMIII   FFFEEELLLTTTÉÉÉTTTEEELLLEEEKKK

Miután minden mozgás és támadás megtörtént, 
végrehajtottátok a találatokat, visszavonulásokat, to-
vábbi cselekedeteket, dobd el kijátszott parancskár-
tyádat, és húzz egy újabbat a pakliból. Ezzel fordu-
lód véget is ért. Ha kifogy a parancspakli, akkor a 
dobott lapokat megkeverve alkossatok egy újat. 



3434
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Az alanti fejezetekben 
elhagyjátok a középkori 

Európát, hogy átkeljetek a 
fantázia világába. Itt, a 
tudáskalandoknál sok 

újdonsággal találkoztok majd: 
zsoldosfajokkal, rettentő 

szörnyekkel, nagyhatalmú 
emberekkel. A tudomány és a 

boszorkányság között 
egyensúlyozó tudás az, ami 

igazán izgalmassá, veszélyessé 
és kiszámíthatatlanná teszi az 

itteni csatákat. 
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A seregek gyakorta fogadnak fel zsoldosukat, hol 
arannyal, hol a fosztogatás ígéretével, hol a faj érdekeire 
hivatkozva, máskor meg zsarolással és kényszerítéssel. 

Az alapjátékban két zsoldoscsapat található: a vas-
törpe Acélgyalogság és a goblinfélék Hordája. A jövő-
beni kiegészítőkben további fajok is lesznek.

A törpe csapatok híresek kitartásukról, szívósságuk-
ról, nemkülönben sajátos öltözékükről.

VVVaaasssaaakkkaaarrraaattt
Minden vastörpe egység  merész, így egy ellene ki-

dobott zászlót figyelmen kívül hagyhat. Ennek követ-
keztében a magányosan harcoló vastörpe egység is 
képes lehet visszatámadásra. 

3737

ZSOLDOSOK

vastörpe 
számszeríjász

vastörpe 
gyalogos

vastörpe 
nehézgyalogos 

Még ha 
magányosan, 

támogatók nélkül 
állnak is, a törpe 

gyalogosok 
visszatámadási 

képességük miatt
rettegett 

ellenfelek.

     A
VASTÖRPÉK
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Ha egy törpe egységet támogatnak, még merészebb 
lesz: 2 ellene kidobott zászlót is figyelmet kívül hagy-
hat; ez lényegében merész2-nek felel meg. 

Egyre több a goblincsapat, különösen a kontinens déli 
részén. Könnyű felismerni őket foltozott ruháikról, 
szedett-vedett fegyvereikről; híresek vadságukról, ha 
tömegben vannak, és gyávaságukról, ha kevesen.

GGGooobbbllliiinnn   rrrooohhhaaammm
Minden goblinféle gyalogos, ideértve a kék és a 

vörös zászlósokat is, két hexát rohanhat, hogy 
megtámadjon egy ellenséges egységet. Ha így tesz,

harcba is kell bocsátkoznia célpontjukkal, kivéve, ha 
az már megsemmisült addigra. 

Ha a goblinfélék nem akarnak harcolni, akkor a kék és 
a vörös zászlós egységekre vonatkozó szabályok sze-
rint mozognak és csatáznak. A terep goblinrohamnál 
is befolyásolja az egységek mozgását.

GGGooobbbllliiinnnfffuuutttááásss
A goblinfélék könnyen megrémíthetőek, és minden 

ilyen egység, amikor visszavonulni kényszerül, rémült-
nek számít. Ez azt jelenti, hogy minden ellenük ki-
dobott zászló miatt, amit nem hagyhatnak figyelmen 
kívül, 2 hexát kell hátrálniuk, továbbá pánikdobásra is 
sor kerül. 

3838

hobgoblin gyalogos  hobgoblin lovas  

A törpe gyalogság 
felülmúlhatatlan a 

sáncok mögötti 
védekezésben, 3 zászlót 

is képesek figyelmen 
kívül hagyni: egyet mert 

törpék, egy másikat, 
mert sáncok mögött 

harcolnak, és a 
harmadikat azért, mert 
testvéreik támogatják 

őket. 

A hobgoblin gyalogosok 
megrohanják 
ellenfelüket. 

A GOBLINFÉLÉK

hobgoblin íjász g o b l i n  p o r t y á z ó   goblin gyalogos
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3939

PÁNIKDOBÁS

Ha rémült egységet visszavonulásra kényszerítenek, 
pánikdobásra kerül sor. 

Pánikdobásnál a támadó annyi csatakockával dob, 
ahány hexát hátrál a pánikba esett védekező. 

Azt kell nézni, ténylegesen hány hexát vonult vissza a 
pánikba esett egység, nem azt, hányat kellett volna 
(például mert az egység nem képes visszavonulni).

Ahány megfelelő zászlószínt (a pánikba esett 
egység zászlajának színe) sikerült dobni, annyi 
figurát veszít ez az egység. 

Pánikdobásnál a csatakockák többi oldalainak 
(más színű sisakok, kard pajzson,  tudás, zászló) 
nincs semmi hatása. 

A goblin gyalogság 
rohamra lendül,... !

...a törpék pedig levágják a 
futók egy részét. 

...ám a törpék nem 
hátrálnak...

...és keményen 
visszatámadnak! 

A támadók 
megfutamodnak,...

pánikdobás

A szomszédos támogatóknak köszönhetően 
a goblinok egy zászlót figyelmen kívül 

hagyhatnak,..

...ám a másik kettő miatt vissza kell 
vonulniuk, méghozzá 4 hexát, és a támadó 

ennyi kockával dob! 

! ! !
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A BattleLore világában a rettenetes szörnyek nem 
csupán a parasztok meséiben léteznek, hanem 
valóban fel-felbukkannak a csatatereken. Szerencsére 
legalább annyira ritkák is, mint amennyire veszélye-
sek.

A csatatéren egy szörny-egységet egyetlen figura alkot, 
és ez a figura könnyen felismerhető sajátos zászlajáról. 

Ez az egy figura egységnek számít, és akadályozza 
a rálátást; azonban ez az egység sem nem lovas, sem 
nem gyalogos, így a lovasokra, gyalogosokra ható  
taktikakártyákkal nem lehet nekik utasításokat adni 
(például szörny nem vehet részt lovasrohamban). 

Hasonlóképp a közönséges egységekhez, a ször-
nyek sem léphetnek olyan hexára, ahol másik egység 
van, nem is haladhatnak keresztül ilyen hexán. 

Hacsak másként nem szerepel a szörny kártyáján, 
a szörny az ugyanilyen zászlószínű közönséges 
csapatokkal egyezően mozog és harcol, ugyanennyi 
csatakockával dob. Ugyancsak vonatkoznak rájuk a 
harci és a terepből adódó korlátozások.

4141

SZÖRNYEK

Szörny zászlaja.  

Parancs kiadása
“SZEKCIÓN KÍVÜLI SZÖR-
NYEK ”

A szörnyek eléggé különleges egységek. Egyfelől 
nehezebben pusztíthatóak el (erről lentebb ol-
vashattok), uraik akaratukkal utasíthatják  őket. 
Amikor kijátszol egy szekciókártyát, dönthetsz 
úgy, hogy egy olyan szörnynek is utasítást adsz, 
amely nem a megfelelő szekcióban van: ehhez 3 
tudásjelzőt kell beadnod. A tudásjelzőkről bő-
vebben az 54. oldalon olvashattok. 

Az általad kijátszott szekciókártya szabja meg, 
hány egységnek adhatsz ki utasításokat, és 
ebbe a szörny is beleszámít – csupáncsak ő 
kívül van a szekción.

3 tudásjelző elköltésével a játékos 
balszárnyon lévő egységeivel együtt 

óriáspókját is őrjáratba küldi. 
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SZÖRNYEK MEGÖLÉSE - 
KRITIKUS TALÁLATOK

A szörnyek ügyet sem vetnek az apróbb sebekre, 
ezért elpusztításukhoz kritikus találat szükséges. 

Amikor egy egység szörnyre támad, a támadódobás 
után rakjátok félre azokat a csatakockákat, amelyek 
találatnak számítanak (a szörny zászlószíne, valamint 
alkalmasint a bónusztalálatok). Ezután a támadó új-
ra dobjon, csakis ezekkel a félrerakott kockákkal. 

E második dobásnál minden kidobott megfelelő zász-
lószín – és csakis ezek – kritikus találatnak számít. Az 
összes többi eredménynek (más színű sisak, zászló, tu-
dás, bónusztalálat) semmi hatása nincsen. 

Ha a második dobásnál egyszer sem sikerült megfe-
lelő zászlószínt dobni, a szörny túléli a támadást. 

Ha egy szörnyet kritikus találat ér, meghal; vegyé-
tek le a csatatérről és rakjátok az ellenfél győzelmi 
sávjára; emellett a hősies harc jutalmául még kap 1 
tudásjelzőt is a készletből. 

A szörnyek nem könnyen hátrálnak meg. Min-
den szörny  merész, de ellentétben a közönséges  
merész egységekkel, a szörnyeknek egy ellenük 
dobott zászlót figyelmen kívül  kell hagyniuk; nem 
hátrálhatnak meg csupán azért, mert az taktikailag 
bölcsebbnek tűnik. 

A szörnyek támogatást nyújtanak a velük szomszédos 
baráti egységeknek, de  ők maguk nem kapnak azok-
tól támogatást. 

A szörnyek morálja nem nő meg akkor, amikor 
birtokba vesznek egy tereptárgyat. 

4242

Az íjászok nyílvessző 
ártalmatlanul 

kopognak a szörny 
potrohán...

...de a lovasok kardcsapásai alatt végül csak kileheli rusnya lelkét! 

A szörny nem 
futamodik meg,

...hanem 
visszatámad... 

!

!
!

e...pedig még vár 
rá egy veszélyes 

ellenfél. 

kritikus találat
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Ahány ellene kidobott zászlót figyelembe kell ven-
nie egy szörnynek, annyiszor két hexát kell visszavo-
nulnia – kivéve, ha a szörny kártyáján ez másként 
szerepel. 

Ha egy szörny nem vonul vissza eléggé (mert eláll-
ják az útját, járhatatlan a terep, a csatatér széléhez ért, 
stb.), kritikus találatot kockáztat. A támadó  annyi 
csatakockával dob, ahány hexát nem lép le a vissza-
vonulásra kényszerített  szörny. A kidobott megfelelő
zászlószíneket félre kell dobni, és újradobni; a másod-
jára kidobott megfelelő zászlószín kritikus találatnak 
számít, és végez a szörnnyel. 

Ha a szörny visszavonulási útjában két (baráti vagy 
ellenséges, mindegy) egység van, vagy egy egység és 
egy akadály, a szörny eltiporja ezeket: a szörny elméle-
ti visszavonulási útjában álló minden egység annyi fi-
gurát veszít, ahány hexát nem képes hátrálni a szörny! 

A legtöbb szörny rendelkezik egy vagy több külön-
leges képességgel, egyedi támadással. 

A szörny különleges képességeit megtaláljátok a 
szörny kártyáján, és azt is, hogy ennek kiváltásához mi 
szükséges, hány tudást kell dobnotok hozzá a csata-
kockákkal. 

Ha egy szörny elég tudást dobott, végrehajthatja 
speciális támadását. Ha például egy szerencsés szörny 
két tudást dob, akkor két tudásba kerülő támadását 
végrehajthatja balszerencsés áldozata ellen. Amint 
dobsz, az eredmény ismeretében azonnal döntened kell,
kiváltod-e a szörny valamely speciális képességét, táma-
dását.

4343

A támadónak nem sikerült 
kritikus találatot elérnie, a 

másodjára kidobott zászlónak és 
bónusztalálatnak nincs semmi 

hatása. 

Az előszörre kidobott két zászló 
közül az egyiket az óriáspók 
figyelmen kívül hagyja, de a 

másik miatt vissza kell vonulnia 
2 hexát.

A zöld sisakos 
kockával újra 
dob, de nem 

sikerül kritikus 
találatot elérnie.

!

Az óriáspóknak vissza kellene 
vonulnia 2 hexát, de nem tud.

Az ellenfél két kockával dob.  
! !

Az óriáspók egy zászlót figyelmen kívül hagy, de a második miatt 
vissza kell vonulnia. Mindkét mögötte álló egységet eltiporja, így 

tisztítva meg magának az utat. 
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SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK 
& TARTALÉKOLÁS



Ez a te döntését, a speciális képességek kiváltása min-
dig opcionális. 

A szörnyek időlegesen tartalékolhatják a ki-
dobott  tudásikonokat, hogy utóbb kiválthassák va-
lamely erősebb képességüket. Amikor egy szörnyed 
tudásikont dob, dönthetsz úgy is, hogy nem hasz-
nálod fel, hanem tartalékolod. Ilyenkor a szörny fi-
gurájának talpához egy tudásjelzőt kell raknod. 

Az így tartalékolt tudásjelzők a szörny valamely kö-
vetkező támadásánál felhasználhatóak, akár magukban, 
akár az akkor kidobott tudásikonokkal. Ilyeténképp 
egy szörny összegyűjtheti az erősebb képességéhez 
szükséges tudást ahelyett, hogy apróbb képességeire 
pazarolná el, vagy kivárhatja a legalkalmasabb 
pillanatot. Természetesen mindennek kockázata is 
van: ha a szörnyet megölik, felhalmozott tudásjelzői 
elvesznek. 

Az, hogy egy szörny már mennyi tudást tartalékolt, 
egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy a szörny hány 
csatakockával dob (ha például egy zöld zászlós szörny 
dob egy  tudást, azt tartalékolja, akkor a következő 
fordulóban megint 2 csatakockával támadhat). 

A szörny felhalmozott tudásjelzői azonnal 
visszakerülnek a készletbe, ha a szörny meghal, vagy 
a szörny tulajdonosa azok segítségével kiváltja a 
szörny valamely képességét. 

KKKéééttt   fffooonnntttooosss   ssszzzaaabbbááálllyyy::::::
Egy szörny sosem tartalékolhat több tudásjelzőt, 

mint amennyibe legerősebb képességének kiváltása 
kerül. Például az óriáspók nem tartalékolhat két  
tudásjelzőnél többet. Ha egy szörnyed már a 
maximális mennyiségű tudásjelzőt tartalékolja, és 
támadásánál tudást dobsz, vagy kiváltod a szörny 
valamely képességét, vagy a saját készletedbe raksz 
egy tudásjelzőt. 

A szörny képességének kiváltásához a kidobott 
tu-dásikonokon túl csak az általa tartalékolt tudás-
jelzőket használhatod; a saját készletedben lévő jel-
zőket (ezekről bővebben a 48. oldalon olvashatsz) 
nem használhatod a szörny képességinek kivál-
tására. 

4444

Szörnyek –
ÉS SZÖRNYKÁRTYÁK

Minden szörnynek saját kártyája van, erről olvashatjátok le tulajdonságait és 
különleges képességeit. 

A szörny kártyáján az alábbiakat találjátok: 

• A szörny neve és rajza. 

• A kártya háttérszíne megegyezik a szörny zászlójának színével.

• Mozgás.

• Visszavonulás, vagyis ellene kidobott zászlónként hány hexát kell hátrálnia.

• A szörny fegyvere, ha van. 
• Sebzés: A szörny sebzése, vagyis hány csatakockával dob. Általában ez 

   annyi, amennyi a zászlaja színéből következik.  

• Bónusztalálat: A kard pajzson találatnak számít-e, vagy sem.

• Speciális képességek: A szörny speciális képességei, tudásköltség 
szerinti sorrendben felsorolva.

Szörny
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BESTÁRIUM  
A Giant Spider is included in the core game and

detailed below. Other Creatures are available as
promotional items or will become available in future
expansions. For a complete, up-to-date Creature
Compendium, visit www.battlelore.com/creatures

• Zászló: zöld
• MMMooozzzgggááásss::: 4 hexa 
• Visszavonulás 2 hexa / zászló
• FFFeeegggyyyvvveeerrr::: Harapás (természetes)
• Sebzés: 2 csatakocka
• Bónusztalálat:: igen 
• KKKüüülllööönnnllleeegggeeesss   kkkééépppeeessssssééégggeeekkk:::   

HHHááálllóóó
A pók egy egységet hálóba ejt; ennek jelzé-
sére az áldozat mellé rakjatok egy hálójelzőt.

Amíg ez az egység ki nem szabadul, addig nem 
mozoghat, nem támadhat és nem támadhat vissza, 
továbbá minden ellenne kidobott zászló találatnak 
számít.  A hálóba ejtett egység nem nyújt támogatást a 
vele szomszédos baráti egységeknek. 

Hogy egy hálóba ejtett egységed ki-
szabadítsd, ennek  az egységnek utasítást 
kell adnod, és el kell költened 1 tudás-
jelzőt. A kiszabadult egység még ebben 
fordulóban mozoghat és támadhat.

Méreg
Ha pókod találatot ér el, és van 

két tudásjelzője, akkor megmérgezi célpontját – rakj 
egy méregjelzőt a megtámadott egység mellé. A játék 
végéig az az egység mérgezett marad, és mindannyiszor 
elveszít 1 figurát, amikor 1 tudást dobnak ellene. 

Minthogy az óriáspók zöld zász-
lós egység, 2 csatakockával dob, 
vagyis kétféleképpen mérgezheti meg 
ellenfélet: 

• vagy egy tudáskártya (például egy áldás) miatt 
kettőnél több kockával dob, és elég szerencsés 
ahhoz, hogy találatot is érjen el, valamint két tudást;
• vagy az előző fordulók során felhalmozott tudás-
jelzőit használja el.

4545

Az óriáspók dob egy tudást.

A tulajdonosa úgy dönt, 
hálót bocsát szerencsétlen 
gyalogosokra, akik ezért 
nem tudnak hátrálni, és 
veszítenek egy figurát, 

ráadásul még csak nem is 
támadhatnak vissza. !

Behálózás helyett 
az óriáspók 

inkább begyűjt 
egy tudásjelzőt. 

Egy későbbi 
fordulóban az 

óriáspók dob egy 
találatot és egy 

tudást, és kiváltja 
a mérgezést. 

!
!

hálójelző

méregikon
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Ne feledjétek, promóciós ajándékként vagy a ki-
egészítőkben újabb szörnyekkel találkozhattok. Az 
aktuális teljes bestiáriumot, valamint a speciális 
képességek és a tartalékolás részletes magyarázatát 
az alábbi címen találjátok: www.battlelore.com/
creatures.

4646

Megint később 
az óriáspók 

megsegítésére 
érkezik egy 

gyalogos 
egység... 

!
hegyi óriás földelementál 

d
..., amely két megfelelő színű sisakot és egy tudást dobja 

megsemmisíti a megmérgezett egységet. 
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BEVEZETŐ
AAA   TTTUUUDDDÁÁÁSSSHHHOOOZZZ

A tudást gyakorta emlegetik a BattleLore világán. 
Némelyek – közemberek, szkeptikusok, ostobák – 
szerint nem is létezik, mítosz csupán; mások – bölcs, 
hatalmas emberek – számára ellenben az erő és 
uralom forrása. A tudás kaput nyit a csodás képessé-
gek világába, új irányt  szab a történelemnek, csábító
és veszélyes ösvény, művészet és mesterség, félúton a 
szent és a tudomány között.

A játékban a tudás teszi lehetővé csodás tettek 
véghezvitelét a csatatéren (és azon kívül). A játékosok 
legendás karaktereket irányítanak, és  tudásjelzőikkel 
fizetik meg amazok tetteinek árát. Legyenek bár hit-
buzgó papok, bölcs mágusok, merész harcosok vagy 
ügyes gazemberek, a  tudásmesterek mind saját  tu-
dásukban bizakodva érkeznek a harcmezőre. 

TUDÁSKALANDOK -
Újjj   jjjááátttééékkkeeellleeemmmeeekkk,,,   mmmóóódddooosssuuulllttt   
eeelllőőőkkkéééssszzzüüüllleeettteeekkk

E kalandoknál új játékelemek bukkannak fel:
TTTuuudddááásssmmmeeesssttteeerrreeekkk::: Amikor először játszotok tudás-
kalanddal, mindketten kaptok egy 1. szintű varázslót. E 
varázsló tanácsadótok lesz, de mágiájával el is döntheti 
a csatát.

Első tudáskalandotoknak célszerű, ha az 5. kalan-
dot (Varázslók és tudás) használjátok.

Mindegyikőtök vegyen maga elé egy haditanács-
lapot, azon oldalával felfelé, ahol csak egy varázslót 
láttok, majd kövessétek a lentebb írottakat. Varázslótok 
képmására rakjatok egy varázslójelzőt (minthogy 1. 
szintű, nincs szükség szintjelzőre). 

TTTuuudddááássspppaaakkkllliii::: A tudáskártyák paklijából válogassátok 
ki a varázslókártyákat, és csakis ezeket keverjétek meg 
(ahogy azt a haditanács-lapon is olvashatjátok).

4747

TUDÁS

tudáspakli

tudáskészlet 

Haditanács lap

tudásmester 
jelzője 

saját 
tudásjelzők 
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A  többi kártyát rakjátok vissza a dobozba; ezekre 
csak akkor lesz majd szükségetek, amikor már több 
tudásmester lesz haditanácsotokban (erről bővebben 
a kilencedik fejezetben olvashattok).

A megkevert tudáspakliból, amelyben most csak 
varázslókártyák vannak, mindegyikőtök kap 4 lapot. 
A nektek kiosztott lapok közül mindegyikőtök vá-
laszt egyet: ezzel a varázslattal kezditek a játékot. A 
kártyát rakjátok egy külön kártyatartóra: mostantól 
itt lesznek varázslataitok. Ellenfeletek éppúgy nem 
láthatja még ki nem játszott tudáskártyáitokat, mint 
parancskártyáitokat. 

A megmaradt 3-3 varázslókártyát keverjétek vissza 
a  tudáspakliba, és a paklit rakjátok le a játéktábla 
mellé úgy, hogy mindketten könnyen elérhessétek.

TTTuuudddááásssjjjeeelllzzzőőőkkk::: A  tudásjelzők segítésével fizetitek 
meg a legendába illő cselekedetek árát. A varázsló 
esetében ez azt jelenti, hogy a varázslás költségét kell  
tudásjelzőkkel megfizetnie. A  tudásjelzők kupacát is 
rakjátok a játéktábla mellé: ez lesz a tudáskészlet. 

A játék folyamán időről időre a készletből tudásjel-
zőket kaptok; ezeket magatok előtt tartsátok, alkal-
masint egy kupában, pohárban. Ha külön nincs fel-
tüntetve, akkor mindig tudhatjátok, hány tudásjelzője 
van ellenfeleteknek.

A játék megkezdése előtt rakjatok magatok elé
egy-egy kupát, és rakjatok beléjük 1-1  tudásjelzőt; 
varázslótok ennyivel kezdi a játékot.

A tudás a tudásmesterek legértékesebb kincse, en-
nek segítségével hajtják végre hihetetlen tetteiket. A 
játékban ez általában úgy történik, hogy kijátsszátok 
egy tudáskártyátokat.
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tudáskártya

tudásjelző 

Tudáskártyák

Minden varázslatnak, cselekedetnek, trükknek, 
tárgynak saját  tudáskártyája van. Minden ilyen 
kártyán megtaláljátok az alábbi információkat: 

• Név: A varázslat/cselekedet/tárgy neve, vala-
mint illusztrációja.

• Kaszt: A szimbólum jelzi, melyik kaszt, 
kasztok tagjai hajthatják végre a cselekede-
tet, használhatják a tárgyat, stb.

• Költség: A megfelelő kasztba tartozó  tu-
dásmesternek ennyi  tudásjelzőt kell fizetnie 
aggoz, hogy használja az adott tárgyat, el-
mondja az adott varázslatot, stb. Ha itt egy 
“?” szerepel, a költség változó lehet; hogy 
hogyan, azt a hatásnál találjátok. 

• Fázis: Az ikon és a szöveg megszabja, 
hogy a fordulón belül mikor játszható ki 
a tudáskártya. 

• Célpont(ok): Az ikon és a szöveg 
megszabja, kire-mire hat az adott 
hatás. 

• Reakció: Ha a kártya alsó felének 
háttere világos, az azt jelenti, hogy a 
kártya reakcióként játszható ki az 
ellenfél egy cselekedetére. 

• Hatás: A kártya képességének leírása, valamint 
az esetleges speciális szabályok.

parancs-
fázis

pap varázsló szélhámos harcos

mozgási 
fázis 

utasítás-
fázis

harci fázis

távolsági harc 
során 

közelharc 
során 

dobási 
fázis 

tudás-
kártya

célpont 

reakció 
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A célpont, hatótáv, sebzés gyakorta valamely 
változó függvénye; ezekhez az alábbi rövidítéseket 
használjuk: 

ddd azt jelzi, hány csatakockával kell dobnotok: 1d 
esetén eggyel, 2d esetén kettővel, stb. 
/ szint azt jelenti, hogy szintenként; így például 
2d/level azt jelenti, hogy annyiszor két csatakocká-
val kell dobnotok, ahányadik szintű a hatást kiváltó
tudásmester. 
_  hheexx  a hatótávot jelenti, hexákban; így például a 
2 hex/level azt jelenti, hogy 2. szintű varázsló esetén 
a hatótáv 4 hexa. 
_  egység azt jelzi, hány egység utasítható, moz-
gatható. 

1dd//szint: azt jelenti, hogy annyiszor 1 csatakoc-
ka, ahányadik szintű a hatást kiváltó tudásmester.
1dd//szint++,, 11dd//szint––:: típusú rövidítések azt 
jelentik, hogy annyiszor 1 csatakocka, ahányadik szintű
a hatást kiváltó tudásmester, és ez a szám növelve/
csökkentve valamennyivel. Például a 2d/level + 3 1. 
szinten 5 csatakockát jelent (2*1+3), 2. szinten 7-et, 
3. szinten 9-et; az 1d/level -1 pedig 1. szinten 0, 2. 
szinten 1 és 3. szinten 2 csatakockát jelent. 

Tudáskártya általában csak a kártyán megjelölt fázisban 
játszható ki, máskor nem. A kártyán mindig megtalál-
játok az adott fázis ikonját, valamint szöveges leírását 
annak, mikor, hogyan játszhatják ki a kártyát. 

PARANCSFÁZIS

PPPaaarrraaannncccssskkkááárrrtttyyyááávvvaaalll   eeegggyyyüüütttttt::: A kártyát 
fordulód kezdetén, parancskártyáddal 
együtt játszd ki.

Parancskártya helyett:
Az                helyett                  szerepel. 
A kártyát fordulód elején, parancskár-
tya helyett játszd ki. A forduló során e 
kártya leírása szerint járj el. Fordulód 
végén nem húzol új parancskártyát. 

RRReeeaaakkkccciiióóó   pppaaarrraaannncccssskkkááárrrtttyyyááárrraaa:::
A kártyát ellenfeled fordulójának 
kezdetén játszd ki, reakcióként az  
ő parancskártyájára.
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Tudáskártyák (folytatás) 

név 

kaszt

fázis

célpont 

hatás 

költség

reakcióikon

Változókat tartalmazó 
tudáskártya. 

BL rulebook EN  14/09/06  12:02  Page 49

AAA   KKKIIIJJJÁÁÁTTTSSSZZZÁÁÁSSS   FFFÁÁÁZZZIIISSSAAA

RRRÖÖÖVVVIIIDDDÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEEKKK



UTASÍTÁSFÁZIS

Az alapdobozban nincsenek ilyen kártyák, de a jö-
vőbeni kiegészítőkben lehetnek. 

AAAzzz   uuutttaaasssííítttááásssoookkk   kkkööözzzbbbeeennn::: A kártyát saját fordulódban 
játszd  ki, utasításfázisod kezdetén. Ezek a tudás-
kártyák általában azt teszik lehetővé, hogy a parancs-
kártya által megszabottakon túl további egységeknek
is kiadhass utasításokat. Először a tudáskártya által 
megjelölt egységeidnek kell utasításokat adnod, és csak
azután a parancskártya által megjelölteknek. Hacsak
másként nincs meghatározva, a tudáskártya hatását 
teljesen végre kell hajtani (mozgás, harc), csak azután 
kerül sor a parancskártyára. 

RRReeeaaakkkccciiióóó   uuutttaaasssííítttááásssoookkkrrraaa:::      A kártyát ellenfeled utasítá-
si fázisában, reakcióként játszd ki. 

MOZGÁSI FÁZIS

MMMooozzzgggááásss   kkkööözzzbbbeeennn:::   A kártyát saját 
fordulódban játszd ki, mozgási fázi-
sod kezdetén. Ha a kártya segítségével 
több egységet is mozgathatsz, először 
ezeket kell mozgasd, és csak utána 
mozogj az utasításokat követve; ellen
kező esetben a kártya csak olyan egységekre hathat, 
amelyek még nem mozogtak. 

Reakció mozgásra: A kártyát ellenfeled 
mozgási fázisában, reakcióként játszd ki. 
Hasonlóképp a saját mozgási fázis so-
rán kijátszott tudáskártyához, ez is csak 
olyan egységekre hat, amelyek még nem 
mozogtak. Ha a reakció egy bizonyos
egységre hat, azelőtt kell kijátszanod, hogy ellenfeled 
mozgatta volna azt az egységet. Természetesen mindig 
hagynotok kell egy kis időt arra, hogy ellenfeletek 
reakciót jelenthessen be.

HARCI FÁZIS

HHHaaarrrccc   kkkööözzzbbbeeennn:::      A kártyát akkor játszd ki, 
amikor egy egységed harcol. Ez a harc lehet 
közelharc, de lehet távolsági is. A tudáskár-
tya hatása a teljes harcra érvényes,beleértve

az esetleges további cselekedeteket is (előrenyomulás, 
üldözés, jutalomtámadás, stb.).

Hacsak másként nincs feltüntetve (lásd lentebb,  
Mielőtt ellenfeled dobna), ha a célpont egység 
védekezik (a kártyát ellenfeled fordulójában játszod 
ki), a  tudáskártya hatása minden harcra érvényes, 
amelyben ezen egység részt vesz ebben a fordulóban. 

KKKööözzzeeelllhhhaaarrrccc   kkkööözzzbbbeeennn:::   Hasonló,
mint a  Harc közben, de 
csak közelharcot folytató
egységre, egységekre hat.

Távolsági harc közben:
Hasonló, mint a  Harc 
közben, de csak távolsági

harcot folytató egységre, egységekre 
hat.

Mielőtt ellenfeled dobna: A kártyát 
akkor kell kijátszanod, amikor egy
egység megtámad egy másik egységet, 

de még adobás előtt – és nem a dobás után, annak
ismeretében. A tudáskártya hatása csak 
erre az egy dobásra érvényes, a további 
dobásokra már nem, még akkor sem, 
ha azokra e dobással összefüggésben 
kerül sor (jutalomtámadás, újradobás, 
stb.).
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A halált megvető 
bátorsággal küzdő 

egység minden 
ellene dobott 

zászlót figyelmen 
kívül hagy.
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Miután ellenfeled dobott:  A kártyát
nyomban a támadódobás meg-

történte után játszd ki, de még azelőtt, 
hogy a dobás hatásait végrehajtottátok 
volna. A tudáskártya hatása csak erre az 
egy dobásra érvényes. 

A tudáskártyán látható, kicsoda-micsoda a kártya 
célpontja. A leggyakoribb célpontok:

Te:  A kártyát kijátszó játékos, illetve az ő pa-
rancskártyái, tudásjelzői, stb. 

Ellenfeled: A kártyát kijátszó játékos ellenfele. 
Egységeid: A kártyát kijátszó játékos egy-
ségei, és nem feltétlenül csak olyanok, amelyek e 
fordulóban utasítást kaptak.

Ellenfeled egységei: A kártyát kijátszó játékos 
ellenfelének egységei. 
x egység(ek): A kártyát kijátszó játékos és
ellenfele összesen X egysége. 
Utasított egység(ek): Egy vagy több olyan 
egység, amely vagy amelyek utasítást kaptak ebben a
fordulóban.
Védekező egység(ek): Egy vagy több olyan 
egység, amely vagy amelyek ellen ebben a for-
dulóban támadást jelentettek be (de azokra még 
nem feltétlen került sor). 
Támadó egység(ek): Egy vagy több olyan 
egység, amely vagy amelyek támadni fognak vagy
már támadtak.
Közelharcot vívó egységek: Szom-
szédos egységgel harcoló egységek.
Távolsági harcot vívó egységek: Több 
mint 1 hexa távolságra lévő ellenséges egységgel
harcoló egységek.

TUDÁSKÁRTYA KIJÁTSZÁSA  
Amikor kijátszol egy tudáskártyát, akkor a megfelelő

fázisban (alkalmasint reakcióként ellenfeled vala-
mely cselekedetére) kirakod magad elé, és hangosan 
felolvasod a szövegét. Kupádból a megfelelő számú
tudásjelzőt rakd a kártyára; a forduló végén a tudásjel-
zőket innét rakd vissza a készletbe, magát a kártyát 
pedig tedd a dobott lapokhoz, a tudáspakli mellé. 

Tudáskártya kijátszásánál az alábbi szabályokat kell 
betartanotok: 

KKKöööllltttsssééégggssszzzaaabbbááálllyyy:::      Csak akkor játszhatsz ki egy 
tudáskártyát, ha rendelkezel a szükséges mennyiségű
tudásjelzővel, méghozzá még a kártya végrehajtása 
előtt.

FFFááázzziiisssssszzzaaabbbááálllyyy:::   Minden  tudáskártya csak a megjelölt 
fázisban játszható ki; ellenben hacsak nincs külön 
megjelölve, akkor a fázison belül bármikor.

Egyes  tudáskártyákat fordulódon kívül is  kijátsz-
hatsz, ellenfeled fordulójában, reakcióként ellenfeled 
valamely cselekedetére vagy kijátszott  tudáskártyájára. 
Ezeket nevezzük reakciókártyáknak, és könnyen fel-
ismerhetőek arról, hogy a kártya alsó felének háttere 
világos színű.

Azonban:
• Saját fordulódban legfeljebb egy tudáskártyát 
játszhatsz ki. 
• Ellenfeled fordulójában legfeljebb egy tudáskár-
tyát játszhatsz ki.
• A fentiekből következik, hogy egy fordulóban 
legfeljebb két  tudáskártya kijátszására kerülhet sor, 
hiszen mindkét játékos kijátszhat egyet.
• Fordulón kívül, vagyis ellenfeled fordulójában 
csak reakciókártyát játszhatsz ki. 

5151

+

A támadót ellenfele meglepi egy 
megelőző támadással,…

…szerencsére saját szélhámosa 
meghiúsítja ezt a tervet! 
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CCCÉÉÉLLLPPPOOONNNTTTVVVÁÁÁLLLAAASSSZZZTTTÁÁÁSSS

Hacsak másként nem szerepel a kártyán, a célpon-
tot a kártyát kijátszó játékos választja meg, a hatás-
ból következő cselekedetek végrehajtásának miként-
jéről (például mozgatás) az érintett egység tulajdo-
nosa határoz. 

A TUDÁSKÁRTYÁL HATÁSAIRA 
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁ-
LYOK

Hacsak másként nem szerepel a kártyán, az alábbi 
szabályok minden tudáskártya hatására igazak: 

Az alapszabályok, ideértve a mozgási és harci 
korlátozásokat, most is érvényesek. 

Amikor egy dobás eredménye tudás, a kártya tudás-
alapú képessége mindenképp létrejön, kivéve ha másik 
kártya ezt megakadályozza. 

Ha a dobott  tudás a kártya hatásánál felhasználható, 
akkor ehelyett nem vehettek el a készletből tudásjelzőt. 
Ha például a fenti példában szereplő  Havoc! játékban 
van, a játékos által dobott minden  tudás találatnak 
számít, nem használhatóak tudásjelzők begyűjtésére. 

Ha páratlan számot kell felezni, mindig felfelé kell 
kerekíteni. 

5252

Ha egy tudáskártya ellentmond a játék-
szabálynak, akkor a tudáskártya felülírja a 
szabályt. 
Ha két tudáskártya ellentmond egymásnak, 
a másodjára kijátszott felülírja az elsőt. 

EEELLLLLLEEENNNTTTMMMOOONNNDDDÓÓÓ   SSSZZZAAABBBÁÁÁLLLYYYOOOKKK
&&& SSSzzzaaabbbááálllyyy   PPPrrriiiooorrriiitttááásssoookkk   ééésss   PPPrrreeeccceeedddeeennnssseeekkk

A varázsló által elmondott tömeg erejét hatástalanítja ellenfele 
vakító fénye. 

A játékos bead 4 tudásjelzőt, hogy érvénytelenítse ellenfele kijátszott 
tudáskártyáját, a folyó dühét. Ellenfele visszakap 4 tudásjelzőt. 

Az egység úgy dönt, 
az erdőt 

megkerülve rajtaüt 
ellenfelén,… 

!

A széles pajzs 
minden fizikai 

találatot visszaver 
(zászlószín, zászló), 
kivéve a mágikusan 
megerősítetteket (a 
kidobott 2 tudás). 

…hogy a támadás 
után gyorsan el is 

tűnhessen.

Ha az erdőn keresztül 
támadott volna, ott kellett 

volna maradnia.  
!
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Ha valamely erőforrás kifogy, a tudáskártya hatása a 
rendelkezésre álló erőforrások szerint jön létre, a töb-
bi “elvész”. 

Számtalan különleges eset hozható létre tudáskár-
tyákkal, képtelenség lenne mind belezsúfolni a sza-
bálykönyvbe; ellenben minden tudáskártyáról részletes 
leírást találtok a FAQ-ban, a www.BattleLore.com 
webcímen.

MÁS KASZTOK TUDÁSKÁRTYÁI
Ha valaki más kaszt kártyáját játssza ki (erről 

bővebben a kilencedik fejezetben olvashattok), akkor 
azt mindig úgy teszi, mintha 1. szintű lenne, függetlenül 
tudásmestereinek tényleges szintjétől. 

ÚÚÚJJJFFFAAAJJJTTTAAA   FFFOOORRRDDDUUULLLÓÓÓVVVÉÉÉGGG
AAA   TTTUUUDDDÁÁÁSSSKKKAAALLLAAANNNDDDOOOKKKBBBAAANNN

Tudáskalandok esetén az 5. fázis (Új parancskár-
tya húzása) az alábbiakra változik:

Miután a mozgásokat és a harcokat mind végre-
hajtottátok, és húztál egy új parancskártyát, töltsd 
fel tudásodat. 

A készletből elvett tudásjelzőket kupádba rakd. 
Előre meg kell mondanod, hogy a három lehetőség 

közül melyiket választod; nem teheted meg azt, hogy 
húzol egy tudáskártyát, és utána döntöd el, hogy hú-
zol-e egy másikat, vagy inkább tudásjelzőt veszel el. 

Mindenkinek legfeljebb eggyel több  tudáskártyája 
lehet kártyatartójában, mint ahányadik szintű legma-
gasabb szintű tudásmestere. Így például egy 1. szintű
varázslónak egyszerre legfeljebb két kártyája lehet. 

Ha  tudásod feltöltése után több kártyád lesz, mint 
amennyi lehetséges, el kell dobnod egy kártyádat: akár 
olyat, amit most húztál, akár olyat, ami már kártyatar-
tódban van.

Ha reakcióként, ellenfeled fordulójában játszol ki  
tudáskártyát, ahelyett nem húzhatsz újat fordulója 
végén; a tudás feltöltésére csak a saját forduló végén 
kerül sor. 

A játékos haditanácsában ül egy 2. szintű pap, de nincs harcosa. 
Épp ezért az áldás számára nem 

csupán olcsóbb, de sokkalta hatásosabb is, mint az erő!

Elégedetlenül a rendelkezésére álló 
tudáskártyákkal, a játékos húz két új kártyát. 

Az egyik olyan, amilyenre vágyott! Ezt megtartja, a másikat 
azonnal eldobja. 

Túl sok tudáskártyája van, ezért a régebbiek közül az egyiket 
szintén eldobja. 

TTTUUUDDDÁÁÁSSS fffeeellltttöööllltttéééssseee

Válassz egyet az alábbi lehetőségek közül:
Húzol két kártyát a  tudáspakliból, az egyiket 
megtartod, a másikat pedig képpel felfelé a 

dobott tudáskártyákhoz teszed. 
vagy

Húzol egy kártyát a tudáspakliból, és elveszel 
1 tudásjelzőt a készletből. 

vagy
Elveszel 2 tudásjelzőt a készletből.

5353
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TTTUUUDDDÁÁÁSSSJJJEEELLLZZZŐŐŐKKK
FFFEEELLLHHHAAALLLMMMOOOZZZÁÁÁSSSAAA

Nagyon fontos, hogy elegendő  tudásjelzőt halmoz-
zatok fel, hogy azután a legalkalmasabb pillanatban 
sújthassatok le ellenfeleitekre. 

Tudásmesteretek szintje szerint valamennyi tudásjel-
zővel kezditek a játékot; emellett az alábbi módokon 
szerezhettek még tudásjelzőket: 

•  Fordulóitok végén kaphattok 1 vagy 2 tudásjel-
zőt a készletből.
• Ha harc során  tudást dobtok, és ezt nem hasz-
náljátok el másra (tudáskártya hatása, szörny tarta-
lékolása vagy képessége, stb.), tudásjelzőt kaptok 
érte a készletből. 

• Ha végeztek egy ellenséges szörnnyel, kaptok 
1 tudásjelzőt a készletből. 
• Bizonyos tudáskártyák kijátszásával is tudás-
jelzőkhöz juthattok. 
• Tudásforrásokat (bizonyos hexák, tereptárgyak) is 
birtokba vehettek a csatatéren.
• A kaland leírása alapján is hozzájuthattok tudás-
jelzőkhöz. 

A  tudáskártyákkal ellentétben az nincs korlátozva, 
hány  tudásjelzőtök lehet. Mindazonáltal ha kifogy a 
tudásjelzők készlete, akkor addig senki sem kaphat 
újabb tudásjelzőt, amíg előbb valahogy vissza nem 
kerül oda jelző – általában  tudáskártya kijátszása mi-
att. Ha a  tudáskészlet üres, a fentebbi  cselekedetek 
egyikével sem szerezhettek újabb tudásjelzőket. 

5454
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HHHAAADDDIII   TTTAAANNNÁÁÁCCCSSS
&&&      TTTUUUDDDÁÁÁSSSMMMEEESSSTTTEEERRREEEKKK

Miután már megismerkedtetek a nyolcadik feje-
zetben leírt  tudásrendszerrel, eljött az ideje, hogy új 
tudásmestereket toborozzatok magatok köré. Ezek a 
hősök alkotják haditanácsokat, és bár mindegyikük 
másban és másban tehetséges, mégis mindegyikük 
megnyerheti számotokra a csatát.

Válasszátok ki, melyik tudáskalanddal játszotok, 
és rakjatok ki magatok elé egy-egy haditanács-lapot, 
de most azzal az oldalával felfelé, amelyen az összes  
tudásmester látható. Mindegyikőtök vegyen maga 
elé ugyanannyi szintjelzőt (hogy mennyit, azt vagy 
közösen határozzátok meg, vagy a  tudáskaland le-
írásában találjátok meg), valamint a mesterek jelzőit: 
ezekkel jelzitek, hogy milyen és hányadik szintű  tu-
dásmesterek alkotják haditanácsotokat. A parancsnok a haditanács legfontosabb tagja, ő

elnököl, ő irányítja a csatát.
A parancsnok született vezér, a háború művésze-

tének avatott ismerője. Az ő szintje szabja meg, 
hány parancskártyád lehet, a te dolgod pedig azt, 
hogy a nevében eljárva a lehető legjobban játszd ki 
e kártyákat. 

Parancsnok nélkül igen nehéz csatát nyerni (nézzétek 
csak meg a táblázatot a következő oldalon!), ezért 
javasoljuk, hogy minden haditanácsban legyen 
egy legalább 1. szintű parancsnok.  

5555

AAA   HHHAAADDDIII  TTTAAANNNÁÁÁCCCSSS

3. szintű varázsló2. szintű varázsló1. szintű varázsló  

Felül varázslójelző, 
alatta 0-2 szintjelző. 

szintjelző szélhámosjelzővarázslójelző

mesterjelzők

harcosjelző parancsnokjelző papjelző  
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A parancsnok nélküli játékosnak legfeljebb 3 pa-
rancskártyája lehet.

Vagy a kaland leírásában szerepel, hányadik szintű
parancsnokod (és így hány parancskártyád lehet), vagy 
te magad döntöd el. Ha van parancsnokod, egy ilyen 
jelzőt rakjál haditanácsod megfelelő székére; ha maga-
sabb szintű, a jelző alá minden szintért rakj egy szint-
jelzőt. Ha nincs parancsnokod, a parancsnok széke 
üres marad.

TTTOOOVVVÁÁÁBBBBBBIII
TTTUUUDDDÁÁÁSSSMMMEEESSSTTTEEERRREEEKKK

A nyolcadik fejezetben már megismert 
varázsló mellett még három  tudásmester 
foglalhat helyet a haditanácsban.

Ők a következők:

SZÉLHÁMOS

Ravasz és ügyes, a trükkök és az álcák mestere. 
Igazi ezermester, habár semmiben sem kiemelkedő. 
Fő erőssége az, hogy keresztül tudja húzni az ellenfél 
legjobb terveit is...

PAP

A sereg pásztora, aki mit sem félve gyógyít és oltalmaz 
a harc sűrűjében; ám olykor az ég haragját megidézve 
sújt le az ellenségre...

HARCOS

Nagyszerű taktikus. Sosem pihen. Már a 
szóbeszéd is, hogy a sereggel tart, megrémíti az 

ellenség katonáit. A humora nem kifinomult, saját 
nevét  is csak üggyel-bajjal írja le, ám keménységgel 
és merészséggel kompenzálja e hiányosságait...

Az összes  tudásmester, ideértve a varázslót is, az 
alábbi  táblázat szerint határozza meg, hány tudásjel-
zővel és -kártyával kezdi a játékot, és hogy a játék 
folyamán legfeljebb hány tudáskártya lehet a játékos 
kezében. 

Ha a haditanácsodban több tudásmester is ül, a 
legmagasabb szintű tudásmester alapján dől el, mennyi 
tudásjelzővel és -kártyával kezded a játékot, és hogy 
legfeljebb hány tudáskártya lehet a kezedben. 

5656

2. szintű parancsnok, és az ő 
5 parancskártyája 

nincs parancsnok, korlátozott 
lehetőségek: csupán 3 parancskártya! 

a parancskártyák száma aaa   pppaaarrraaannncccsssnnnoookkk   ssszzziiinnntttjjjeee
nincs 

parancsnok 
1. szint
2. szint
3. szint  

3 parancskártya

4 parancskártya 
5 parancskártya 
6 parancskártya

PPPAAARRRAAANNNCCCSSS  kkkááárrrtttyyyááákkk

TTTUUUDDDÁÁÁSSSMMMEEESSSTTTEEERRREEEKKK
ssszzziiinnnttttttááábbblllááázzzaaatttaaa

tttuuudddááássskkkááárrrtttyyyááákkk   
aaa   kkkééézzzbbbeeennn   ssszzziiinnnttt

1. szint
2. szint
3. szint 

2
3
4

tttuuudddááásssjjjeeelllzzzőőőkkk   aaa   
jjjááátttééékkk   kkkeeezzzdddeeetttééénnn

1
2
3

tttuuudddááássskkkááárrrtttyyyááákkk   aaa   
jjjááátttééékkk   kkkeeezzzdddeeetttééénnn

1
2
3
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A szabály itt is ugyanaz, mint amikor csak egy 
tudásmester ül a haditanácsban: ha a húzás után több 
tudáskártya van a kezedben, mint amennyi lehetne, a 
fölös kártyákat el kell dobnod. 

AAA   HHHAAADDDIIITTTAAANNNÁÁÁCCCSSS
EEELLLŐŐŐKKKÉÉÉSSSZZZÜÜÜLLLEEETTTEEEIII

A kaland leírásában általában megtaláljátok, hogy 
kik ülnek a haditanácsban, mind kasztjuk, mind szint-
jük szerint, valamint azt is, hogy netán nem annyi  
tudásjelzővel kezdtek, mint amennyi a fentebbi táb-
lázat szerint járna. 

Saját haditanácsotok lapján rakjátok a megfelelő
székekre a szükséges számú szintjelzőt, majd a tete-
jükre a mesterek jelzőit. Üresen marad annak a mes-
ternek a széke, aki nem tagja haditanácsotoknak. 

Ezután vegyétek el  tudásjelzőiteket a készletből 
(annyit, amennyi a kaland leírásában szerepel, avagy 
annyit, amennyi legmagasabb szintű mesterek sze-
rint jár), és rakjátok ezeket kupátokba. 

A kaland elkezdése előtt készítsétek elő a tudás-
paklit az alábbiak szerint:

• A tudáskártyákat kasztok szerint válogassátok 
szét, négy külön paklit létrehozva. Keverjétek meg 
jól e paklikat.
• Amely kasztból mindkettőtök haditanácsában 
ül mester, annak a kasztnak a paklijából számoljatok 
le tizennégy kártyát, a maradékot pedig rakjátok 
vissza a dobozba (egyikőtök se nézze meg, mely 
kártyák kerültek ki a játékból). Ha az alapjáték-
kal játszotok, kiegészítők nélkül, akkor ilyenkor 
csak egy kártya kerül vissza a dobozba, minthogy 
mindegyik pakliban tizenöt kártya van. 
• Amely kasztból csak egyikőtök haditanácsában 
ül mester, annak a kasztnak a paklijából nyolc 
kártyát számoljatok le, a maradékot szintúgy rak-
játok vissza a dobozba. 
• Amely kasztból egyikőtök haditanácsában sem 
ül mester, annak a kasztnak a paklijából csak öt 
kártyát számoljatok le, a maradékot visszatéve a 
dobozba.
Ezután az előző lépések során megtartott kártyákat 

keverjétek egybe, majd mindegyikőtöknek osszatok 
4 kártyát. Nézzétek meg ezeket, és az 56. oldalon 
látható táblázat szerint tartsatok meg 1-3 kártyát.

A visszaadott kártyákat keverjétek vissza a  tudáspak-
liba, a megtartottakat pedig rakjátok kártyatartótok-
ba. Most már kezdődhet a játék.

MMMÁÁÁSSS   KKKAAASSSZZZTTTOOOKKK
TTTUUUDDDÁÁÁSSSKKKÁÁÁRRRTTTYYYÁÁÁIII

Előfordulhat, hogy olyan  tudáskártyákat szereztek, 
amelyhez nincs haditanácsotokban mesteretek. Ilyen-
kor persze megszabadulhattok a kártyától akkor, ami-
kor túl sok kártyátok lesz; azonban megtehetitek azt is, 
hogy a kártyát kijátsszátok. 

Minthogy nem rendelkeztek a szükséges ismeretekkel, 
ennek árát meg kell fizetnetek: a kártya rendes költ-
ségén túl még 3 tudásjelzőt kell ilyenkor beadnotok.

Amikor ilyen kártyát játszotok ki, az összes szint-
alapú hatásnál 1. szinttel számoljatok, függetlenül attól, 
hányadik szintű mesterek ülnek haditanácsotokban.

A kártya hatása tehet a lehető leggyengébb lesz, 
mintha csak egy megfelelő kasztú, de 1. szintű mester 
játszotta volna ki. 

5757

E túlságosan is vallásos haditanácsnak csak egy tagja van, egy 3. 
szintű pap. A kúszó végzet kijátszásához a játékosnak 12 

tudásjelzőt kell fizetnie, és csak 2 kockával fog dobni. 
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A tapasztalt játékosok a kaland leírásában szereplők 
helyett próbát tehetnek egyedi összeállítású haditanácsokkal 
(azonban minden kalandot először célszerű a leírásban 
szereplő haditanácsokkal lejátszani). 

Ilyenkor először meg kell egyeznetek abban, mennyi 
lesz haditanácsaitok tagjainak össz-szintje. Mi nem ja-
vasoljuk, hogy ez hatnál több legyen, és semmiképp se 
legyen több tíznél. Alkalmasint a tapasztaltabb játékos 
haditanácsának össz-szintje alacsonyabb lehet, így 
egyenlítve ki némiképp az esélyeket. 

Ezután külön-külön titokban határozzátok meg, kik 
ülnek haditanácsotokban, és  ők hányadik szintűek, 
elrendezve a szint- és mesterjelzőket. Üresen marad 
azok mesterek széke, akik nem vesznek részt hadita-
nácsotokban.

Ezután legmagasabb szintű mesteretek szerint kap-
játok meg kezdő tudáskártyáitokat és -jelzőiteket. 

Bizonyos kalandoknál a 3. szintű  tudásmesterek 
megkapják saját tereptárgyaikat (erről bővebben a ti-
zenegyedik fejezetben olvashattok). 

Saját haditanács felállításánál gondosan mérlegeljétek 
az előnyeit és a hátrányait annak, ha csak néhány, de 
magasabb szintű mesteretek ül a haditanácsban, vagy 
ha többen vannak, és így szinte mindenhez értenek 
valamelyest, habár alacsonyabb fokon. 

5858
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5959

A BattleLore világa 

Ahogy már említettük, 
a BattleLore saját világának neve 
Uchronia. Középkorias világ ez, 
mintegy még a reneszánsz előtt. A 
világ sokban ismerős, habár akad-
nak különbségek (a zsoldosokkal, a 
szörnyekkel és a tudásmesterekkel 
már találkoztatok). A kalandok so-
rán lassan feltárul és magába ránt 
e csodavilág, ahogy a hosszú hadjá-
ratokat végigküzdőd csapataiddal.
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A középkori csaták véresek voltak és brutálisak, de 
rendszerint sima terepen vívták meg őket; gyakorta 

csupán egyetlen folyó, liget, magaslat volt az 
egész csatatéren.

Habár a szóbeszéd sokféle tereptípust említ, az 
alapjáték dobozában csak a négy legfontosabbal ta-
lálkoztok. Ezek: 

• mező 
• erdő 
• magaslat 
• vízfolyás

E tereptípusok mind befolyásolhatják a mozgást és 
a harcot. 
A visszavonulást nem befolyásolja a terep fajtája 

(ahogy arról a 25. oldalon olvashattatok). 

A terep, amelyről egy egység támad, megszab-
hatja, hogy legfeljebb hány kockával dobhat ez az 
egység; hasonlókképp megszabadhatja ugyanezt az 
is, hogy milyen terepen tartózkodik e támadás 
célpontja. Általában minél nehezebben járható a 
terep, annál alacsonyabb a kockamaximum. 

Ez azt jelenti, hogy a nehezen járható terep első-
sorban a nehézfegyverzetű, vörös zászlós egységeket 
akadályozza; a könnyen mozgó zöld zászlós egysé-
gek viszont szinte bármilyen terepen ugyanolyan jól 
(vagy talán inkább ugyanolyan rosszul) harcolnak. 

Ez a kockamaximum mindig csak az egység “saját” 
(kiképzéséből eredő, tehát a zászlaja színe miatt járó)
kockáira hat, a parancskártyák, tudáshatások, stb. okán 
járó csatakockák e csökkentett számhoz adódnak hoz-
zá – ilyesformán előfordulhat, hogy egy egység több 
kockával dob, mint amennyivel a terep miatt dobhatna.

Ha valamely terephexán tereptárgy is van, akkor a 
kettő maximuma közül az alacsonyabb számít (nézzétek 
meg a példát a 69. oldalon). 

A tereptípusok összefoglalókártyáin megtaláljátok 
a terepfajták főbb jellemzőit, például azt, hogyan be-
folyásolják a mozgást, a harcot, a rálátást. Az
előkészületek során e kártyákat készítsétek ki a 
játéktábla mellé. 

6161

AAALLLAAAPPP   TTTEEERRREEEPPPTTTIIIPPPUUUSSSOOOKKK

Az erdőben botladozó 
nehézlovasság 4 kockája helyett 

csak 2-vel dob. 

Ugyanők, ha meg 
van áldva, 3 

kockával dobnak.

!
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A csatatér összes hexája ilyen, ha más terephexa 
nem kerül rá. Nyílt terep, nincsenek sem harci, sem 
mozgáskorlátozások.

Mozgás
Ha egy egység erdőre lép, azonnal meg kell állnia,

nem mozoghat tovább. Ez a támadást követő további 
cselekedeteknél is igaz, így azok csak részben jöhetnek 
létre, vagy egyáltalán nem. 

• Az erdőre lépő egység még támadhat. 
• Erdőn lévő egység legfeljebb 2 csatakockával 
dobhat. 
• Erdőn lévő egységet támadó egység legfeljebb 
2 csatakockával dobhat.

Az erdő megakadályozza a rálátást.

Nincsenek korlátozások.

6262

A reguláris lovasság 
megfutamítja a 
gyalogosokat. 

A lovasság előrenyomul, de 
nem tudja tovább üldözni a 

menekülőket. !

!

Azonban 
jutalomtámadást 
végrehajthatnak 

egy másik 
ellenfél ellen. 

MEZŐ TEREPTIPUS
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• Magaslaton lévő egység legfeljebb 3 csatakoc-
kával dobhat. 
• Magaslatot támadó egység, ha maga nincs ma-
gaslaton, legfeljebb 2 csatakockával dobhat. 

A magaslat akadályozza a rálátást, kivéve egy 
szomszédos, a magaslattal azonos magasságú magas-
latról. 

A vízfolyásokon nem lehet átkelni, csak gázlón vagy 
hídon keresztül. 

A vízfolyás nem akadályozza a rálátást. 

A gázlóra lépő egységnek meg kell állnia. Előrenyo-
mulás és üldözés lehetséges. 

A gázlók nem akadályozzák a rálátást. 

A hidak valójában tereptárgyaknak minősülnek, 
azonban célszerűségi okokból ebben a fejezetben 
írunk rólunk. 

Nincsenek korlátozások.

A dombról lezúduló nehézlovasság 
csak 3 kockával dob...

...miként szomszédos magasla
tot támadva is ennyivel. !

!

Dombon felfelé 
rohamozva 

viszont csak 2 
kockával dob! 

HIDAK

6363
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VÍZFOLYÁS 

GÁZLÓK &
ÁTLÁBOLHATÓ PATAKOK

• A gázlóra lépő egység támadhat. 
• Gázlón lévő egység legfeljebb 2 csatakockával 
dobhat.
• Gázlón lévő egységet támadó egység esetén 

nincs korlátozás. 



RRRááálllááátttááásss
A hidak nem akadályozzák a rálátást. 

6464

A híd merész 
védői szilárdan 

megvetik 
lábukat, és 

visszatámadnak! 
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• A hídon álló egység merésznek számít, 1 zászlót 
figyelmen kívül hagyhat. 
• Nincsenek korlátozások. 



Ahogy az előző fejezetben láthattátok, nincs túl sok 
tereptípus. Azonban az embereknek a fejlődés iránt 
érzett lelkesültsége (valamint a törpék  ősi tudása és 
a goblinok rabszolgáinak kényszermunkája) számos 
épülettel, tereptárggyal pöttyözi a vidéket. 

A tereptárgyak a környező vidék legfontosabb pont-
jai; épp ezért általában könyörtelen és vad harc folyik 
a birtoklásukért. 

TEREPTÁRGYAK  
Általános szabályok

Hacsak mást nem írunk az adott tereptárgynál, az 
alábbi szabályok minden tereptárgyra érvényesek:

MMMooorrrááálll
A tereptárgyat tartó egység  merész lesz. Amíg 

egy egység tereptárgynál van, 1 ellene dobott zászlót 
figyelmen kívül hagyhat, és visszatámadhat. 

• A tereptárgyhoz lépő egységnek meg kell állnia, 
nem mehet tovább ebben a fordulóban. Ez a táma-
dást követő további cselekedeteknél is igaz, így azok 
csak részben jöhetnek létre, vagy egyáltalán nem.

• A tereptárgyra lépő egység ebben a fordulóban már 
nem támadhat.
• Tereptárgyon lévő egység legfeljebb 2 csatakocká-
val dobhat. 
• Tereptárgyat tartó egységet támadó egység legfel-
jebb 2 csatakockával dobhat. 

A tereptárgyak akadályozzák a rálátást. 

TUDÁSMESTEREK
TEREPTÁRGYAI

A magas szintű  tudásmesterek hatalma és 
vagyona is ennek megfelelő. A csaták gyakorta sa-
ját birtokuk, családjuk vagy szövetségeseik birtokai 
mellett folynak, és ezt kihasználhatják. 

Az adott kaland leírásában mindig megtaláljátok, 
hogy a tudásmesterek megkapják-e tereptárgyaikat. 

Ha igen, úgy a játékos, akinek haditanácsában van 
egy 3. szintű  tudásmester (pap, varázsló, harcos vagy 
szélhámos), megkapja annak tereptárgyát. 

Ha mindkét játékosnak ül egy ugyanolyan kasztú 3. 
szintű tudásmester haditanácsában, akkor egyikük sem 
kapja meg e tereptárgyat. 

6565
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Ha ilyen tereptárgyat kaptok, azt még a játék első 
fordulója előtt le kell tennetek a csatatérre. Ha mind-
kettőtöknek van tereptárgya, akkor először a kezdőjá-
tékosnak kell tereptárgyát elhelyeznie. A tereptárgyat üres 
hexára kell tenni, attól a játékostól számított 3. vagy 
4. sorra, akinek tudásmesteréé az adott tereptárgy. 

Ezek a tereptárgyak ahhoz a játékoshoz tartoznak, 
aki lerakta ezeket, a tereptárgy speciális képessége 
csak ennek a játékosnak az egységeire hat. A többi 
hatás (morál, mozgási és harci korlátozások, rálátás) 
minden egységre hat, tulajdonosuktól függetlenül. 

Morál
A pentagrammán lévő egység  merész lesz: amíg a 

pentagrammán van, 1 ellene dobott zászlót figyelmen 
kívül hagyhat, és alkalmasint visszatámadhat. 

Nincsenek ilyenek. 

A pentagramma nem akadályozza a rálátást. 

Ha saját fordulód végén saját egységed áll a penta-
grammán, akkor kapsz 1 tudásjelzőt a készletből. 

A rablótanyán lévő egység  merész lesz: amíg a rab-
lótanyán van, 1 ellene dobott zászlót figyelmen kívül 
hagyhat, és alkalmasint visszatámadhat. 

A rablótanyára lépő egységnek meg kell állnia, eb-
ben a fordulóban már nem mozoghat. Ez a támadást 
követő további cselekedeteknél is igaz, így azok csak 
részben jöhetnek létre, vagy egyáltalán nem.

• A rablótanyára lépő egység ebben a fordulóban 
már nem támadhat. 
• A rablótanyán lévő egység legfeljebb 2 csa-
takockával dobhat. 
• A rablótanyát tartó egységet támadó egység leg-
feljebb 2 csatakockával dobhat. 

A rablótanya akadályozza a rálátást. 

Saját fordulódban egy, már a rablótanyán lévő egy-
ségedet utasíthatod arra, hogy nyisson egy titkos jára-
tot. A titkos járat másik végpontját te jelölöd ki: bár-
melyik üres erdő vagy magaslat lehet. Ekkor az erdő, 
illetve a magaslat hexáját cseréld ki az ugyanilyen faj-
tájú, de titkos kijárattal ellátott hexára. A megnyitott 
titkos járat többé nem helyezhető át, és nem nyitható
utóbb újabb titkos járat. 

Bármely egységed, amely fordulód elején a rablóta-
nyán áll (ideértve azon egységedet is, amely megnyitja

6666

PPPEEENNNTTTAAAGGGRRRAAAMMMMMMAAA      
(varázsló)

RABLÓTANYA
(szélhámos)
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a járatot) átmehet a titkos járat kijáratához – ezért 
1 tudásjelzőt kell beadnod. Ez a mozgás az egység 
teljes mozgását igénybe veszi. Csak a rablótanyáról 
lehet a tikos kijárathoz jutni, a járat fordított irány-
ban nem vehető igénybe. A titkos kijáraton felbuk-
kanó egység még támadhat ebben a fordulóban. 

A kirakott titkos kijáratos hexa a játék végéig a 
csatatéren marad, végig itt lesz a titkos járat vég-
pontja. 

MMMooorrrááálll
A titkos kijáratnál lévő egység merész lesz: amíg 

a titkos kijáratnál van, 1 ellene dobott zászlót figyel-
men kívül hagyhat, és alkalmasint visszatámadhat. 

E hexákra ugyanazon mozgási és harci korlátozások 
vonatkoznak, mint az általuk lecserélt terephexákra 
(erdő illetve magaslat); ugyanez igaz a rálátásra is. 

A kiképzőtáborban lévő egység merész lesz: amíg 
a kiképzőtáborban van, 1 ellene dobott zászlót fi-
gyelmen kívül hagyhat, és alkalmasint visszatámad-
hat. 

A kiképzőtáborba lépő egységnek meg kell állnia, 
ebben a fordulóban már nem mozoghat. Ez a táma-
dást követő további cselekedeteknél is igaz, így azok 
csak részben jöhetnek létre, vagy egyáltalán nem.

• A kiképzőtáborba lépő egység ebben a fordulóban 
már nem támadhat. 
• A kiképzőtáborban lévő egység legfeljebb 2 
csatakockával dobhat.
• A kiképzőtábort tartó egységet támadó egység 
legfeljebb 2 csatakockával dobhat. 

A kiképzőtábor akadályozza a rálátást. 

Saját fordulódban egy, már a kiképzőtáborban lévő
egységedet arra utasíthatod, hogy gyakorlatozzék. Ez-
után az egység zászlaját cseréld le a következő színre 
(zöldből kék lesz, kékből vörös); a kiképzett egység 
ebben a fordulóban nem mozoghat és nem támadhat. 
Ezt követően távolítsd el a kiképzőtábort a csatatér-
ről. 

6767

KIKÉPZŐTÁBOR
(hhhaaarrrcccooosss))

TITKOS KIJÁRAT
(ssszzzééélllhhhááámmmooosss))
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Morál
A gyógyforrásnál lévő egység  merész lesz: amíg a 

gyógyforrásnál van, 1 ellene dobott zászlót figyelmen 
kívül hagyhat, és alkalmasint visszatámadhat. 

A gyógyforráshoz lépő egységnek meg kell állnia, 
ebben a fordulóban már nem mozoghat. Támadni 
támadhat, de ha így tesz, nem használhatja a gyógy-
forrást. 

Nincsenek korlátozások. 

A gyógyforrás nem akadályozza a rálátást. 

Ha saját fordulódban egy meggyengült egységeddel 
a gyógyforráshoz lépsz, az nyomban meggyógyul, 
visszakapja összes figuráját. A gyógyult egység nem 
mozoghat és nem támadhat ebben a fordulóban. A 
gyógyítást követően távolítsd el a gyógyforrást a csa-
tatérről.

PPPAAARRRAAANNNCCCSSSNNNOOOKKKOOOKKK
TTTEEERRREEEPPPTTTÁÁÁRRRGGGYYYAAAIII

E tereptárgyak akkor jelennek meg a csatatéren, ha 
ez a kaland leírásában szerepel (sánc), vagy ha a hadi-
tanácsban ül parancsnok (erőd). 

Ha haditanácsodban 3. szintű parancsnok elnököl, 
akkor fel kell raknod egy erődöt a csatérre, méghozzá
egy olyan mezőre, ahol saját egységed van. Ha mind-
kettőtök parancsnoka 3. szintű, mindketten felraktok 
egy-egy erődöt.

Az erődnél és az erőd szomszédságában lévő összes 
baráti egység  merész lesz: amíg az erődnél vagy 
annak szomszédságában van, 1 ellene dobott zászlót 
figyelmen kívül hagyhat, és alkalmasint visszatámadhat. 
Az erődnél vagy annak szomszédságában tartózko-
dó ellenséges egységek morálja  nem változik. 

Az erődhöz lépő egységnek meg kell állnia, eb-
ben a fordulóban már nem mozoghat.

• Az erődhöz lépő egység ebben a fordulóban már 
nem támadhat. 
• Az erődnél lévő egység legfeljebb 2 csata-
kockával dobhat.
• Az erődöt tartó egységet támadó egység legfel-
jebb 2 csatakockával dobhat. 

Az erőd akadályozza a rálátást. 

Ha az ellenség birtokba veszi erődödet, akkor el-
lenfeled elhúz egyet parancskártyáid közül, és azt a 
dobott lapokhoz  rakja. Amíg vissza nem foglalod 
saját erődödet, addig eggyel kevesebb parancskár-

6868

GYÓGYFORRÁS
(Pap)

ERŐD 2 db
(PPParancsnok)
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tyával játszol. Amint visszafoglalod erődödet, 
azonnal húzol a pakliból egy parancskártyát. 

A sáncnál lévő egység merész lesz: amíg a sáncnál 
van, 1 ellene dobott zászlót figyelmen kívül hagyhat, és 
alkalmasint visszatámadhat.

A mozgási korlátozás nem vonatkozik arra az egy-
ségre, amely mozgását a sáncnál kezdi és egy szom-
szédos sánchoz lép át. A sánchoz lépő egységnek meg 
kell állnia, ebben a fordulóban már nem mozoghat. 
Ez a támadást követő további cselekedeteknél is igaz, 
így azok csak részben jöhetnek létre, vagy egyáltalán 
nem. 

• A sánchoz lépő egység ebben a fordulóban már nem 
támadhat – kivéve, ha egy szomszédos sáncról lépett át 

• A sáncnál lévő egység legfeljebb 2 csatakockával 
dobhat. 
• A sáncot tartó egységet támadó egység legfeljebb 

2 csatakockával dobhat. 

A sánc akadályozza a rálátást. 
Ha a sánc olyan terepre (például magaslatra) kerül, 
ahol már vannak harci és mozgási korlátozások, 
mindig a súlyosabb korlátozás számít. 

A szörnyeknek gyakorta vannak barlangjaik, fész-
keik, tanyáik, s ráadásul nem egyszer pont a csatate-
reken: minthogy itt általában csak ritkán járnak em-
berek, biztonságba érezték itt magukat, új meg új 
portyáikat tervezgetve. 

A szörnyek birtokainak leírását majd a szörnyek 
összefoglalókártyáin találjátok meg.

Az első forduló előtt kell e barlangokat elhelyeznetek. 
Ha mindkettőtöknek van ily barlangotok, először a 

kezdőjátékos rakja le barlangját. Saját barlangodat 
üres hexára kell leraknod, a tőled számított harmadik 
vagy negyedik sorba. 

6969

A SZÖRNYEK 
BARLANGJAI

SÁNC 4db

Hiába van a 
lovasság egy 
szomszédos 

magaslaton, a sánc 
miatt csupán 2 

csatakockával dob. 

d
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A lexikonban megtaláljátok a BattleLore legfontosabb 
elemeinek, koncepcióinak leírásait. Ezek első előfor-
dulását a szövegben gyakorta zöld színnel jelezzük.

1d, 2d: Ennyi csatakockával kell dobni. 1d azt jelent, 
hogy 1 csatakockával kell dobni, és így tovább.

1d/Level (Szint): Azt jelenti, hogy 1 kocka/szint 
(a  tudásmester szintje szerint). Ha más kasztjához 
tartozó  tudáskártyát játszol ki, akkor úgy kell tekin-
tened, mint 1. szintű tudásmester játszotta volna ki.

1d/Level(Szint) + x, 1d/Level(Szint) – x:
Szintenként 1 csatakocka, plusz/mínusz x csatakoc-
ka. 

Aktííív jááátééékos: A soron lévő játékos, akinek a for-
dulója tart. 

Kaland:
Egy BattleLore-játékhoz szükséges összes infor-
máció. A kaland részei: 

• A csatatérkép: a csatatér rajza, az egységek kiindu-
lási hexáival.

• A kaland leírása: Itt találjátok, hány győzelmi zászló-
ra van szükségetek a győzelemhez, hány parancskár-
tyátok van, hogyan áll össze haditanácsotok, miféle 
különleges szabályok, győzelmi feltételek érvényesek. 

Agincourt: A százéves háború egy fontos csatája, 
angol győzelemmel, francia vereséggel; a játékban a 
középkori kalandok egyike. Célszerű, ha ezen keresztül 
ismerkedtek meg a játékkal.

Sereg: Valamelyik fél összes, a csatatéren lévő egy-
sége. 

Tááámadóóó egysééég: Az az egység, 
amely támadódobást hajt végre egy 
másik egység ellen.

ZZZááászlóóó: A zászlók segítségével kü-
lönböztetitek meg a csatérten har-
coló egységeiteket; ráadásul a zász-
lókról még több fontos informáci-
ót leolvashattok. 
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ZZZááászlóóóvivőőő: Olyan figura, amelyhez egy zászló van 
erősítve.

ZZZááászlóóószííín: A zászló fő háttérszíne, jelzi az egy-
ség kiképzettségének, fegyverzetének szintjét. Lehet 
zöld, kék és vörös.

ZZZááászlóóóminta: A zászlón található jelkép (liliom vagy 
oroszlán),  amely jelzi, hogy melyik játékoshoz tarto-
zik az adott egység.

ZZZááászlóóótííípus: A zászlóknak két típusa van, a standard 
és a lobogó. Jelzik, hogy melyik játékoshoz tartozik az 
adott egység.

ZZZááászlóóószííín:A zászló fő háttérszíne, jelzi az egység 
kiképzettségének, fegyverzetének szintjét. Lehet zöld, 
kék és vörös. 

Alap: A műanyag talapzat, amelyen a figura áll. A 
gyalog harcoló figurák alapja négyzet alakú, a 
lovasoké téglalap alakú, a szörnyeké hatszögletes.  

Harc: Egy egység támadódobása egy másik egység 
ellen. Általában egyetlen dobás, de olykor a további 
cselekedetek miatt több dobásra is sor kerül. A harc 
lehet közelharc és lehet távolsági harc. 

Csatatééér: A játéktábla középső része, ahol a játék 
folyik. A csatatér 9x13 hexából áll, és három szekcióra 
van osztva.

Harc +/-xd: Olyan harc, amikor a támadó a neki 
amúgy járónál több, illetve kevesebb csatakockával 
dob. Ha például egy kék zászlós egység -1d-vel harcol, 
akkor a 3 helyett csak 2 kockával dob. 

Visszatááámadááás: Közelharcban a megtámadott 
egység alkalmasint még az ellenfél fordulójában,
nyomban az ellene intézett közelharci 
támadás után visszatámadhat. Csak  merész 
egység támadhat vissza, tehát olyan egység,
amely egy ellene dobott zászlót figyelmen
kívül hagyhat.

Csatakocka: A játékhoz adott kocka. 
Főleg harc eredményének meghatározására 
szolgál.

Csatatééérkééép: A kalandoknál található kép 

a csatatérről, ahol látható, hová kerülnek terep-
hexák, tereptárgyak, egységek. 

Ismertetőőő: A  www.battlelore.com/intro web-
címről letölthető, vagy a terjesztőktől, boltokban 
beszerezhető 

Győőőzelmi pajzs: Pajzs alakú jelző, a két fél jelképé-
vel. Általában a kaland előkészületei során raktok fel 
ilyeneket a csatatérre. A megszerzett győzelmi pajzs 
egyenértékű a megszerzett győzelmi zászlóval.

Kééék zááászlóóó: A kék zászlók, illetve a kék zászlók alatt 
harcoló egységek, figurák. L. reguláris. 

Merééész: Olyan egység, amely egy ellene kidobott 
zászlót figyelmen kívül hagyhat, és közelharcban 
visszatámadhat. Ha egy egység több, egyszerre el-
lene kidobott zászlót is figyelmen kívül hagyhat, ak-
kor a zászlók száma a “merész” után, alsó indexbe 
téve szerepel.

JJJutalomtááámadááás: Az üldöző lovasok, illetve bi-
zonyos esetekben más egységek is egy plusz táma-
dásra jogosultak. 

Bóóónusztalááálat: Ha egy egység nagyobb 
eséllyel talál, akkor az általa kidobott kard 
a pajzson is találatnak számít. 

Szééél: A két játékos (vagy a két csapat) a játéktábla 
két oldalán ül; ha valakinek egy egységét vissza-
vonulásra kényszerítik, az mindig a csatatér saját 
széle felé, vagyis tulajdonosa felé hátrál. 

Kááártyatartóóó: A játékkal adott hosszú, műanyag tar-
tók. A játék folyamán ebbe állítjátok kártyáitokat: így 
könnyedén tanulmányozhatjátok kártyáitokat, de el-
lenfeletek nem láthatja azokat.

Pap: Tudásmester, akinek tudása hitéhez
kapcsolódik.

Harci fááázis: A forduló azon fázisa, 
melynek során megtörténik a támadások 
bejelentése és végrehajtása.

Parancskááártya: A fordulód során kijátszott 
kártya, melynek segítségével utasítást adsz egysége-
idnek, mozogsz és támadsz azokkal. 
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Parancsfááázis: A forduló azon fázisa, amelyben 
sor kerül a parancskártya kijátszására. 

Tulajdonos: Az a játékos, aki 
az adott egységnek utasításokat
adhat. 

Szööörny: Egyetlen figura alkotta 
egység, egyedi és erős lény. A ször-
nyek könnyen felismerhetőek sajá-
tos zászlóikról és hatszögletű alap-
jukról. A szörnyekre speciális szabá-
lyok vonatkoznak.

Kritikus talááálat: Újradobott találatot kö-
vető találat. Az első találat bármilyen lehet (a 
szörny zászlószíne, illetve bónusztalálat vagy  
tudás, ha a fegyver vagy  tudáskártya miatt 
az találatnak számít); a  második csak a 
szörny zászlószíne lehet. Szörny csak kritikus 
találattal ölhető meg. 

Tööörpééék: Szívósságukról, kitartásukról (vagy inkább 
megátalkodott makacsságukról) közismert faj, egy 
hüvelyknyit sem hajlandóak hátrálni harc közben. 
Zsoldosaikat minden vezér szívesen látja – a saját 
oldalán. 

Sebzééés: Az a szám, ahány csatakockával elvileg 
támadást dob egy szörny vagy adott fegyverrel 
rendelkező egység. Rövidítve 1d, 2d, stb. 

Vééédekezőőő egysééég: Az az egység, amelyet támadás 
ér, tehát amely ellen csatakockákkal dobnak. 

Parancsok száááma: Ahány parancskártya van a já-
tékosnál, beleértve az alkalmasint épp kijátszott pa-
rancskártyát is.

Megööölééés/megsemmisííítééés: Egy egység utolsó fi-
gurájának levétele a csatatérről; ez a figura mindig 
a zászlóvivő.

ZZZááászlóóó,,,  VVViiisssssszzzaaavvvooonnnuuulllááásss:  A csatakockák egyik 
oldalán látható  ikon, a visszavonulást jelzi. 
Általában csak zászlóként utalunk rá (például: 
“figyelmen kívül hagy egy zászlót”).

Figura: Önálló, műanyag bábu, egy vagy több harcos 
jelzésére. 

ZZZááászlóóó, dobááás: TheAz az akció, amikor egy egység 
visszafele mozog annak az eredményeképpen, hogy 
visszavonulás zászlót dobtak ellene a harc közben.

ZZZááászlóóó figyelmen kííívüüül hagyááása: Egy vagy több 
ellene kidobott zászló nem hat egy egységre. 

Gyalogos egysééég:Gyalogosan lévő figurákból álló egység 
(pl. gyalogság, íjászok). Felismerhető a figurák négyzet 
alakú alapjairól. Egy gyalogos egységet általában négy 
figura alkot.

Továáábbi cselekedetek: Közelharc során a harcoló 
egység alkalmasint további cselekedeteket hajthat 
végre: például mozoghat, újabb támadást hajthat vég-
re, vagy épp a megtámadott egység visszatámadhat. 
A további cselekedetek az eredeti harc részének 
tekintendőek. 

Továáábbi mozgááások: Ha egy támadó egység kö-
zelharcban megsemmisíti vagy visszavonulásra kész-
teti ellenfelét, mozoghat: előrenyomulhat, vagy akár 
üldözhet is. 

Rééémüüült: A rémült egységnek minden ellene kidobott 
zászló miatt nem csupán egy hexát kell hátrálnia, ha-
nem még egy vagy több hexát. Ha a kötelező egyen 
túl egynél több hexát kell az egységnek visszavonul-
nia minden ellene dobott zászló miatt, akkor a rémült 
mögött, alsó indexben látható szám jelzi, hány hexát 
kell az egységnek a kötelező egyen túl hátrálnia. 

Előőőrenyomulááás: Az a cselekedetet, melynek során 
a közelharci  támadó a visszaszorított ellenfele által 
kiürített hexára lép. 

Tudááásjelzőőő szerzééése: A  tudáskészletből 
a játékoshoz többféleképpen is kerülhet  tudás-
jelző: cselekedet részeként (a játékos csatakocká-
val  tudást dob, megöl egy szörnyet, stb.), vagy 
döntés eredményeképp (tudásjelzőket vesz el for-
dulója végén).

Fordulóóó: Egy játékos által, meghatározott rend sze-
rint végrehajtott cselekedetek összessége. 

Goblinfééélééék: Vagy goblinoidok. A szóbeszéd szerint 
a sivatagból származnak. A gonosz goblinok és nagyobb 
rokonaik, a hobgoblinok vadak, ha nagy csapatban 
vannak, ám vészhelyzetben elgyávulnak.
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ZZZöööld zááászlóóó: A zöld zászlók, illetve a zöld zászlók 
alatt harcoló egységek, figurák. L. irreguláris

NNNehééézfegyverzetűűűek: A legjobb fegyverekkel és 
vértekkel felszerelt, lovasság esetén a legjobb csata-
méneken ülő csapatok. L. vörös zászló. 

Sisakszííín: A csatakockán a színes sisakos 
oldalak jelzik a találatot, mindig az ugyanilyen 
színű zászlós egység ellenében: zöld zászlós 
egység ellen a zöld sisak jelent találatot, 
és így tovább. A szabályban a “zászlószín 
dobása” mindig a megtámadott egység 
színével egyező színű sisak kidobását jelenti.

Szomszééédos hexááák: Két olyan hexa, amelyeknek 
egy oldaluk közös.

Kööörnyezőőő hexááák: Egy hexa körül az összes 
többi hexa (általában 6).

Hexa kiüüürííítééése: Az a cselekedet, melynek során a 
hexán tartózkodó, azon védekező egység átmegy 
onnét egy másik hexára, lehetővé téve így, hogy a 
támadó előrenyomulása során az éppen kiürített 
hexára lépjen. 

Talááálat: Ha a játékos dob egy csatakockával, és az 
megfelelő oldalára fordul, a játékos találatot ért el. 
Általában a megfelelő zászlószín kidobása számít ta-
lálatnak. 

Irregurááálisok:  Gyengén felszerelt és kiképzett katonák. 
E könnyűfegyverzetű csapatok gyakran csupán zaklat-
ják az ellenfelet, de nem bocsátkoznak vele harcba. L. 
zöld zászló. 

Tereptááárgy: Egy vagy több hexa, rajta mestersé-
ges épülettel, mágikus rajzolattal,  vagy pedig vala-
miféle természeti csodával. A tereptárgyakra általá-
ban speciális szabályok vonatkoznak.

Rááálááátááás: Képzeletbeli vonal a támadó és a meg-
támadott hexája között, annak ellenőrzésére, hogy 
a támadó látja-e célpontját vagy sem. 

Tudááás:A BattleLore világát átható titokzatos erő, 
minden csodák forrása.

Tudáááskááártya: A tudásvarázslatok, -cselekedetek, -
tárgyak kártyái.

Tudááásikonok:

Tudááásmester: A haditanácsban ülő tanácsadó, aki 
tudásával támogatja a harcoló egységeket. 

Tudáááskééészlet A játékkártya mellett felhalmozott tu-
dásjelzők; a játékosok innét vesznek el jelzőket, és 
elköltésük után ide rakják vissza azokat. 

Tudáááskééépessééég, tudáááscselekedet: A tudásmes-
terek egyedi, csodás varázslatai, cselekedetei, trükk-
jei, tárgyai. Kiváltásukhoz a játékosnak tudásjelzőket 
kell beadnia. 

Tudááástartalééék: A játékos saját, begyűjtött tudásjelzői 
(kupában, pohárban). A tudástartalékban lévő jelzők 
száma folyton változik.

Tudááásszimbóóólum: A csatakockák egyik 
oldalán látható szimbólum, kidobása tu-
dásképességek kiváltását, vagy tudásjelzők 
begyűjtését teszi lehetővé. Általában a 
szövegben csak röviden hivatkozunk rá: 
“ha  tudást dobsz”.
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Tudááásjelzőőő: A tudáskészletből szerezhető 
jelző, tudásképességek, -hatások kiváltásához 
szükséges.

Kööözelharc, kööözelharci tááámadááás: Szomszé-
dos hexán tartózkodó egység ellen intézett
támadás. Közelharci támadásnak számít az is, 
amikor távolsági fegyverrel felszerelt egység vele 
szomszédos egységet támad.

Kööözelharci fegyver: Kizárólag közelharci táma-
dáshoz használható fegyver. 

ZZZsoldoscsapat: A játékos saját egységeihez egy 
kaland erejéig csatlakozó baráti egységek. Általában 
külön fajba tartoznak.

NNNem talááált: A csatakocka összes olyan oldala, amelynek 
semmi hatása nincsen. 

Lovas egysééég: Lovon (vagy más hátasállaton) ülő
figurákból álló egység. Felismerhető a figurák tégla-
lap alakú alapjáról is. Egy lovas egységet általában 
három figura alkot.

Morááál:  A morál mutatja meg, hogyan reagál az adott 
egység az őt ért csapásokra, mennyire képes kitartani. 
Az egység morálja szabja meg, hogy az egység hogyan 
reagál, ha zászlót, zászlókat dobnak ellene. Általában 
az egységek morálja normális, vagyis annyi hexát kell 
hátrálniuk, ahány zászlót dobnak ellenük. 

Morááál, Merééész: Lásd “Merész”.

Morááál, Rééémüüült: Lásd "Rémült".

Morááálmóóódosííítóóó: Az egység morálját módosító 
hatás. Ez lehet állandó (például a vastörpék faji bó-
nusza), vagy időleges és feltételes (például a szom-
szédok támogatásából vagy tereptárgy tartásából 
származó módosító).

Mozgááás: Azon cselekedet, melynek során egy egy-
ség figurái másik hexára kerülnek. 

Mozgááási fááázis: Az a fázis, melynek során 
az egységek ténylegesen mozognak.

Utasííítááás fááázis: Az a fázis, amelyben az 
egységek aktiválódnak, utasításokat kapnak 
(mozgásra, támadásra, stb.). 

Mááás kaszt kááártyááájááának kijááátszááása:A játékos 
úgy játszik ki egy  tudáskártyát, hogy haditanácsában 
nem ül a kártyához tartozó  tudásmester. Ilyenkor 
a kártya normál költségén túl még 3  tudásjelzőt 
be kell adni, és a szintfüggő hatásoknál mindig úgy 
kell számolni, mintha 1. szintű tudásmester játszotta 
volna ki e kártyát.

Szööörny utasííítááása szekcióóón kííívüüül: Szekciókártya ki-
játszása után az ezen a szekción kívül lévő saját 
szörnyek is adható utasítás – ez 3 tudásjelzőbe kerül. 

Fordulóóón kííívüüül: Az ellenfél fordulójában végrehaj-
tott cselekedet, kártya kijátszása. L. reakciókártya. 

Pááánikdobááás: Rémült egységek megfutamítása után  
az ellenfél annyi kockával dob, ahány hexát hátrált 
ez az egység. Különösen a goblinfélék ellen gyako-
riak a pánikdobások. 

Lobogóóó: Rövidebbik oldalával a zász-
lórúdhoz rögzített zászló, így könnyen 
loboghat a szélben. A játék két zászlótípu-
sa közül az egyik (a másik a standard).

Lobogóóós jááátééékos: Az a játékos, aki a 
lobogós egységet irányítja. Alkalmasint 
több, együttműködő játékos. 

Kijááátszááási fááázis: Az a fázis, pillanat, 
amikor az adott tudáskártya kijátszható. L. 49-50. 
oldal. 

Kööözvetlen lööövééés: Egy távolsági fegyverrel a vele 
szomszédos mezőn álló ellenségre történő lövés. A
közvetlen lövés közelharcnak számít.

Köööltsééég:Egy tudásképesség vagy -cselekedet kiváltá-
sához befizetendő tudásjelzők száma. 

Tartalééékolááás: A harc során dobott tudás eredménye-
képp tudásjelző rakása egy szörny mellé azért, hogy 
utóbb, mikor már elegendő összegyűlt e jelzőkből, a 
játékos kiválthassa a szörny egy képességét. Amikor 
a szörny használja a képességét (vagy mikor meg-
hal), ezek a tudásjelzők visszakerülnek a készletbe. 

ÜÜÜldööözééés: Az a mozgás, melynek során a lovasság 
(vagy bizonyos speciális esetekben más egység) sikeres 
támadása és az azt követő előrenyomulás után még 
egy hexát mozog.

Faj: A különböző kultúra, fajta, vagy törzs, ahonnan az 
egység származik.
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Hatóóótáááv: A támadó és a megtámadott közötti tá-
volság, hexában. A támadó saját hexájával nem kell 
számolni, a megtámadott hexájában azonban igen. 

Tááávolsááági harc/tááámadááás: Távolsági fegy-
verrel felszerelt egység támadása, ha a
 megtámadott nem vele szomszédos hexán
 van (szomszédos egység megtámadása minden-
képp közelharcnak minősül).

Tááávolsááági fegyver: Olyan fegyver, amellyel 
messzebbi (nem szomszédos) hexa is támadható. 
Ilyen fegyverek például az íjak és a számszeríjak. 

Reakcióóókááártya: Olyan  tudáskártya, amely saját fordu-
lón kívül az ellen fordulójában játszható ki, reakci-
óként az ellenfél valamely cselekedetére. A reakció-
kártyák könnyen felismerhetőek arról, hogy a kártya 
alsó felének világos a háttere.

Vööörööös zááászlóóó: A vörös zászlók, illetve a vörös zász-
lók alatt harcoló egységek, figurák. L. nehézfegyver-
zetűek. 

Regulááárisok: A seregeket alkotó csapatok zöme re-
guláris: képzett, jól felszerelt katonák. L. kék zászló. 

Visszavonulááás:Annak következménye, hogy egy 
egység ellen zászlót, zászlókat dobnak. Ilyenkor a 
visszavonuló egység a csatatér saját széle felé mozog, 
vagy pedig elveszít egy vagy több figurát. 

Szééélhááámos: Olyan tudásmester, aki ál-
cázással, trükkökkel és az ellenfél terveinek 
összekuszálásával segíti saját seregét.

Szekcióóó: A csatatér egyik harmada. A szekciókat 
szaggatott vörös vonalak választják el egymástól. A 
három szekció:

Szekcióóókááártya: Olyan parancskár-
tya, amellyel csak egy bizonyos szek-
cióban tartózkodó egységek 
utasíthatóak. A szekciókártyák alsó 
részén mindig látható a csatatér 
sematikus rajza.

Side: One of the two opposing warring factions. Also
see "Camp". A movement toward a player’s side is a
movement in the direction of that player’s edge of the
battlefield.

Speciááális kééépessééég: A szörnyek egyedi speciális 
képességekkel rendelkeznek. Minden ilyen képesség-
nek költsége van, ennyi tudást kell dobnia a szörny 
tulajdonosának ahhoz, hogy a szörny kiválthassa 
képességét. A szörnyek azonban tartalékolhatják is 
a kidobott tudásokat. 

Standard: Keresztrúdról lelógó zász-
ló. A játék két zászlótípusa közül az 
egyik (a másik a lobogó).

Standardos jááátééékos: Az a játékos, 
aki a standardos egységet irányítja. Al-
kalmasint több, együttműködő játékos. 

Tááámogatááás: AHa egy egység szomszédságában 
legalább két baráti egység van, ez az egység 
támogatást kap, nő a morálja. Az ilyen egység egy 
ellene kidobott zászlót figyelmen kívül hagyhat, 
és alkalmasint visszatámadhat. 

Kard pajzson: A csatakockák egyik olda-
lán látható szimbólum; gyakran bónusztalá-
latnak számít.

Taktikakááártya: Olyan parancs-
kártya, amellyel azon egységeknek 
adható ki utasítás, amelyek teljesítik 
a kártya megszabta feltételeket.

Cééélpont: Tudáskártya kijátszásnál a célpont nem 
csupán egység lehet, hanem az az egység, játékos,
tárgy, stb., amire a kártya hat; a hatás 
nem feltétlen ártalmas a célpontra.

Terepmóóódosííítóóó: TAz adott tereptipusra vonatkozó 
szabályok, melyek megtalálhatók a terepfajta össze-
foglaló kártyáján.
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Mezőőő:Az egyik lehetséges terepfajta. A játéktáblára 
nyomtatott hexák mind mezők. 

ÜÜÜres hexa: Olyan hexa, amelyen nincs egység. 

Terepfajtááák ööösszefoglalóóókááártyááája: Az az össze-
foglalókártya, amelyen megtalálhatóak az egyes te-
repfajták mozgási és harci korlátozásai.

Terephexa: Hatszögletű, a csatatérre felrakható lap-
ja. 

Terepfajta: A terephexa típusa, az azon lévő
növényzet. 

Mesterjelzőőő::: Nagy, kör alakú jelző. A mesterjelzők 
szolgálnak a haditanácsban ülő  tudásmesterek, valamint 
szintjük jelzésére. A szintjelzők a többi mesterjelzők 
alá kerülnek.

ÁÁÁllapotjelzőőő: Ha egy egység valamilyen hatás alatt 
áll, a megfelelő állapotjelzőt az egységhez kell tenni. 

Eltiprááás: Ha egy visszavonulásra kénysze-
rített szörny útjában egység áll, az veszít egy 
figurát.

Csapat:Olyan egység, amely – ha nincs meggyengülve 
– több  figurából áll. A gyalogos (4 figura) és lovas (3 
figura) egységek csapatok, a szörnyek (1 figura) viszont 
nem azok.

Csapatok fajtááái: A csapatok kiképzettsége különböző. 
Alapvetően három fajta csapat van, és ezek zászlójuk 
színe szerint különböztethetőek meg: 

• zöld zászlósok vagy irregurálisok; 
• kék zászlósok vagy regurálisok; 
• vörös zászlósok vagy nehézfegyverzetűek. 

Uchronia: Alternatív, a középkorra hajazó, ám mágikus 
fantáziavilág. 

Egysééég:Ugyanazon a hexán tartózkodó figurák összes-
sége.

Egysééég, tááámadóóó: Egység, amely támadást indít.

Egysééég, vééédekezőőő: Megtámadott egység. 

Ellenséééges egysééég: Az ellenfél által irányított egy-
ség. 

Meggyengüüült egysééég: Olyan egység, amelyből már 
hiányzik egy vagy több figura. 

Hexa kiüüürííítééése: Az a cselekedet, melynek során a hexán 
tartózkodó, azon védekező egység átmegy onnét egy 
másik hexára, lehetővé téve így, hogy a támadó elő-
renyomulása során az éppen kiürített hexára lépjen. 

Győőőzelmi zááászlóóó: Tulajdonképp győzelmi pont. A 
megszerzett ellenséges zászlóvivők, továbbá a meg-
szerzett győzelmi pajzsok a győzelmi zászlók; ezek 
a játékos győzelmi sávjára kerülnek; akkor győz, 
ha annyit összegyűjt, amennyi a kaland leírásában 
szerepel. 

Győőőzelmi sáááv: A játéktábla két szélén található sáv, 
ide kerülnek a megszerzett győzelmi zászlók. 
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Haditanááács: A haditanács lapján látható tudásmes-
terek, akik egyedi tudásukkal segítik a játékost. 

Haditanááács-lap:Az a lap, amelyre a játék előkészü-
letei során a játékos lerakja tudásmesterei jelzőit. 

Harcos: Tudásmester, aki tudását a csata 
forgatagában kamatoztatja.

Viaszpecsééétek: A csatatér két szélén, a játéko-
sok előtt vannak a viaszpecsétek; a játék során ide 
kerülnek a megszerzett győzelmi zászlók és jelzők. 

Fegyverkááártya: Minden fegyverhez tartozik egy 
összefoglalókártya, amelyről leolvashatóak az 
adott fegyverre vonatkozó szabályok.

Fegyver hatóóótááávja: Az a távolság, ameddig az adott 
fegyverrel felszerelt egység támadni képes.

Fegyverikon: Az egység zászlaján látható annak a 
fegyvernek az ikonja, amellyel az adott egység harcol.  

Fegyver fajtááája: Azt határozza meg, hogy hogyan 
lehet támadni  az adott fegyverrel. Közelharci fegy-
ver csak szomszédos egység ellen használható, míg 
távolsági fegyver bármely, hatótávon belüli egység 
ellen. 

Varááázslóóó: Tudásmester, aki tudását varázs-
latok megidézésre használja.
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Az alapjátékban az alábbi figurákat találjátok.  A zászló melletti szám jelzi, hogy az adott fajtájú zászlóvivőből 
(standardos vagy lobogós) hányat találtok a  dobozban. Az egységekhez természetesen további, zászló nélküli 
figurák is tartoznak. Végül a dobozban különféle fajtájú tartalék zászlókat találtok, ezekre majd a jövőbeni kiegé-
szítők használata során lesz szükségetek. 
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AZ EGYSÉGEK

vörös zászlós 
nehézlovasság 

vörös zászlós 
nehézlovasság

kék zászlós 
reguláris lovasság 

kék zászlós 
reguláris lovasság

vörös zászlós 
nehézgyalogság

vörös zászlós 
nehézgyalogság 

kék zászlós reguláris 
gyalogság

kék zászlós reguláris 
gyalogság 

zöld zászlós 
irreguláris gyalogság 

zöld zászlós 
irreguláris 
gyalogság 

zöld zászlós 
íjász

zöld zászlós 
íjász

zöld zászlós 
hobgoblin íjászok

zöld zászlós 
goblin portyázók

kék zászlós goblin 
gyalogság

vörös zászlós 
hobgoblin 
gyalogosok

zöld zászlós 
hobgoblin 
lovasság

zöld zászlós vastörpe 
számszeríjász 

kék zászlós 
vastörpe gyalogság

vörös zászlós 
vastörpe 

nehézgyalogság

zöld zászlós 
óriáspók

2

2

2 1 2

2

9 2 5 1 2

3

3 2 9

2 3

1 3 1 1
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