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A Baratheon-ház

A House Baratheon Army Kiegészítő a hatalmas Baratheon-ház
erőit tartalmazza. A Baratheon-ház egy hasonló nagy Ház, mint
a BOW alapjátékban található Stark-ház és Lannister-ház. A do-
bozban a Baratheon-ház minden tartozéka megtalálható, a saját
parancs táblájával, összecsapás jelzőivel, fennhatóság jelzőivel,
Vezetés kártyáival és szelvényével a morál skálához. A Baratheon
egységek (és azok elemeinek többsége) arany színűek, hogy meg
lehessen különböztetni őket, saját egyedi nagy Házuk színeként.

Hacsak másképpen nincs meghatározva, akkor a Baratheon
egységek és parancsnokaik ugyanúgy működnek, mint a BOW
alapjátékban található Stark és Lannister megfelelőik.

Amikor egy olyan ütközetet készítesz elő, amelyikben a
Baratheon-ház is rész vesz, akkor győződj meg róla, hogy a
Baratheon játékos a Baratheon parancs táblát kapja, és hogy a
Baratheon morál szegmens kerül a morál skálába. Gondoskodj
arról is, hogy a 10 Baratheon alap Vezetés kártya is belekerüljön
a Baratheon Vezetés pakliba, amikor a paklit összeállítod.

Műanyag figuráidnak az ábrán látható
módon kell illeszkedniük a hozzájuk adott

talpakba. A figurák összeszerelésekor
javasoljuk, hogy a játékosok használjanak
műanyag-ragasztót. Ezzel megelőzhető a

figurák szétesése játék közben.

A Baratheon-ház
A Battles of Westeros (BOW) játék eme kiegészítője egységeket 
és parancsnokokat tartalmaz, amelyek a játékosoknak egy 
Baratheon hadsereg kialakításához szükségesek. Továbbá, a 
dobozban a játékosok találnak még egy új térkép táblát és 
forgatókönyveket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy az 
ütközeteket és az összetűzéseket egy teljesen új szinten 
tapasztalják meg, valamint találnak szabályokat a kettőnél több 
játékos változatra is.

A Kiegészítő Használata
Az ütközet tervek meghatározzák, hogy mikor kell olyan 
játékelemeket használni, amelyek ebben a kiegészítőben 
találhatók. Ezek az elemek ugyanúgy működnek, mint a BOW
alapjáték azonos típusú elemei. Az egyetlen kivételt a Nyitás 
kártyák képezik, melyek opcionálisan használhatók bármelyik 
ütközetnél, illetve összetűzésnél.
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Renly Baratheon

Legidősebb fivérének, Robertnek hála, Viharvég termékeny föld-
jeivel, Renly hatalma és befolyása nagyobb, mint idősebb fivérének
Stannisnek. Renly meglehetősen karizmatikus és képes megnyerni
további Házak támogatását, királyi képességekkel bír, bár nem ő a
következő a Vastrón örökösei sorában.
Egység Képesség: Fontos (a Fontos kulcsszóról bővebben a 7.
oldalon). A támadás kockával való dobás előtt, a Renlyt birtokló
játékos eldöntheti, hogy növeli-e Háza morálját eggyel, minden
egyes találat után, amelyet ebben a támadásban elér, ahelyett, hogy
az ellenséget sebezné.
Egyedi Képesség: Fordítsd meg Renly Parancsnok kártyáját, ha egy
támadás megsemmisítené Renlyt. Az egysége teljesen sértetlen
marad, és Háza morálja kettővel növekszik.

Stannis Baratheon

Robert Baratheon két fiatalabb fivére             közül az idősebb,
Stannis, Sárkánykő Ura, a harag forrása, mert úgy érzi, hogy
Viharvég dúsabb földjei születésénél fogva őt illetnék. A fe-
gyelmezett és zord Stannis, fiatalabb testvérétől eltérően, nem képes
más Házak támogatását megszerezni.
Egység Képesség: Amikor Stannis egységének irányítása alá tartozó
egységek kerülnek felsorakoztatásra, akkor a morál és a parancs jelző
költséget nem kell megfizetni. Ha egy utasítás jelző egy egység fel-
sorakoztatása végett kerül használatra, akkor a morál nem csökken
(a morál utasítás jelzőt azért még el kell dobni). Továbbá, ha egy
Stannisszel kijátszott Vezetés kártya egy egység felsorakoztatása vé-
gett kerül használatra, akkor nem kell egy parancs jelzőt a Parancs-
nok kártyájára helyezni (a Vezetés kártyát azért még el kell dobni).
Egyedi Képesség: Amikor Stannis utasítást kap, akkor az őt
birtokló játékos tetszése szerinti mértékben csökkentheti Háza
morálját. Minden olyan baráti egység, amelyik ebben a fordulóban
utasítást kapott, +1 támadás kockát kap, minden három mezőért,
amely ilyen módon került lecsökkentésre (+1, három mezővel való
csökkentésért, +2, hat mezővel való csökkentésért, +3, kilenc mező-
vel való csökkentésért, stb.)

Új Parancsnokok
A játékosok további taktikázási lehetősége végett, ez a kiegészítő
nyolc új, a Baratheon-házhoz lojális parancsnokot tartalmaz.
Minden parancsnok mellé egy új Parancsnok kártya is bekerült a
dobozba. Emellett minden parancsnokhoz további öt parancs-
nok-függő Vezetés kártya is tartozik, amelyek akkor kerülnek
játékba, ha az adott parancsnok részt vesz az ütközetben (a
BOW alapjáték „Játékszabályaiban” leírt módon).
Három Baratheon parancsnok (Brienne, Melisandre és Davos)
rendelkezik felkészülés képességgel, ami lehetővé teszi a játékos
számára, hogy a felhasznált Parancsnok kártyát visszafordítsa a
kész oldalára. Ez a képesség, amennyiben létezik, a parancsno-
kok felhasznált oldalán kerül feltüntetésre.

Robert Baratheon

A Hét Királyság királya és a három
Baratheon fivér legidősebbike, Robert Baratheon, egy hatalmas
harcos, olyan képességgel, amellyel másokat saját akarata szerint
képes irányítani. Noha ez a két tulajdonsága segítette őt, hogy
Westeros Királya legyen, Robert többé nem egy fiatal király, alkal-
masságát a koronára még mindig bizonyítania kell.
Egység Képesség: Robert képes felsorakoztatni egy egységet az
IHK-jában, amennyiben az ő saját egysége megsemmisített egy
ellenséges egységet. Ilyen módon, akár saját egységét is felsorakoz-
tathatja.
Egyedi Képesség: Harci pörölyének erejével, Robert félelmetes
ellenség a csatatéren. Amikor Robert bármilyen típusú, három
egyforma szimbólumot dob egy támadás (nem ellentámadás)
alkalmával, akkor az őt birtokló játékos átfordíthatja a Parancsnok
kártyáját és az összes dobás elvetésével, megsemmisítheti a tá-
madásának célpontját képező teljes egységet. Ez a képesség oldalba
támadás esetén nem alkalmazható.
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Melisandre

Stannis Baratheon jobb keze. Asshai                   Melisandre,
R’hllor ájtatos követője, aki úgy tartja, hogy Stannis, az újjászületett
Azor Ahai, R’hllor próféciájából. Sokakat térített át a saját meg-
ingathatatlan hitére, ezzel növelve Stannis követőinek számát (és
buzgalmát) is. A szóbeszéd szerint, sötét erőket használ arra, hogy
félreállítsa azokat akik közé és kiválasztottja közé állnak.
Egység Képesség: Közvetítés (Stannis). Ha Stannis játékban van,
akkor ugyanúgy használhatja Melisandre IHK-ját, mintha sajátja
volna. Ez lehetővé teszi a játékos számára, hogy parancs jelzőket
játsszon ki Stannis Parancsnok kártyájára, de Melisandre irányítása
alatt álló egységeket utasítson.
Emellett, támadás helyett Melisandre egy-egy R’hllor jelzőt
helyezhet bármennyi szomszédos egységre, beleértve az ellenséges és
a baráti egységeket is (kivéve a parancsnokokat). Ezek a jelzők azzal
az egységgel maradnak, amelyekre rá lettek helyezve, egészen addig,
ameddig egy R’hllor Rítussal eltávolításra nem kerülnek, vagy az
egység meg nem semmisül. Az egységeken egyszerre több R’hllor
jelző is lehet. Az R’hllor jelzőkkel és az R’hllor Rítusokkal kapcsola-
tos részletekért lásd a 9. oldalt.
Egyedi Képesség: Fordítsd meg ezt a kártyát mielőtt, vagy miután
utasítod Melisandre-ot. Az őt birtokló játékos kiválaszthat
bármennyi R’hllor jelzővel rendelkező egységet és végrehajthat egy
Áttérítés rítust (ellenséges egységek esetén), vagy egy Tisztítótűz
rítust (baráti egységek esetén), az egységek mindegyikén. Dobj el
minden R’hllor jelzőt minden, a rítusokban részt vett egységről,
akár sikeres volt a rítus, akár nem. A rítusokkal kapcsolatos részlete-
kért lásd a 9. oldalt.
Felkészülés Képesség: Fordítsd át ezt a kártyát a kész oldalára, ha
Melisandre a fordulóját Stannis Baratheon irányítása alatt fejezte be.
(Mivel Stannis ugyanúgy használhatja Melisandre IHK-ját, mintha
sajátja volna, ez valójában azt jelenti, hogy a kártya mindaddig
átfordítható, ameddig Stannis a játéktáblán van.)

Tarthi Brienne

Gúnyosan „a Szépségnek” nevezett Brienne, Alkonyvár durva
vonású örököse. A csatákban mutatott bátorsága azonban kiemeli
őt a többi lovag közül, és biztosítja helyét Renly
Szivárványőrségében (mint a „Kék”).
Egység Képesség: Brienne Parancs Korlátja eggyel nő, ha az irá-
nyítása alatt álló egységek mindegyike Szivárványőr, vagy Lovag.
Ha legalább egy olyan egység áll az irányítása alatt, amelyik e két
jellemző egyikével sem rendelkezik, akkor a Parancs Korlátja nulla
marad.
Egyedi Képesség: Fordítsd meg ezt a kártyát, mielőtt utasítod
Brienne-t. Minden Szivárványőr és Lovag egység +1 támadás
kockát kap ebben a fordulóban.
Felkészülés Képesség: Fordítsd át ezt a kártyát a kész oldalára, ha
Brienne a fordulóját Renly Baratheon irányítása alatt fejezte be.

Andrew Estermont

A Stannis Baratheonhoz hű Estermont-ház megbízható és értékes
lovagjának, Andrew Estermontnak olyan megtiszteltetésben volt
része, hogy ő lehetett Stannis Úr fegyverhordozója. Andrew,
Lomas Estermont egyetlen fia, és különösen hosszú, ásó alakú
szakállt visel.
Egyedi Képesség: Amikor Andrew egysége szomszédos legalább
egy, Lovag jellemzővel bíró baráti egységgel, akkor Andrew
egysége és minden szomszédos Lovag egység megkapja a Szívós-
ság 1 jellemzőt.
Egyedi Képesség: Fordítsd meg ezt a kártyát miután Andrew
egysége bejelentette, hogy támad. Az egysége a támadásához,
minden egyes szomszédos, Lovag jellemzővel bíró baráti egységért
egy extra kockát kap.
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Tengerjáró Davos

A Fekete Betha kapitánya, Davos, jól ismert csempész volt, aki
azzal bizonyította a Baratheonok iránti hűségét, hogy
megmentette Stannis seregét az ostrom alatt álló Viharvégben,
úgy, hogy hagymát és más élelmet csempészett az éhező helyőr-
ségnek. Földeket és lovagi címet kapott hősiességéért, de a bal
kezéről az ujjai végét levágták, a múltbéli bűneiért.
Egyedi Képesség: Amikor egy Törvényen Kívüli baráti egység
(beleértve Davos egységét is) megsemmisít legalább egy
ellenséges figurát, akkor helyezz egy, a megsemmisített figura 
egységének harci besorolásával megegyező utasítás jelzőt Davos
Parancsnok kártyájára. Ez a hatás nem halmozható,
amennyiben egynél több figura kerül levételre ebben a forduló-
ban. Csak az első megsemmisített figura számít.
Egyedi Képesség: Fordítsd meg ezt a kártyát, mielőtt, vagy 
miután utasítottad Davost. Vegyél el minden utasítás jelzőt a
Parancsnok kártyájáról és helyezd át őket az Utasítás Készle-
tedbe. Innentől szokásos utasítás jelzőkként használhatók.
Felkészülés Képesség: Fordítsd át ezt a kártyát, ha Davos a
fordulóját, valamelyik másik Baratheon parancsnokkal szom-
szédos térképmezőn fejezte be.

Bryce Caron

Másik nevén a „Narancssárga”, Bryce Caron, Renly Baratheon
Szivárványőrségének tagja. Mint Éjidal Ura és a Caron-ház vezető-
je, Bryce, a Herceghágó őrzője is, a dorne-i határvidéken.
Egyedi Képesség: Fordulónkként egyszer, Bryce arra kényszerít-
het egy, legfeljebb négy térképmező távolságban tartózkodó,
utasított ellenséges egységet, hogy a lehető legrövidebb úton
induljon meg felé, felhasználva a maximális mozgás lehetőségét.
Ezt a képességet az ellenfél fordulója során kell használni, miután
az már bejelentette, hogy mely egységeit utasítja, de még mielőtt
bármilyen mozgást végrehajtott volna. Az ellenfélnek mindig
megmarad az a lehetősége, hogy egyáltalán nem mozog az egység-
gel, azonban továbbra is utasított és aktív marad. Amennyiben a
mozgás után az ellenfél egysége még mindig képes támadni, akkor
végrehajthat támadást bármelyik elérhető egység ellen.
Ez a képesség csak akkor használható, ha Bryce egysége aktív és
nem vesz részt összecsapásban.
Egyedi Képesség: Fordítsd meg ezt a kártyát, amikor egy ellen-
séges parancsnok egy Bryce-szal szomszédos térképmezőre mozog,
Helyezz át a saját parancs tábládra minden olyan parancs jelzőt,
amelyik jelenleg a parancsnok kártyáján található. A kör hátralevő
részében szabadon használhatod őket, mintha a sajátjaid lennének.
A következő Felsorakoztatási Fázis után tedd vissza őket.
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Új Egységek
Minden egység, amelyik a House Baratheon Army Kiegészítő
található a Baratheon-házhoz tartozik. Minden egység rendelkezik
egy, az egység képességeit részletező Egység Segédlet Kártyával.
Ezek a kártyák ugyanúgy működnek, mint a BOW alapjáték Egy-
ség Segédlet kártyái. Győződj meg róla, hogy minden egység és
vezető olyan lobogóhoz legyen rendelve, amelyik megegyezik azzal
a szimbólummal, amelyik a Parancsnok, vagy az Egység Segédlet
kártyán található.

Viharvégi Őrszemek

A Viharvég őrszemei éberen őrködnek a Baratheonok szék-
helyén. Bár védekező egységként ismertek, az őrszemek kaptak
kiképzést nyílt terepen történő harcra, és hatékony támadások
végrehajtására is. Üldözés képességük lehetővé teszi számukra,
hogy gyorsan elfoglalják a csatatér stratégiailag fontos pontjait.

Viharvidéki Csempészek

A Viharvidék hírhedt a területükön átfolyó nagy mennyiségű
csempészáruról. A csempészeket néha akkor fogadják fel,
amikor a Lopakodó mozgás hatékonyabb, mint a nyílt erő
használata. Miután az ellenséggel végeztek, a gyors Előre-
nyomulás biztosítja a csempészek számára, hogy sebesen és
csendesen mozogjanak.

A Fény Serege

R’hllor lelkes hívei, a Fény Serege, ájtatos szolgálói a Láng és
Árnyék Istenének. Bár Westeroson kevés követőjük akad, né-
hányan felsorakoztak Stannis Baratheon és Melisandre lobogója
alatt. Odaadó természetük és hűségük miatt, Vakbuzgónak
minősülnek. Mint ilyeneket, csaknem lehetetlen megfutamítani
őket arról a területről, ahol megvetették a lábukat, kivéve, ha
megölik őket.

Záporerdei Rendfenntartók

Viharvég küldte őket, hogy elejét vegyék a Királyerdőben
elburjánzott féktelen tolvajlásnak, ezek a rendfenntartók Zápor-
erdőből, képzett Erdei Íjászok, akik nyílvesszők záporát képesek
az ellenséges területre zúdítani.

Zöldkői Helyőrség

A Zöldkőről összegyűlt lovagok híresek lovagi erényeikről, a
harcban pedig a legkiválóbb Nehéz Páncéljukról, amelyekre az
Estermont-ház címerének óriás tengeri teknősét mintázták.
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Éjidal Lovagjai

Fürgén mozognak, akár a fülemülék a Caron-ház lobogóján,
ezek a lovagok büszke harcosok a dorne-i határvidékről. Ezek
a Dorne-i lovasok képzettek a lerohanásokban, egységeik gya-
korlottak az ellenség Üldözésében.

Új Kulcsszavak
Tisztességes – Az ilyen kulcsszóval rendelkező egységek nagy
gyakorlatot szereztek ütközetekben, és tartózkodnak előnyt
szerezni meggyengült ellenségük állapotából. A tisztességes
egységek szabályai a következők:
• Tisztességes egység sohasem támadhatja oldalba az ellenséges

egységeket.
• Ha egy Tisztességes egység úgy határoz, hogy megtámad egy

olyan ellenséges egységet, amelyik már összecsapásban áll egy
másik egységgel, akkor az aktuális összecsapás jelzőt ki kell
cserélni egy Baratheon összecsapás jelzőre, majd a Tisztességes
és az általa megtámadott egység közé kell helyezni (az ilyen
összecsapásból való kilépés esetén nincs Búcsú Csapás dobás).

• Amennyiben egy Tisztességes egységre helyezett összecsapás
jelző szimbóluma megegyezik a Házáéval, akkor az egység
minden harci helyzetben +1 kockát kap (beleértve a támadáso-
kat és a Búcsú Csapásokat is).
Megjegyzés: Amikor egy Tisztességes egység támadást
kezdeményez egy olyan egység ellen, amelyik már
összecsapásban áll, egy Tisztességes egység nem cseréli ki az
ellenség összecsapás jelzőjét a sajátjával. Ezért lehetséges az,
hogy egy Tisztességes egység nem kapja meg az összecsapást
elsőként kezdeményezőnek járó +1 támadás kockát, mielőtt
összecsapásba kerül az egységeddel.

Közvetítés (X) – Egy Közvetítés kulcsszóval rendelkező parancs-
nok képes átadni egy másik parancsnok utasításait a közelében
tartózkodó egységeknek. Ha a parancsnok (X) játékban van,
akkor ez a parancsnok olyan módon használhatja annak a
Közvetítés kulcsszóval rendelkező parancsnoknak az irányítási
hatókörét, mintha a sajátja volna.
Például, Melisandre rendelkezik a Közvetítés (Stannis) kulcs-
szóval. Ameddig mindketten a játéktáblán vannak, Stannis úgy
használhatja Melisandre IHK-ját, mintha a sajátja volna.
Lopakodó – Az ilyen kulcsszóval rendelkező egységek nagy
hatásfokkal használják ki az elterelés előnyeit éppúgy, mint a
mozgást és támadást, mielőtt a célpont egység reagálhatna.

A Lopakodó egységek szabályai a következők:

• Ellenséges egységek (beleértve a Távharci egységeket is) nem
támadhatnak meg egy Lopakodó egységet, hacsak nem ez az
egyetlen elérhető egység, amelyet meg lehet támadni a Célpont
Bejelentésekor, a Harc Lépései során. Ha az elérhető egységek
kizárólag Lopakodó egységek, akkor a támadó, támadása célpont-
jául, kiválaszthat egyet a Lopakodó kulcsszavú egységek közül.

• Azok a Lopakodó egységek, amelyek oldaltámadást hajtanak
végre, nem lehetnek ellentámadás célpontjai.

Erdei Íjász – Erdei Íjász kulcsszóval rendelkező egységek képesek
sebesen áthaladni az erdőkön és a környező fákat az előnyükre
fordítani. Az Erdei Íjászok szabályai a következők:

• Az Erdei Íjász egységek Támadási Távolsága eggyel növekszik, ha
erdő térképmezőn tartózkodnak.

• Amikor mozognak, az Erdei Íjász egységek figyelmen kívül hagy-
nak minden, erdő térképmezőre vonatkozó megkötést (pl. nem
kell megállniuk, amikor egy erdő térképmezőre lépnek).

• Amikor támadnak, az Erdei Íjász egységek figyelmen kívül
hagynak minden, erdő térképmezőre vonatkozó megkötést (pl.
nincsenek arra kötelezve, hogy csak két kockát használjanak, ami-
kor egy erdőbe, vagy erdőből hajtanak végre támadást).

Fontos – Az ilyen kulcsszóval rendelkező egység egy olyan pa-
rancsnok, vagy személy jelenlétére utal, aki rendkívüli jelentőséggel
bír a hadserege szempontjából. Az ilyen egység mindig célpont a
csatatéren, mert megsemmisítése komoly morálváltozást
eredményez az ellenség javára.

Ha egy Fontos kulcsszóval rendelkező egység, vagy parancsnok
megsemmisül, illetve foglyul esik, akkor a lobogóját helyezd a
morál skála mellé. Az Átcsoportosítási Fázis során, a morál vissza-
állítása után, minden játékos eggyel növeli a morálját, minden, a
morál skála mellé helyezett ellenséges lobogóért.

Vakbuzgó – A Vakbuzgó egységek a halálukig küzdenek, a val-
lásuk, vagy ügyük nevében. A saját ügyükben olyan buzgó a hitük,
hogy sohasem hátrálnak meg a támadóik elől, amely egységük
végzete is lehet, de gyakran magukkal rántják az ellenséget is a
pusztulásba. A Vakbuzgó egységek szabályai a következők:

• A Vakbuzgó egységek sohasem vonulnak vissza, hanem még annyi
találatot is elszenvednek, ahány térképmezőt kényszerültek volna
visszavonulni.

• A Vakbuzgó egységek (amennyiben lehetséges) mindig végre-
hajtanak ellentámadást, még akkor is miután egy támadó egység
megsemmisítette őket.

Például, egy Rendíthetetlen vakbuzgó egység, egyetlen figurával,
támadás célpontja lesz. Két morál eredményt dobnak a vakbuzgó ellen.
Az első morál eredményt figyelmen kívül hagyja a Rendíthetetlen
kulcsszó miatt. Azonban, ahelyett, hogy a második morál miatt
visszavonulna, a vakbuzgó tartja a pozícióját, aminek eredményeként
elszenved egy találatot. Ez megsemmisíti az egységet, de még mielőtt
megsemmisülne, a vakbuzgó még végrehajt egy ellentámadást a Ren-
díthetetlen kulcsszónak köszönhetően.
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Új Terepek
A House Baratheon Army Kiegészítő a Battles of Westeros
következő új terep típusait tartalmazza:

Tó
Blokkoló Terep: Nem.
Mozgás: Járhatatlan.
Harc: Nincs harc korlátozás.
Égés: Nincs.
Speciális Szabályok: Azok a kártyák,
amelyek a folyó térképmezőkre vonat
koznak, azok a tavakra ugyancsak vonatkoznak.

Hajók
A Battles of Westeros játékban a hajók terep jelzőként jelennek
meg. A gázló, sánckerítés vagy tűz jelzőkhöz hasonlóan, egy
térképmezőre kell helyezni őket, felülírva ezzel a normál terep
tulajdonságokat.
Minden hajónak két állapota van, a jelző két oldalán. Egy „ép”
hajó még nem szenvedett sérülést és teljes egészében ellátja
feladatát. Egy „sérült” hajó annyi találatot szenvedett el, hogy
csaknem használhatatlan. A további részleteket mindkettőről,
lásd lejjebb.
Minden ép hajó valamelyik nagy Ház tulajdona. Csak az a nagy
Ház képes működtetni azt a hajót. Amikor azonban egy hajó a
sérült oldalára fordul, akkor az már nem tartozik egyik Házhoz
sem, és bármelyik játékos egysége működtetheti.

Ép Hajó

Blokkoló Terep: Igen.
Mozgás: Bármelyik baráti egység felszállhat
egy hajóra, amelynek Háza megegyezik a bir-
tokosa parancs táblájával, de meg kell állniuk, amikor felszállnak.
Ellenséges egységek nem szállhatnak fel. Amikor leszállnak egy
hajóról, akkor az egységeknek egy üres szomszédos járható terep
térképmezőre kell lépniük. Nem mozoghatnak egy ép hajó tér-
képmezőről egy másik hajó térképmezőre. Minden hajón csak
egyetlen egység tartózkodhat.
Harc: Egy ép hajó térképmezőn tartózkodó egység nem támad-
hat és támadás célpontja sem lehet, valamint nem tekinthető
szomszédosnak egyetlen másik egységgel sem.
Égés: 3. Hármas szintű tűz után, egy ép hajót át kell fordítani a
sérült oldalára. Bármilyen, a hajón tartózkodó egység megsem-
misül.
Speciális Szabályok: Az Átcsoportosítási Fázis, Állapot Kon-
díciók Rendezése lépésében, minden játékos (a kezdő játékostól
indulva) az összes ép hajóját, és vele együtt a rajtuk tartózkodó
egységeket, elmozgathatja bármelyik másik olyan víz térkép-
mezőre, amelyikhez folytonos út vezet. A hajók átmozoghatnak
hidakon (hidak alatt), de nem állhatnak meg híd térképmezőn.
A hajók nem mozoghatnak át gázlókon (gázló felett).

Sérült Hajó

Blokkoló Terep: Nem.
Mozgás: Bármelyik egység felszállhat rá.
Amikor egy egység megkísérel elhagyni egy sérült hajó térképmezőt,
akkor az egység birtokosa dob egy kockával. Ha zöldet dob, akkor az 
egységnek azon a térképmezőn kell maradnia és elveszti a megma-
radt mozgásait abban a fordulóban. Az egység továbbra is támadhat.
(Egy olyan egység, amelyik ilyen módon kényszerült helyben mara-
dásra, továbbra is „mozgott” egységnek minősül bizonyos képessé-
gek, például az Egyensúlyvesztés szempontjából.) Ha más ered-
ményt dob, akkor tovább folytathatja mozgását, nem feledkezve meg
arról, hogy egy másik sérült hajó elhagyásához újból dobnia kell.
Harc: Egy sérült hajó térképmezőn tartózkodó egység továbbra is
támadhat. Sérült hajó térképmezőre, valamint onnan nem megen-
gedett az Előrenyomulás és az Üldözés. Ha egy visszavonulás
során egy egység egy sérült hajóra lépne, akkor az egység birtokosá-
nak először dobnia kell egy kockával. Ha zöldet dob, akkor a sérült
hajó járhatatlannak tekintendő, és minden térképmező mozgásért,
amelyet nem tud végrehajtani, elszenved egy találatot. Bármilyen
más eredmény dobása esetén visszavonul a sérült hajóra.
Égés: 2. Kettes szintű tűz után, egy sérült hajó teljesen megsem-
misül. Távolítsd el a játéktábláról. Bármilyen, a hajón tartózkodó
egység megsemmisül.
Speciális Szabályok: A sérült hajók teljesen mozgásképtelenek és az
ép hajókkal ellentétben, nem mozognak az Átcsoportosítási Fázis
során.

Rakpartok
Blokkoló Terep: Nem.
Mozgás: Amikor egy egység egy rakpart
térképmezőre kísérel meg átmozogni egy
sérült hajó térképmezőről, akkor nem kell
dobni egy kockával, hogy kiderüljön, hogy
mozoghat-e.
Harc: Nincs harc korlátozás.
Égés: Nincs.
Speciális Szabályok: Nincsenek.

Dokkok
Blokkoló Terep: Nem.
Mozgás: Amikor egy egység egy dokk
térképmezőre kísérel meg átmozogni egy
sérült hajó térképmezőről, akkor nem kell
dobni egy kockával, hogy kiderüljön, hogy
mozoghat-e.
Harc: Nincs harc korlátozás.
Égés: 2. Kettes, vagy magasabb szintű tűz után, a dokk megsem-
misül. Távolítsd el a játéktábláról. Az összes tűz jelzőt szintén el kell
távolítani erről a térképmezőről.
Speciális Szabályok: Nincsenek.
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Új Állapot Kondíciók

Futótűz
A futótűz jelzők Westeros leggyúlékonyabb anyagát jelzik. Alat-
tomos és robbanékony elegy, zölden ég, és azt mondják, hogy
elolthatatlan. Amikor eléri legnagyobb hőfokát, akkor, sokak
állítása szerint, tekergődző smaragd kígyóra hasonlít, amely
táncolva, korbácsként csap le mindenfelé.
Minden futótűz jelzőnek két állapota van, az instabil és a lángoló,
a jelző egyik és másik oldalán. Az INSTABIL oldal jelenti a
„kígyó” fejét, a futótűz egy kicsi, de kiszámíthatatlan ujját, amely
a kör végére bármelyik irányba elkezdhet terjedni. A LÁNGOLÓ

oldal jelenti azt a futótüzet, amely teljesen felemészt minden
éghető anyagot a területen és ezután már nem terjed tovább.
A futótüzek használatával kapcsolatos szabályok:
• Minden instabil futótűz az Átcsoportosítási Fázis, Állapot

Kondíciók Rendezése lépésében terjed (a hagyományos tűzével
egy időben, és ugyanolyan módon).

• Minden instabil futótűz jelzőt külön kell felhúzni, amikor
terjedésének iránya meghatározásra kerül (képpel lefelé a
készletbe visszahelyezve a felhúzott jelzőt). Amennyiben min-
den játékos beleegyezik, akkor egy normál hat-oldalú kockát is
lehet használni a meghatározásra.

• Amikor terjed, az új futótűz jelző lefelé fordítva kerül lehelye-
zésre (az instabil oldalával felfelé).

• Egy instabil futótűz, egy új térképmezőre terjedése, és egy új
instabil futótűz jelző felhelyezése után, azonnal fordítsd át az
eredeti instabil futótűz jelzőt a lángoló oldalára. Ez maga a kite-
jesedett pokol, de tovább nem terjed.

• Amikor egy instabil futótűz jelző a lángoló oldalára fordul,
akkor bármilyen, az ezen a térképmezőn tartózkodó egység
megsemmisül. Minden, ilyen módon megsemmisített
parancsnok, foglyul ejtettnek tekintendő. Minden, ilyen
módon megsemmisített egység, GYP-ket jelent az ellenfél
Házának (amennyiben lehetséges), valamint a morál változását
eredményezi.

• Az egységek a futótűz egyik változatát sem képesek eloltani.
• A futótűz mindig kiszorítja a hagyományos tüzet. Amennyiben

egy tűz és egy futótűz jelző ugyanazon a térképmezőn található,
akkor távolítsd el a tűz jelzőt.

• Ha egy instabil futótűz egy olyan futótűz jelzőre terjed, amelyik
a lángoló oldalával felfelé van, akkor új jelzőt nem kell kitenni.
Más szóval, a lángoló futótűz sohasem alakul vissza instabil
futótűzzé.

• Amikor az Égési Határértékre történik hivatkozás, akkor a lán-
goló futótűz mindig 4. szintű tűznek minősül.

Hajítógépek
Blokkoló Terep: Igen.
Mozgás: A hajítógép térképmezők
kétoldalasak, egy-egy oldal a különböző
terepek típusoknak, amelyen állnak.
Mozgás céljából, a hajítógép térképme-
zők, olyan típusú terepnek minősülnek,
amilyennek a lapkájuk hátterén látsza-
nak, lehetnek utak, vagy síkságok.
Harc: Nincs harc korlátozás.
Égés: 3. Hármas szintű tűz után, a hajítógép megsemmisül.
Távolítsd el a játéktábláról, a térképmezőjén található összes tűz
jelzővel együtt.
Speciális Szabályok: Ha egy egység egy hajítógép térképmezőn
kezdi meg a fordulóját, akkor az az egység dönthet úgy, hogy
megsemmisíti a hajítógépet, olyan módon, hogy a hajítógép
térképmezőt eltávolítja a játéktábláról.

Kapu Jelző

Blokkoló Terep: Igen.
Mozgás: Járhatatlan.
Harc: Nincs harc korlátozás.
Égés: 4. Négyes szintű tűz után, a kapu megsemmisül. Tá-
volítsd el a játéktábláról, a térképmezőjén található összes tűz
jelzővel együtt.

Kiskapu Jelző

Blokkoló Terep: Igen.
Mozgás: Az egységek áthaladhatnak egy
kiskapu térképmezőn. Ez a térképmező nem
kerül mozgásköltségbe, amikor rálépnek és
nem szabad megállni rajtuk.
Harc: Nincs harc korlátozás.
Égés: Nincs.

Futótűz
Blokkoló Terep: Nem.
Mozgás: Az egységek nem léphetnek sem
lángoló, sem instabil futótűz térképmezők-
re. Azonban az egységek elhagyhatják az
egy instabil futótűz térképmezőket.
Harc: Az instabil futótűz térképmezőn
tartózkodó egységek nem támadhatnak. Az
egységek elveszítik a Rendíthetetlen kulcs-
szavukat egy instabil futótűz térképmezőn.
Égés: Nincs.
Speciális Szabályok: Lásd a „Futótűz” részt az Új Állapot
Kondíciókban.
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Új Jelzők
A House Baratheon Army Kiegészítő tartalmaz új jelzőket. Min-
degyik jelző közvetlenül kapcsolódik egy képességhez, amelyek
kulcsszavak, vagy kártyák segítségével kerülnek játékba.

Áru Jelzők
Az áru jelzők azokat a tárgyakat és erőforrásokat
jelzik, amelyeket a szövetséges erők csempésznek be.
Minden áru jelzőt (amelyek Davos Vezetés kártyáinak
hatásai által kerülnek játékba) el lehet dobni egy Rendezési Fázis
elején, hogy egy további Vezetés kártyát húzz fel, vagy, hogy
további egy kockával dobj, amikor utasítás jelzőkért dobsz.

R’hllor Jelzők
Az R’hllor jelzők jelölik a R’hllor Rítus lehetséges cél
pontjait (lásd a „R’hllor Rítusok” részt). Baráti és ellen
séges egységekre egyaránt ráhelyezhetők. Amikor egy
egységre kerülnek, akkor ezek a jelzők az adott egységgel
együtt mozognak, és addig ott is maradnak, ameddig egy rítus
végrehajtásra nem kerül, vagy az egység meg nem semmisül.
Egyetlen egységen több R’hllor jelző is összegyűlhet, de csak egyet
lehet eltávolítani, amikor egy rítus végrehajtásra kerül az egységen.
Parancsnokot tartalmazó egységek nem birtokolhatnak
R’hllor jelzőket.

Árnygyermek Jelzők
Ezeket a jelzőket Melisandre Parancsnok kártyájára
kell helyezni, ahol az Árnygyermek rítus időzítője-
ként viselkednek. Amikor az utolsó Árnygyermek
jelző is lekerül Melisandre Parancsnok kártyájáról, akkor a rítus
kezdetét veszi, a „R’hllor Rítusok” részben leírt módon.
Ha Melisandre egysége bármikor mozog, vagy megtámad egy
ellenséges egységet (vagy őt támadják meg), akkor az
Árnygyermek rítus félbeszakad és teljesen meghiúsul. Az összes
Árnygyermek jelző (csakúgy. mint a résztvevő parancsnok
korong) azonnal eldobásra kerül Melisandre Parancsnok kártyá-
járól, anélkül, hogy hatást fejtene ki.

R’hllor Rítusok
R’hllor, a Fény Istene, misztikus és különös hatalmat ad a
legelkötelezettebb híveinek. Melisandre, aki hitében nem ismer
megalkuvást, képes különböző rítusokat végrehajtani, melyek
akár egy ütközet kimenetelét is befolyásolhatják. A következő
rész részletesen tárgyalja ezeket a rítusokat.

Megtisztulás Lángok Által
R’hllor jelzővel rendelkező baráti egységek alkalmasak arra, hogy
ez a rítus végrehajtható legyen rajtuk. A rítus végrehajtásakor
távolíts el egy R’hllor jelzőt a kiválasztott egységről és dobj az
egység eredeti erejével (azaz az egységben eredetileg található fi-
gurák számával) megegyező számú kockával. Minden olyan kido-
bott színes pajzs eredményért, amelyik megegyezik az egység harci
besorolásával, helyezz vissza egy figurát az egységbe. Egy egység-
nek nem lehet több figurája, mint amennyi az eredeti ereje.

Áttérítés
R’hllor jelzővel rendelkező ellenséges egységek alkalmasak arra,
hogy ez a rítus végrehajtható legyen rajtuk. (A rajtuk levő R’hllor
jelzők számától függetlenül, minden egységen fordulónként ki-
zárólag egyszer hajtható végre ez a rítus.) A rítus végrehajtásakor
távolíts el egy R’hllor jelzőt a kiválasztott egységről és dobj az
ellenséges egység harci besorolásától függő számú kockával:
• Zöld harci besorolású egység = 4 kocka
• Kék harci besorolású egység = 3 kocka
• Vörös harci besorolású egység = 2 kocka
• Ha az ellenség egy Lovas egység, akkor eggyel kevesebb kocká-

val dobj
Legalább egy Hősiesség eredményt esetén, az egység áttérítésre
kerül. Az ellenséges egység mostantól a Baratheon játékos
irányítása alatt áll, mintha csak a saját egysége volna. Cseréld ki
az ellenség lobogóját, egy ugyanolyan harci besorolású Baratheon
lobogóra.
Az áttérített egység ugyanabban az utasított állapotban marad,
mint az Áttérítés rítust megelőzően. Más szóval, ha egy olyan
egység, kerül áttérítésre, amelyik ebben a körben már utasított
volt, akkor az inaktív állapota meg is marad, amíg felsorakozta-
tásra nem kerül.
Egy áttérített egység nem tekinthető „megsemmisítettnek”. Az
áttérített egység eredeti birtokosa nem szenved el morál vesz-
teséget, amiért elveszítette az egységet, és az új birtokos sem kap
GYP-t. Az áttérített egység azonban, mostantól az új birtokos
hadereje részének tekintendő, és mint ilyen, az új birtokos
szenvedi el a morál veszteséget és az ellenfele részesül GYP-ben
(amennyiben lehetséges), ha az egység később megsemmisül.
Megjegyzendő, hogy időről-időre esetleg szükséges lehet megnéz-
ni az ellenség Egység Segédlet kártyáját, hogy az újonnan szerzett
egység hogyan működik.
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Árnygyermek
Amikor egy kártya hatása lehetővé teszi, akkor Melisandre
végrehajthatja ezt a rítust egy, a játéktáblán tartózkodó
ellenséges parancsnokon, de csak abban az esetben, ha ennek a
parancsnoknak a parancsnok korongja még nincs használatban,
a játék egy másik eleme által (például egyes forgatóköny-
vekben). A parancsnoknak nem szükséges (és valójában nem is
szabad), hogy R’hllor jelzővel rendelkezzen. Helyezd a célpont
parancsnok korongját Melisandre Parancsnok kártyájára, majd
erre halmozz rá annyi Árnygyermek jelzőt, ahány térképmező
távolságra van jelenleg Melisandre a parancsnoktól.
Minden Parancs Fázis végén vegyél el egy Árnygyermek jelzőt a
halomból. Amikor az utolsó Árnygyermek jelző is lekerül és
már csak parancsnok korong marad, akkor a parancsnok meg-
semmisül.
Az Árnygyermek rítus kizárólag magukat a parancsnokokat
célozza, és nem az egységet, amelynek tagjai. Ha a megsemmi-
sített parancsnok egységében maradtak figurák, akkor távolítsd
el a parancsnok lobogóját és helyezd át az egyik megmaradt
figurához.
Ez nem minősül „támadásnak” és a parancsnok eltávolításra
kerül, függetlenül a harci besorolástól, az elfogási értéktől, a
jellemzőktől, a kulcsszavaktól és a képességektől.

Összetűzések
A Baratheon ház bevezetésével, néhány kisebb változatás történt
az összetűzésekkel kapcsolatban. Az összetűzések játszásának
szabályai a BOW alapjáték játékszabályaiban tekinthetők meg.

A Korona Szimbólum

Csakúgy, mint az eddig megjelent kártyák esetén,
a játékosoknak ki kell választaniuk az Összetűzés
kártya jobb felső sarkában megadott két Ház
egyikét. Amennyiben azonban az egyik Ház szim-
bólum helyett egy korona szimbólum található,
akkor az azt jelenti, hogy a játékos bármelyik
elérhető nagy Házat választhatja. Két korona
szimbólum esetén, mindkét játékos választhat az
elérhető nagy Házak közül. A játékosok továbbra
sem választhatják ugyanazt a nagy Házat.
Megjegyzés: Két különböző korona szimbólum létezik, egy-egy
a két különböző játékosnak, a jelentésük azonban ugyanaz.
Ha egy korona szimbólum bármelyik nagy Ház szimbólumával
szerepel együtt, akkor az egyik játékosnak a jelzett Házat kell vá-
lasztania. A másik játékos bármelyik másik elérhető nagy Házat
választhatja.

Összetűzés Helyettesítési Szabály

Egy összetűzésnél, a kártyák felhúzása során, egy kártya egy
játékost arra utasíthat, hogy egy adott típusú egységből többet
kapjon, mint amennyi elérhető. Az ilyen esetben a játékos ehelyett
használhatja a saját Háza bármelyik elérhető, azonos harci besoro-
lású és rangú egységét. Megjegyzendő, hogy egy szövetséges egység
nem helyettesíthető egy másik szövetséges egységgel, hanem csak a
játékos Házának egy azonos harci besorolású és rangú egységével.
Abban az esetben, ha a játékos Házának adott besorolású egy-
ségéből (vagy a lobogójából) nincs több elérhető, akkor nem lehet
helyettesíteni.
Ugyanígy, egy kártya egy játékost utasíthat arra, hogy egy adott
típusú terepből többet kapjon, mint amennyi elérhető. Ebben a
helyzetben, először a kezdőjátékos húzza fel az összes terep
térképmezőjét az Összetűzés Előkészítésének Terep Lapkák Össze-
szerelése lépésében. Ha bármilyen típusú terep térképmező elfogy,
akkor egyik játékos sem kaphat többet olyan típusú terepet. Nem
lehet helyettesíteni.

atás történt
zásának

tekinthetők meg.

ik, egy-egy
ugyanaz.
imbólumávalávalá

ázat kell vá-
agy Házat
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Baratheon Nyitás Kártyák
(opcionális)
A Nyitás kártyák opcionálisak, amelyek a BOW alapjáték előny
jelzője helyett használhatók. Kizárólag a két játékos, játék elején
történő beleegyezésével használható ez az opcionális szabály. Vagy
mindkét játékos használja a Nyitás kártyákat, vagy egyikük sem.

Ez a kiegészítő kizárólag a Baratheon játékos részére tartalmaz
Nyitás kártyákat. További Nyitás kártyák (amelyek más
BOW kiegészítőkben találhatók) szükségesek ennek az
opciónak a használatához.

A Nyitás kártyák olyan egyedi képességet biztosítanak, amelyet
az előny jelzővel rendelkező játékos válthat ki olyan módon,
hogy a kezdés jogát az ellenfelének adja.
Az ütközet, vagy az összetűzés megkezdése előtt mindkét játékos
titokban választ egy, a Házának, vagy a választott szövetséges
Háznak megfelelő Nyitás kártyát, amelyet használni fog a játék
során. A játékosok lefelé fordítva a játékterületükre helyezik a
Nyitás kártyájukat. Amikor a kezdés joga meghatározásra kerül,
akkor a kezdőjátékos ahelyett, hogy elvenné az előny jelzőt,
felfedi a Nyitás kártyáját. Az előny jelzőre nem lesz szükség, a
dobozban kell hagyni.
Amennyiben a kezdést illetően egyenlőség alakul ki, akkor a
felfedett Nyitás kártyával rendelkező játékosé a kezdés joga.
A játék során a felfedett Nyitás kártyával rendelkező játékos
használhatja a kártya képességét. Amennyiben ezt megteszi,
akkor a Nyitás kártyáját azonnal le kell fordítania (ahogyan ez a
kártya szövegében is le van írva). Az ellenfele ekkor felfedi saját
Nyitás kártyáját. A kezdés joga átkerül a másik játékoshoz és
ettől fogva ez a játékos élvezi ennek előnyeit (mostantól kezdés
jog egyenlőség esetén nyer és használhatja Háza nyitás kártyájá-
nak képességét).
A dobozban található négy Baratheon Nyitás kártya ugyanúgy
működik, mint a többi ilyen típusú játékelem, azonban csak
olyan játékos választhatja, amelyiknek legalább egy Baratheon
egység, vagy parancsnok van a seregében.
Ha egy játékosnak egynél több Ház Nyitás kártya is rendelkezé-
sére áll, akkor is csak egy Nyitás kártyát választhat.

Szövetséges Ütközet
Egy Szövetséges ütközet lehetővé teszi, hogy a Battles of Westeros
játékot akár nyolc játékos is játssza. Bár a játékosok ezeket a szabá-
lyokat bármelyik ütközetben, vagy összetűzésben
használhatják, a szövetség szimbólummal jelölt üt
közetek és összetűzések készültek kimondottan úgy,
hogy ezeket a szabályokat kihasználják. (Minden,
szövetség szimbólummal jelölt ütközet, két játékossal
is játszható.) Szövetséges játék esetén az alapszabályok a következő
módon változnak:
• Játékosok Szétosztása: Először a játékosok két csapatot alakí-
tanak (egy-egy csapat az ütközetben résztvevő két nagy Háznak),
lehetőleg egyforma létszámban.
Mindkét csapatban a legtapasztaltabb Battles of Westeros játékos
lesz a csapat „Ura”, és magához veszi csapata nagy Házának
parancs tábláját. (Ha a játékosoknak gondja akad azzal, hogy ki a
„legtapasztaltabb”, akkor mindkét csapatban a legidősebb játékos
lesz az Úr.) A csapatok többi játékosa „Zászlóhordozónak”
tekintendő, akiknek el kell venniük egy-egy olyan szövetséges
parancs táblát, amelynek hátulján az Uruk Házának címere
látható. (Lényegtelen, hogy melyik Zászlóhordozót alakítják,
mivel a Zászlóhordozóknak nincsenek saját hatásaik.) Bármikor,
amikor egy csapaton belül konfliktus, vagy nézeteltérés adódik a
játékosok között, akkor mindig a csapat Ura dönti el a kérdéses
dolgot.
Miután mindkét csapat kiválasztotta az Urát és a Zászlóhordozóit,
a csapat Ura kiválasztja és szétosztja az összes parancsnokot a
csapata játékosai között, a lehető legegyenletesebben. Minden
játékosnak legalább egy parancsnok kell, hogy jusson, amelyet ő
irányít a játék végéig.
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• A Kezdés Jogának Megállapítása: Amikor a kezdés jogát
állapítod meg, akkor a csapat parancs tábláján található összes
parancs jelzőt össze kell adni.

• Parancs Érték: Egy csapat összes játékosa között a lehető leg-
egyenletesebben (felfelé kerekítve) oszlik meg a forgatókönyv
Parancs Értéke.
Például, egy olyan ütközetben, ahol mindkét csapatot két-két
játékos alkotja és a Parancs Érték 5, ott minden játékos három
parancs jelzőt kap.
Amikor egy játékos a parancsnokait frissíti, akkor a felhasznált
parancs jelzőit mindig a saját parancs táblájára teszi vissza.

• Vezetés Érték: A csapatok minden játékosa a kezében tartja a
saját Vezetés kártyáit, azonban minden kártyát a csapat közös
Vezetés paklijából kell felhúzni. Amikor a Rendezési Fázis
során Vezetés kártyák felhúzására kerül sor, akkor a csapat Ura
az ütközet Vezetés Értékével megegyező számú lapot húz fel.
Miután megnézte őket, tetszése szerint szétosztja a Zászlóhor-
dozói és saját maga között, úgy a csapat minden tagja legalább
egy lapot kapjon. Amennyiben a kártyák kiosztása után, a
csapat egy, vagy több játékosának kevesebb lapja van, mint a
csapat bármelyik másik játékosának, akkor azok a játékosok
még húznak egy-egy kártyát Vezetés pakli tetejéről.

• Utasítás Készlet/Érték: Egy csapat minden játékosa közös
Utasítás Készleten osztozik. Amikor a Rendezési Fázis során
utasítás jelzők érkeznek, akkor mindkét csapat Ura az ütközet
Utasítás Értékével megegyező számú kockával dob és kidobott
eredménynek megfelelő jelzőket a közös Utasítás Készletbe
helyezi, amelyet olyan helyen kell kialakítani, hogy minden
játékos elérje. A Parancs Fázis során, bármelyik csapattag sza-
badon használhat utasítás jelzőket a közös Utasítás Készletből.

• Erőforrás Többlet: Az Átcsoportosítási Fázis során, bármelyik
játékos dönthet úgy, hogy a csapat Utasítás Készletéből egy
utasítás jelzőt megtart, valamint, hogy egy, a kezében tartott
Vezetés kártyát átvisz a következő körre.

• Egységek Utasítása: Csapata fordulójának Parancs Fázisa
során, a csapat bármelyik játékosa (de csak egyetlen játékos)
utasíthat egységeket. Egy csapat Ura, bármikor passzolhat.
Miután passzolt, a csapat egyetlen játékosa sem utasíthat már
egységeket a kör hátralevő részében.
Egy játékos csak azokat a Vezetés kártyáit játszhatja ki, amelyek
parancsnokai a játékoshoz tartoznak, azonban szabadon
utasíthat bármilyen elérhető egységet, amelyik az adott pa-
rancsnok RLV-jében tartózkodik, beleértve egy másik játékos
parancsnokát is.
Bármilyen hatás, amelynek szövegében a „saját” vagy a „baráti”
szó szerepel, az a csapatod bármelyik játékosára vonatkozhat.
Ugyanígy, bármilyen hatás, amelynek szövegében az
„ellenséged” vagy az „ellenfél” szó szerepel, az a másik csapat
bármelyik játékosára vonatkozhat.

• Parancs Helyettesítés: Amikor Vezetés kártyát játszik ki, a
kártyát kijátszó játékos mindig dönthet úgy, hogy a minden, a
kártyára nyomtatott szöveget az „Utasíts 1 egységet.” ké-
pességgel helyettesíti. Az ilyen helyettesítés alkalmazása esetén,
minden más parancsot és taktikát figyelmen kívül kell hagyni.

Ütközet Terv Sorszámok
Minden ütközet terv egyedi sorszámmal rendelkezik, a hivatko-
zások megkönnyítése végett. Ez a szám az ütközet terv címe előtt
kerül feltüntetésre és megmutatja az adott ütközet terv megjelené-
si sorrendjét a többi játék ütközet terveinek viszonylatában is.
Ez a kiegészítő a 27 – 34 sorszámú ütközet terveket tartalmazza.
(A 34. ütközet három szakaszra lett bontva: A, B és C.)

Kiegészítők és Ütközet Tervek
A Battles of Westeros játékhoz számos kiegészítő elérhető. Az
utánpótlás készletek (Wardens of the North, Wardens of the
West) még több egységet és parancsnokot biztosítanak, a már
korábban megjelent nagy Házak számára. Hadsereg kiegészítők
(House Baratheon) egységeket és parancsnokokat biztosítanak,
új nagy Házak számára. A kiegészítő készletek (Lords of the Ri-
ver, Brotherhood Without Banners, stb.) bármelyik nagy Ház
számára utánpótlást biztosítanak, egy adott szövetséges Ház
formájában.
Az eddigi kiegészítők jobb kihasználása érdekében, ebben a
könyvben találhatók olyan ütközetek, amelyek igénylik a
korábban megjelent kiegészítők meglétét. Az ütközetek
címeinek jobb oldalán, egy „Szükséges Kiegészítők” felirat
található, amely mellett szimbólumok láthatók. Minden egyes
szimbólum, egy-egy BOW kiegészítőt jelöl. Amennyiben a
szimbólumok bármelyike szerepel egy ütközet tervben, akkor az
adott kiegészítő legalább egy példánya szükséges az ütközet
lejátszásához.
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27. A Záporerdei Rajtaütés

„- Hamarabb megszámolom ezeket az esőcseppeket, minthogy megszámolnám 
a Záporerdőbe özönlő oroszlánokat. Vajon mi bőszítette fel ennyire a Lannis-
tereket, hogy ilyen csalogató lett számukra ez az esőáztatta erdő?
- Te is ugyanolyan jól tudod, mint én, Brandt, hogy harc készülődik. Szinte 
érzem a szagát. És ahol háború van, ott becsvágy is van. És ahol becsvágy van, 
ott oroszlánok is vannak.
- És már itt is vannak! Akadálytalanul és fékeveszetten masíroznak keresztül a 
területünkön, mintha csak a sajátjuk volna. Robert és Renly halottak, 
elárulták és meggyilkolták őket. Mindkettőjüket. Mi reménye maradt 
Viharvidéknek? Akár most rögtön hűségesküt is tehetnénk Cersei királynőnek!
- Brandt! Hé, nézz csak oda! Hajók! De azokat a lobogókat nem ismerem 
fel…
- Én ismerem azokat a vitorlákat valahonnan! Stannis Baratheon visszatért! 
Éljen Stannis!”

- Beszélgetés két Viharvidéki vadász között
A Baratheonok kezdenek.

A Szarvasok Befogása – Egy Baratheon fennhatóság jelzőt tartalmazó tér-
képmező elfoglalásakor, a Lannister játékos nem cseréli ki a jelzőt a saját-
jára. Ehelyett, ha egy kör végén a Lannister játékos egy, vagy több olyan 
térképmezőn áll, amelyeken Baratheon fennhatóság jelzők találhatók, akkor 
a jelzők egyikét leveheti a játéktábláról és a saját játékterületére helyezheti.

Győzelem
Az a játékos győz, akinek több győzelmi pontja van a 4. kör 
végén. A következő esetben jár a GYP:

Baratheon

1 GYP minden megsemmisített ellenséges egységért (azonnal)

1 GYP minden, a játéktáblán maradt Baratheon fennhatóság 
jelzőért (a játék végén)

A Baratheon játékos azonnal győz, ha mindhárom 
fennhatóság jelző a birtokában van a 4. kör végén.

Lannister

1 GYP minden megsemmisített ellenséges egységért (azonnal)

1 GYP minden, a játékterületén található Baratheon 
fennhatóság jelzőért (a játék végén)

Stannis 
Baratheon

Sárkánykő
Ura

Az Ütközet Játékelemei

Melisandre
A Vörös
Asszony

Kevan 
Lannister
A Megbízható 

Kapitány

Addam 
Marbrand

Ashemark 
Harcosa

Tengerjáró 
Davos

A 
Hagymalovag

Kiegészítők
Szükséges

Játéktábla Oldal: A





28. Az Oroszlánfalka Elszabadul

„Azt beszélik, hogy maga Robert Baratheon vonult be Lannisrévbe, de 
felderítőink megerősítették, legnagyobb meglepetésünkre és értetlenségünkre, 
hogy valójában az ifjabb Baratheon volt az – Renly, a mi Törvénymesterünk!

Nekem az magas, hogy miért indított hadsereget Égikertből, saját királynője 
Háza ellen. Annyit azonban tudok, hogy a bolond egyenesen az oroszlán bar-
langjába menetel. Egy vágtányi távolságra a Crakehall, Mélyodú, Silverhill és 
Cornfield erőktől, úgy gondolom, hogy szegény Renly nagyobbat harapott, 
mint amekkorát le tud nyelni. Hadseregének létszáma ugyan megrémített 
néhány Lannister nemzetőrt, azért a támadásra való készülődés meglehetős 
gondokkal járhat.

Az a hír járja, hogy Renly a Mace lánynak udvarol és házassággal akarja 
egyesíteni a Rózsát a Trónnal. De ha hinni lehet annak, amit Lewys nagyúr 
állít, akkor Renly valójában királyi bátyjának szánja feleségül aTyrell lányt. 
Micsoda árulás! Miközben nem mást, mint Tywin nagyúr egyetlen lányát 
hordja az ágyába. Egyesek azt suttogják, hogy a Vörös Erődben már elő is van 
készítve egy sötét cella, ami csak rá vár! Az biztos, hogy a Lannisterek Urának 
arany kardja készen áll, hogy lesújtson egy ilyen árulásra!

Akárhogyan is van, a háború árnyéka Nyugatföldre vetül, és én nem 
mulasztom el a lehetőséget, hogy lenyomjak egy újabb lázadást. Nagyon 
remélem, hogy a bájos Renly nem hal meg a csatamezőn, mert jómagam 
inkább a kivégzésére lennék kíváncsi. Szeretném látni, a Viráglovag arcán a 
szenvedést, amikor húga kerítőjének nyaka találkozik Tywin pengéjével.

Az volna csak a szép látvány!”

- Ser Jonas Lydden, Mélyodúból

A Lannisterek kezdenek.

Győzelem
Az a játékos győz, akinek több győzelmi pontja van az 5. kör 
végén. A következő esetben jár a GYP:

1 GYP minden megsemmisített, parancsnokot nem tartal-
mazó, ellenséges egységért (azonnal)

3 GYP minden megsemmisített, parancsnokot tartalmazó, 
ellenséges egységért (azonnal).

Kiegészítők
Szükséges

Tarthi 
Brienne

A Kék

Az Ütközet Játékelemei

Renly 
Baratheon

Viharvég
Ura

Kevan 
Lannister
A Megbízható 

Kapitány

Addam 
Marbrand

Csatlós 
Parancsnok

Bryce 
Caron

A 
Narancssárga

Jaime 
Lannister
A Királyölő

Játéktábla Oldal: B





29. Roham Crakehallból

„Az biztos, hogy ezt a napot dalok fogják halhatatlanná tenni, és én a szem-
tanúja leszek! A Szarvas Király és álnok fivére ma együtt lovagolnak csatába, 
és én Ser Jonas Lydden, Mélyodúból ellenük vonulok!

A katasztrofális ütközet után, Crakehalltól délre, Renly ördögien kidolgozott 
terve gyümölcsözőnek bizonyult. Megtörte vonalainkat, és mi majdnem Lan-
nisrévig voltunk kénytelenek visszavonulni. Jaime az első vonalban maradt 
addig, mígnem őt is visszaszorították, a hatalmasabb Baratheon erők. De 
most az apja, maga Tywin nagyúr mellett lovagol. Ezúttal nem veszítünk! 
Lannisrév a tét.

Azt beszélik, hogy Robert Király bebörtönözte Királynéját, amikor tudomást 
vett a birodalma elleni tervekről. De én nem hiszem el! Cersei jó és igazságos 
királynő és nevének bemocskolása olyannyira felbőszít, hogy azt csak 
Baratheon vérrel lehet csillapítani.

Most kilovagolunk, hogy megütközzünk a zsarnok királlyal és gőgös öccsével, és 
a nap végére az oroszlánok legyűrik a szarvast, és új királyt koronázunk. A 
Lannisterekért!”

- Ser Jonas Lydden, Mélyodúból

A Baratheonok kezdenek.

Erősítés – Minden kör végén, számold meg, hogy melyik játékos hány 
fennhatóság jelzőt birtokol. Amennyiben a számoláskor bármelyik játékos 
három ilyen jelzőt birtokol, akkor elhelyezhet egy általa választott, új zöld 
harci besorolású egységet (a forgatókönyvben található bármilyen 
egységet), a megjelölt út térképmezőre (vörös a Lannistereké, sárga a 
Baratheonoké).

Ha a számoláskor valamelyik játékos négy jelzőt birtokol, akkor a zöld 
helyett választhat egy tetszése szerinti új kék harci besorolású egységet
(amely a saját nagy Házához tartozik és nem szerepel a forgatókönyvben) és 
a megjelölt út térképmezőre helyezheti.

Mindét esetben, ha a megjelölt út térképmező foglalt, akkor a játékos nem 
helyezhet le egységet. Minden lehelyezett egység aktív.

Győzelem
Az a játékos győz, akinek több győzelmi pontja van az 5. kör 
végén. A következő esetben jár a GYP:

1 GYP minden megsemmisített ellenséges egységért (azonnal)

1 GYP minden fennhatóság alatt tartott célpontért (a játék 
végén)

Kiegészítők
Szükséges

Játéktábla Oldal: A

Tarthi 
Brienne

A Kék

Az Ütközet Játékelemei
Renly 

Baratheon
Viharvég

Ura

Kevan 
Lannister
A Megbízható 

Kapitány

Tywin 
Lannister
Casterly-Hegy 

Ura

Jaime 
Lannister
A Királyölő

Tengerjáró 
Davos

A 
Hagymalovag

Robert
Baratheon

Westeros 
Királya

Gregor 
Clegane
A Lovagló 

Hegy





30. Az Ellenséged Ellensége

„Mostanában úgy terjed a szóbeszéd, mint a futótűz. Most, hogy szinte min-
den oldalon folyik a háború, az emberek természetesen spekulálni kezdenek. 
De ma este hallottam a legnagyszerűbb történet, ha hinni lehet neki! 

Ez az ágrólszakadt suhanc berontott Gregric kocsmájába, olyasmiket or-
dibálva, hogy elárulták a trónt, meg efféléket. Miután lenyugtattuk, egy olyan 
történetet adott elő, amit nem felejtek el egyhamar. Azt mesélte, hogy egy Stark 
hadsereget látott, amely a király saját emberei ellen vonult. De nem csak ezt 
mondta, hanem még azt is, hogy a királynő saját Háza is csatlakozott hozzá a 
király ellen! Észak és Nyugat összefogott? Szamárság! Na, de ki tudja, nem 
igaz? Ó, de a kölök gyönyörű meséje mindig boldogsággal tölt el!”

- Egy helybéli, Gregric kocsmájában

A Starkok kezdenek.

Egy Valószínűtlen Szövetség – Minden egyes kör legvégén, ha Stark 
játékos kettővel több fennhatóság jelzőt birtokol, akkor erősítés gyanánt 
nyugat felől kap egy Lannister kontingest.
Először, keresd ki és keverd össze az összes rendelkezésre álló Lannister 
parancsnok korongot. Ezután a Stark játékos véletlenszerűen húz egy 
parancsnok korongot és elhelyezi annak a parancsnoknak a kék harci be-
sorolású egységét egy általa választott olyan térképmezőn, amelyik stratégia 
jelzőt tartalmaz és még nem foglalt. Ha már nincs szabad stratégia jelzős 
térképmező, akkor ebben a körben nem érkezik erősítés. Ez a parancsnok 
ettől fogva, teljes egészében a Stark játékos irányítása alatt áll. Ezután 
távolítsd el a választott stratégia jelzőt; ezek többé nem használhatók 
erősítés érkeztetésére.
Ezután válassz ki két bármilyen zöld harci besorolású Lannister egységét, 
amelyek harci osztálya megegyezik az érkeztetett Lannister parancsnok 
osztályával és helyezd őket bármelyik, az érkeztetett parancsnokkal 
szomszédos szabad térképmezőre. Ezek az egységek szintén a Stark játékos 
irányítása alá kerülnek. A parancsnok és az egységek is aktívként kerülnek 
felhelyezésre.
Ne add hozzá az érkeztetett Lannister parancsnok Vezetés kártyáját a 
Vezetés paklihoz.
A három stratégia jelző csak jelölésre szolgál. Lényegtelen, hogy a két fajta 
közül melyik kerül használatra, mivel csak a hátoldalak lesznek láthatók.

Győzelem
Az a játékos akkor győz, aki több célpontot tart a fennhatósá-
ga alatt a 6. kör végén.

Kiegészítők
Szükséges

Játéktábla Oldal: A

Rodrik 
Cassel

Deres 
Fegyvermestere

Az Ütközet Játékelemei

Renly 
Baratheon

Viharvég
Ura

Galbart 
Glover

Erdőmély Ura

Kishordó 
Umber

A Kishordó

Tengerjáró 
Davos

A
Hagymalovag

Robert
Baratheon

Westeros 
Királya

Stannis 
Baratheon

Sárkánykő
Ura

Andrew 
Estermont

Zöldkő
Őrzője





31. A Feketebárány

„Ned Stark halott! A Király Segítője halott!

Senki sem tudja, hogy igaz-e. Egyesek szerint Eddard Stark jég szíve felolvadt 
Királyvár tikkasztó hőségében, ami úgy eszét vette, hogy képes volt magának 
követelni a trónt. Mások azt mondják, hogy egyszerűen elege lett abból, hogy 
folytonosan megvédje a birodalmat Robert dekadens viselkedésétől. Akármi is 
az igazság, Eddard Stark úgy halt meg mint egy áruló, és a leszámolás nincs 
már messze.

A király szörnyű sebesülései begyógyultak, ő maga azonban nem hagyta el 
Baelor Szentélyének magányát, Segítője halála óta. Azt mondják, hogy a 
Starkok lelkeiért imádkozik, de szerintem csak minél távolabb akar lenni a 
királynétól. Úgy hiszem, hogy ő az oka mindennek, de mit lehet tenni?

A hír elérte Északot is, hogy Robert kivégeztette Nedet, a trón elleni össze-
esküvés vádjával. De Robert Király sosem hozna ilyen ítéletet, bármivel is 
vádolnák a Segítőjét. A királynő volt az. Az ő parancsait teljesítették, ameddig 
a király sebei gennyedztek. Elég ideig tartotta a férjét betegen ahhoz, hogy 
legyen ideje eltávolítani az útból az egyetlen embert, aki képes lett volna 
megmenteni a királyságot az összeomlástól. És el is távolította, az biztos. A 
fejét és az egészet.

De ha még csak ennyi lett volna. Nem, a Segítő saját fia felvette az Észak 
Királya címet, annak ellenére, hogy azt a címet apjának régi barátja birto-
kolja. Az északi és a folyóvidéki egyesített hadtest most a Királyúton menetel, 
és minden egyes lépésnél szabadjára ereszti dühét. Az ifjú Robb Stark 
elvesztette realitásérzékét, hogy legyőzheti a Vastrón erőit. Robert Baratheon 
talán esetlen a királyi udvarban, de nem szeretnék kapni egy ütést a harci 
pörölyétől! Márpedig az ifjú farkas hamarosan így fog járni…”

- Dellan, Sirályváros kikiáltója

A Starkok kezdenek.

Győzelem
Az a játékos akkor győz, aki több célpontot tart a fennható-
sága alatt az 5. kör végén.

Amennyiben az 5. kör végén (vagy bármelyik utána követ-
kező kör végén), a legtöbb célpontot fennhatósága tartók 
között egyenlőség áll fenn, akkor a játék folytatódik egy 
további körrel.

Kiegészítők
Szükséges

Játéktábla Oldal: A

Robb
Stark
Az Ifjú 
Farkas

Az Ütközet Játékelemei

Beric 
Dondarrion

Villámúr

Edmure 
Tully

Zúgó Ura

Kishordó 
Umber

A Kishordó

Robert
Baratheon

Westeros 
Királya

Andrew 
Estermont

Zöldkő
Őrzője





32. A Háború Útja

„Nem tudom, hogy mitől tartsak jobban – az elkerülhetetlen ütközettől, vagy 
attól, hogy egy éjszakát itt kell tölteni a Királyerdőben ezzel a sok vademberrel 
körülöttünk! Az Ördögfióka biztos benne, hogy ezek a züllött harcosok a 
kulcsai Stannis előrenyomulásának megállításában. És bár nem feltétlenül 
ellenzem, azon azért elgondolkodok, hogy vajon ez a legbölcsebb dolog most, 
Királyvár jelenlegi helyzetét figyelembe véve.
A morált kell most erősítenünk a városban, hogy az embereket a trón mögé 
állítsuk. Ehelyett félelmet keltünk a városlakókban, és most ahelyett, hogy 
felfegyverzett katonák vonulnának a megmentésükre – az emberek védelmét 
útonállók, fosztogatók és kegyetlen klántagok kezébe adjuk. Bölcs dolog ez?
Akárhogyan is, én láttam ezeket a vadakat munka közben, és sajnálom Stan-
nis embereit. Kevan egy nagyszerű parancsnok, de kételkedem benne, hogy 
képes lesz kordában tartani a förtelmes rémtetteket, amikor ezeknek a barbár 
harcosok rászabadulnak a betolakodókra. Remélem, hogy az Ördögfióka 
tudja, hogy mit csinál…”

- Norris Hill, egy Nyugatföldi zsoldos

A Baratheonok kezdenek.

Kilépési Pont – A sárgával jelölt térképmező a Baratheon kilépési pont. 
Saját fordulójában, a Parancs Fázis során bármikor, a Baratheon játékos 
eltávolíthatja a játéktábláról az egyik, parancsnokot tartalmazó olyan egy-
ségét (fordulónként egyet), amelyik a mozgását a megjelölt térképmezőn 
fejezte be. Az egység a saját játékterületére kerül. Parancsnokot nem 
tartalmazó egységek nem távolíthatók el ilyen módon.

Győzelem
Az a játékos győz, akinek több győzelmi pontja van a 4. kör 
végén. A következő esetben jár a GYP:

Lannister

1 GYP minden megsemmisített ellenséges egységért (azonnal)

1 GYP minden, parancsnokot tartalmazó ellenséges egysé-
gért, amelyik a játéktáblán maradt (a játék végén)

Baratheon

1 GYP minden megsemmisített ellenséges egységért 
(azonnal)

2 GYP minden, a játékterületeden található, baráti 
parancsnokért (a játék végén).

Kiegészítők
Szükséges

Játéktábla Oldal: B

Melisandre
A Vörös 
Asszony

Az Ütközet Játékelemei

Timett
Timett Fia

Bryce 
Caron

A 
Narancssárga

Stannis 
Baratheon
Sárkánykő Ura

Kevan 

Lannister
A

Megbízható 
Kapitány

Shagga
Dolf Fia





33. Gyülekező Seregek

„Még életemben nem láttam ennyi embert egy helyen. Hallottam ugyan, 
hogy a déli városok hatalmasak, de nem képzeltem volna, hogy egy városfal 
ennyi embert elbír. Megpróbálnám megszámlálni a lobogókat, de az 
összest nem is látom. És csak jönnek egyfolytában. Félelmetesen sok itt az 
ember.

És holnap a fele meg fog halni. De legyen az az ő felük, nem igaz, fiúk?”

- Big Bandon, az Umber Ház katonája

A Lannisterek kezdenek.

Győzelem
Az a játékos győz, akinek több győzelmi pontja van a 4. kör 
végén.

Kiegészítők
Szükséges

Játéktábla Oldal: A-A

Robb 
Stark
Az Ifjú 
Farkas

Az Ütközet Játékelemei

Edmure 
Tully

Zúgó Ura

Hordó 
Umber
A Végső 

Menedék Ura

Rodrik 
Cassel

Deres 
Fegyvermestere

Eddard 
Stark

Deres Ura

Rickard 
Karstark
Karhold Ura

Brynden 
Tully
A Fekete 

Hal

Marq Piper
Folyóvidéki 
Fosztogató



Chella
Cheyk Lánya

Sandor 
Clegane

A Véreb

Tywin 
Lannister
Casterly-Hegy 

Ura

Shagga
Dolf Fia

Tyrion 
Lannister
Az Ördögfióka

Kevan 
Lannister
A Megbízható 

Kapitány

Timett
Timett Fia

Addam 
Marbrand

Csatlós 
Parancsnok



34. A Feketevízi Ütközet

Epikus Ütközetek
A következő forgatókönyv, amely A Feketevízi Ütközet címet 
kapta, az első a Battles of Westeros játék Epikus Ütközeteinek 
sorában. Az Epikus Ütközetek több szakaszban folynak, de 
mindegyik ugyanazon a térképen. Amikor egy olyan Epikus 
Ütközet játszol, mint amilyen A Feketevízi Ütközet, akkor arra 
a következő szabályok érvényesek.

Egy Epikus Ütközet több különböző szakaszra van bontva. 
Minden szakaszt sorban kell lejátszani, kezdve az „A” 
szakasszal, amelyet a „B” szakasz követ, és így tovább. Minden 
egyes szakasznak megvannak a maga értékei, győzelmi 
feltételei, akárcsak egy normál ütközetnek. Egy játékos 
azonban csak akkor nyerhet meg egy Epikus Ütközetet, ha 
megnyer az EPIKUS GYŐZELMI SZÁMBAN meghatározott számú 
szakaszt. Amikor egy játékos eléri az epikus győzelmi számot, 
akkor azonnal megnyeri a játékot (még akkor is, ha az összes 
szakasz nem került lejátszásra).

Például, a Feketevízi Ütközet forgatókönyvben az epikus győzelmi 
szám 2. Ezért, ha egy játékos megnyeri mind az A, mind pedig a B 
szakaszt, akkor azonnal ő lesz az Epikus Ütközet győztese és a C 
szakasz nem kerül lejátszásra.
Az egyes szakaszok Kör Limitjei azt mutatják, hogy az adott 
szakasz hány körből áll. A szakaszok között a kör jelölő nem 
kerül visszaállításra. Minden szakasz végén, a játékosok meg-
tartják a kártyáikat és az utasítás jelzőiket, a szokásos módon.

Az Ütközet sorszáma
és címe

Szakasz és szakasz
cím

Az adott szakaszra vonatkozó
különleges szabályok

Az adott szakaszra vonatkozó
győzelmi feltételek

Az adott szakasz végét
jelentő Kör Limit

Az adott szakaszra vonatkozó
értékek

Az adott szakasz
előkészületei során
játékba kerülő új 
egységek és terepek

Minden egyes új szakasz kezdetekor, az előző szakaszból az 
egységek, parancsnokok és terepek, az aktuális helyüket 
megtartva, a játéktáblán maradnak. Továbbá, minden szakasz 
elején meghatározott számú új egység, parancsnok, terep, jelző 
és egyéb játékelem kerül a játéktáblára, az Ütközet Játékelemei 
részben leírtak alapján. Az egyes szakaszok csatamező térképei, 
mindig csak azokat az új elemeket mutatják, amelyek az új 
szakaszban kerültek bevezetésre. Minden más játékelemet meg 
kell tartani az előző szakaszból, hacsak erre más utasítás nincs a 
szakaszra vonatkozó előkészületekben. Amennyiben, egy új 
szakaszra váltás során, bármennyi új egységet olyan 
térképmezőre kell helyezni, amely már más egység által foglalt, 
akkor az új egység nem kerül a játéktáblára, ameddig az a 
térképmező meg nem üresedik. Minden Átcsoportosítási Fázis 
végén, ellenőrizni kell, hogy ez a mező üres-e, és ha igen, akkor 
helyezd ide az új egységet. Minden, a szakaszban játékba 
kerülő parancsnok Vezetés kártyáit szintén bele kell keverni az 
adott fél Vezetés paklijába.

Minden egyes új szakasznak új céljai, győzelmi feltételei és 
különleges szabályai vannak. Távolítsd el az összes jelenleg 
játékban lévő fennhatóság jelzőt és helyezd el azokat, 
amelyeket az új csatamező térkép (amennyiben van) jelöl. A 
játékosoknak, az új szakaszokban meghatározott korlátozá-
sokhoz kell igazodniuk, mint például a parancs érték, a kezdés 
és a megfutamítás általi győzelem lehetősége.



34. A Feketevízi Ütközet

Új Feketevíz Terep Térképelem
Az új Feketevíz térkép bevezetésével („C” játéktábla oldal), egyes 
terepelemek, az alapjátékhoz képest eltérő módon néznek ki. 
Ahhoz, hogy meghatározd, hogy a játéktáblára nyomtatott terep 
milyen típusú, vizsgáld meg az adott térképmező közepén talál-
ható pontot. Ha a pont egybevág a listázott terep típussal, akkor 
az egész térképmezőt olyan terep típusnak kell tekinteni.

A játéktáblára nyomtatott új (vagy áttervezett) terepek leírásai 
következnek.

Városfalak
Blokkoló Terep: Igen - Kiemelkedő.

Mozgás: Járhatatlan.

Harc: Nincs harc korlátozás.

Égés: Nincs.

Speciális Szabályok: Nincsenek.

Tornyok
Blokkoló Terep: Igen - Kiemelkedő.

Mozgás: Az egységek nem léphetnek rá, 
vagy hagyhatnak el torony térképmezőket, 
azonban tartózkodhatnak ott, amennyiben 
az előkészületek során lettek odahelyezve.

Harc: Egy torony térképmezőn tartózkodó 
egység nem hajthat végre és nem lehet 
célpontja közelharci támadásnak. Egy 
torony térképmezőn tartózkodó távharci 
egység, hozzáad egyet a maximális lőtávol-
ságához. A torony térképmezőn tartózkodó célpontokat támadók 
maximális lőtávolsága eggyel csökken. Torony térképmezőn 
tartózkodó egységek nem vonulnak vissza és figyelmen kívül 
hagyják az ellenük dobott morál eredményeket. Torony térkép-
mezőn tartózkodó távharci egységek RLV-jét nem blokkolja 
semmilyen blokkoló terep (kivéve a Kiemelkedőket) és más 
egység.

Égés: 4. Négyes szintű tűz után, a torony megsemmisül. Helyezz 
egy pusztulás jelzőt a térképmezőre.

Speciális Szabályok: Azok a torony térképmezők, amelyeken 
pusztulás jelző található, városfal térképmezőnek minősülnek.

Egyéb Terepek
A Feketevíz térkép játéktáblájára nyomtatott minden folyót, 
utat, erdőt és épületet pontosan ugyanúgy kell kezelni, mint 
az alapjátékban található folyókat, utakat, erdőket és 
épületeket. Az alábbi ábrákon a Feketevíz térképén szereplő 
terepek láthatók.

Folyó Térképmezők Erdő
Térképmező

Épület Térképmezők

Út Térképmezők
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„Meg kell, hogy mondjam, ez rosszul néz ki. Megint közeledik a folyón az a 
Lángtenger és ez teljesen szétzilálja az erőinket. De nem hátrálunk meg, és 
nekik nem marad reményük. Hadseregünk erős, eltökéltségünk töretlen, és 
Királyvárat tejfelesszájú kölykök és őszszakállú vénemberek védik, akik mögött 
nem áll más, csak tízezer éhes száj. Csak annyit kell tennünk, hogy átkelünk 
ezen az átkozott folyón és már miénk is a város. Csak egyenesen előre, srácok, 
és kergessük el a trónbitorló királyt!”

- Ser Hollis, az Estermont Házra felesküdött kapitány

A Baratheonok kezdenek.

Epikus Győzelmi Szám: 2. Az első játékos, aki két szakaszt megnyer a 
háromból, megnyeri a játékot.
Katapult Sortűz: Minden szakasz Parancs Fázisa előtt, a Lannister játékos, 
a megmaradt hajítógépenként három katapult célpont jelzőt (egy zöldet, 
egy kéket és egy vöröset) helyez a játéktáblára. A jelzők bármelyik vörössel 
megjelölt térképmezőre rátehetők. Egy térképmezőre legfeljebb egy kata-
pult célpont jelző kerülhet.
Minden körben, közvetlenül az Átcsoportosítási Fázis előtt, a Lannister 
játékos annyi kockával dob, amennyi hajítógépe maradt. Ezután minden 
dobás után, kiválaszt egy olyan katapult célpont jelzős térképmezőt, amely 
megfelel a kidobott eredménynek, eltávolítva azt a katapult célpont jelzőt a 
játéktábláról. Bármilyen egység, amelyik egy ilyen kiválasztott térképmezőn 
tartózkodik, eltávolít 2 figurát.
Lángoló Víz: A játék megkezdése előtt, a Lannister játékos elhelyez három 
futótűz jelzőt a folyón, egyet-egyet mind a három rakpart jelző, általa 
választott egyik szomszédos térképmezőjére. Mindhárom futótűz jelzőt az 
instabil oldalával felfelé kell letenni. Ebben a játékban, a futótűz kizárólag 
sérült hajókra tud terjedni. Amennyiben a futótűz egy hajótól eltérő irány-
ban terjedne, akkor nem kerül újabb futótűz jelző a játéktáblára és az a 
futótűz jelző az instabil oldalával felfelé fordítva marad.

Győzelem
Az a játékos nyeri meg ezt a szakaszt, aki több 
célpontot tart a fennhatósága alatt a 4. kör végén.
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„Amikor először pillantottam meg annak a zöld tűznek a lángnyelveit, 
bevallom – együtt üvöltöttem és éljeneztem a többiekkel. Az áruló király serege 
megérkezett, hogy elpusztítson mindnyájunkat, de az Ördögfióka lánca és 
futótüze bevált és ezzel megmentett minket. De azután a lángok egyre ma-
gasabbra és magasabbra csaptak. Úgy terjedtek, ahogy még tüzet nem láttam 
terjedni; úgy táncoltak a vízen, mint egy őrült. Mint a szellemek. Pokollá 
változtatták a folyót. Egy idő múlva abbahagytuk az éljenzést. Elkezdtem 
sajnálni azokat a szerencsétlen lelkeket, ott a vízen. Ennek nem így kellene 
történnie, és nincs mit ünnepelni.
Csak arra tudtam gondolni, hogy milyen hálás lehetek azért, hogy én nem a fal 
túlsó oldalán vagyok.”

- Hod Half-Heart, aranyköpenyes
A Lannisterek kezdenek.

A Végső Pokol: Minden hajó (ép és sérült egyaránt) ugyanott marad, ahol az 
előző szakaszt befejezte. Fordíts át minden futótűz jelzőt a lángoló oldalára és 
semmisíts meg egységeket és hajókat, ha szükséges.
A Hátsó Kapu: A játék megkezdése előtt a Lannister játékos kap egy hátsó 
kapu jelzőt, amelyet el kell helyeznie valahová a városfalra (kivéve a 
tornyokat). Egyedül ő használhatja azt a térképmezőt, hogy elhagyja, vagy 
belépjen a városba.
A Kapuk Kinyitása: A Felsorakoztatási Fázis során, a Lannister játékosnak 
lehetősége van rá, hogy véglegesen eltávolítsa a kapu jelzőt a játéktábláról, 
megnyitva ezzel azt a térképmezőt és mögötte a várost. Amennyiben úgy 
dönt, hogy még nem teszi meg, akkor a kapu ennek a szakasznak a végén 
automatikusan eltávolításra kerül.

Lannister Győzelem
A Lannister játékos akkor nyeri meg ezt a szakaszt, ha a 
7. kör végén, négyből legalább három célpontot tart a 
fennhatósága alatt.

Baratheon Győzelem
A Baratheon játékos akkor nyeri meg ezt a szakaszt, ha a 
7. kör végéig a Lannister játékos nem tudja teljesíteni a 
győzelmi feltételét.
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„Eljött a mi óránk, emberek!  Nincs esély meghátrálni, csak egy lehetőségünk 
maradt… harcolni! Megpróbáltak kifüstölni minket a boszorkány-tüzeikkel, 
de a Szarvas nem ég el! Megpróbáltak vízbe fojtani minket, de íme, most itt 
állunk e köveken! Sem a tűz, sem a víz nem állíthat meg minket; és a hamis 
király falai sem tarthatnak vissza bennünket! Mit is tehetnének most az 
Oroszlánok, elfutnak előlünk, vagy meghalnak? Szaggassátok le a kapukat és 
mutassátok meg ezeknek, hogy miénk a harag! Stannisért! Stannisért! A mi 
igaz királyunkért!”

- Ser Hollis, az Estermont Házra felesküdött kapitány

A Baratheonok kezdenek.

A Szétzúzott Flotta: Minden hajó (ép és sérült egyaránt) ugyanott marad, 
ahol az előző szakaszt befejezte.
Egy Kis Nyílás: A hátsó kapu térképmezőt most már mindkét fél használ-
hatja.

Győzelem
Az a játékos nyeri meg ezt a szakaszt, akinek több győzelmi 
pontja van a 10. kör végén.
A következő esetben jár a GYP:

Lannister
1 GYP minden megsemmisített ellenséges egységért (a játék 
végén)

Baratheon
1 GYP minden megsemmisített ellenséges egységért (a játék 
végén)

2 GYP minden megsemmisített hajítógépért (azonnal)

Egyenlőség esetén a Baratheon játékos győz.
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