
A játék végén a legtöbb Győzelmi Ponttal rendelkező játékos nyeri a játékot.
Az elsődleges módja a Győzelmi Pont szerzésének a Régiók Kristályokkal történő irányítása 
azokban a Fordulókban amelyekben a Pontozás engedélyezve van. Győzelmi Pontok
szerezhetők még területek irányításáért, Rabok elfogásáért, ellenséges Egységek 
elpusztításáért és a bizonyos Taktiák, vagy Képességek használatáért.   

A Cry Havoc egy aszimmetrikus, kártya-vezérelt, területfoglalós
játék, 2-4 játékos részére. Minden játékos egyikét irányítja a 
négy egyedi fajnak és hevesen küzd, hogy a bolygón a legtöbb 
Kristályt gyűjtse, amely több mint amivel ellensúlyozza a  kon 
fliktus költségekeit. Ehhez, a játékosok egyénileg összeállítják a 
kártyapaklijukat, erős Építményeket húznak fel, és kihasználják 
az egyedi Képességeiket a győzelem megszerzéséhez. 

Az őshonos Trog-ok különleges szerepet játszanak a Cry Havoc
ban. 2- és 3-játékos esetén, a Trog-okat nem játékos irányítja, de 
úgy cselekednek, hogy visszatartsák a megszállók harciasságát. A
szabálykönyv eleje tartalmazza, hogy a Trog-ok hogyan cseleked 
nek a megszálló fajok ellen 2-3 játékos esetén. A Trogok-kal 
történő játék, 4 játékos esetén a szabálykönyv végén van kifejtve.

Mélyen, az űr egy üresnek hitt  kvadránsában, egy szűz, felderítetlen bolygót 
fedezett fel három kivételes, erőteljes faj. A bolygó erőforrásai hihetetlenül
bőségesek, azonban erőteljesen védik az őshonos fajok, az úgynevezett Trog-ok. A 
bolygó gazdagságát apránként,  lépésről lépésre, vérrel kell megszerezni.

Mélyen, az űr egy üresnek hitt  kvadránsában, egy szűz, felderítetlen bolygót 
fedezett fel három kivételes, erőteljes faj. A bolygó erőforrásai hihetetlenül
bőségesek, azonban erőteljesen védik az őshonos fajok, az úgynevezett Trog-ok. A 
bolygó gazdagságát apránként,  lépésről lépésre, vérrel kell megszerezni.

A játék végén a legtöbb Győzelmi Ponttal rendelkező játékos nyeri a játékot.
Az elsődleges módja a Győzelmi Pont szerzésének a Régiók Kristályokkal történő irányítása 
azokban a Fordulókban amelyekben a Pontozás engedélyezve van. Győzelmi Pontok
szerezhetők még területek irányításáért, Rabok elfogásáért, ellenséges Egységek 
elpusztításáért és a bizonyos Taktiák, vagy Képességek használatáért.   

A Cry Havoc egy aszimmetrikus, kártya-vezérelt, területfoglalós
játék, 2-4 játékos részére. Minden játékos egyikét irányítja a 
négy egyedi fajnak és hevesen küzd, hogy a bolygón a legtöbb 
Kristályt gyűjtse, amely több mint amivel ellensúlyozza a  kon 
fliktus költségekeit. Ehhez, a játékosok egyénileg összeállítják a 
kártyapaklijukat, erős Építményeket húznak fel, és kihasználják 
az egyedi Képességeiket a győzelem megszerzéséhez. 

Az őshonos Trog-ok különleges szerepet játszanak a Cry Havoc
ban. 2- és 3-játékos esetén, a Trog-okat nem játékos irányítja, de 
úgy cselekednek, hogy visszatartsák a megszállók harciasságát. A
szabálykönyv eleje tartalmazza, hogy a Trog-ok hogyan cseleked 
nek a megszálló fajok ellen 2-3 játékos esetén. A Trogok-kal 
történő játék, 4 játékos esetén a szabálykönyv végén van kifejtve.



1 Főhadiszállás jelző 12 Egység figura

8 Ember
Taktika kártya

3 Építmény lapka

9 Építmény jelző
(3 minden Építményhez)

3 Tüzérség jelző és
3 Őrtorony jelző

5 Képesség kártya

8 Irányítás jelző

1 Pont jelző és
2 Kezdeményezés jelző

1 Pontozás 
jelző

1 Frakció tábla

2 Képesség jelző

Cristályok: min. 30 zöld,  
min. 14 sárga, min. 6 vörös

A bolygó kincsei. Zöld - 1 értékű, sárga -
3 értékű, vörös - 5 értékű.

1 Akció jelző
A jelenlegi Akciót jelöli.

1 Végső 
Pontozás

Engedélyezve
jelző

50+ Pont jelző

18 Trog Harci Csapat Jelző
A megszálló játékosokkal

szembeszálló benszülött erők.

12 Trog Fészek jelző
További Trog erők.

8 Csata jelző
A Harc régiók megjelölésére és a

Csaták sorrendjének végrehajtásához.

Csata tábla
A Csaták vérehajtására.

Játéktábla
A bolygó, melyen a harc folyik.

32 Terep Taktika kártya 
8 kártya minden Terep tipusból: Hegy, Sivatag, Dzsungel, Ócean.

6 Esemény jelző
A játék során bekövetkező
véletlenszerű események.

12 Felfedezés jelző
A bolygón fellelhető

hasznos elemek.



1 Főhadiszállás jelző

8 Zarándok
Taktika kártya

9 Építmény jelző
(3 minden Építményhez)

5 Képesség kártya

8 Irányítás jelző

1 Pont jelző és
2 Kezdeményezés jelző

12 Egység figura

3 Építmény lapka

1 Pontozás 
jelző

50+ Pont jelző

1 Frakció tábla

1 Képesség jelző

1 Főhadiszállás jelző

8 Gép
Taktika kártya

15 Építmény jelző
(3 minden Építményhez)

5 Képesség kártya

8 Irányítás jelző

1 Pont jelző és
2 Kezdeményezés jelző

12 Egység figura

5 Építmény lapka

1 Pontozás 
jelző

50+ Pont jelző

1 Frakció tábla

2 Képesség jelző

1 Főhadiszállás jelző

8 Trog
Taktika kártya

13 Építmény jelző  
(7 Alagút jelző és

3 a másik két 
Építményhez)

5 Képesség kártya

8 Irányítás jelző

1 Pont jelző és
2 Kezdeményezés jelző

16 Egység figura

3 Építmény lapka

1 Pontozás 
jelző

50+ Pont jelző

1 Frakció tábla

1 Képesség jelző



1. Helyezzétek a Játéktáblát az asztal közepére. 

Megjegyzés: A 2-játékos játékoknál a 2-játékos jellel megjelölt oldalát kell használni.

2. Keverjétek meg az Esemény jelzőket és helyezzetek egyet-egyet képpel lefele fordítva a négy 
Esemény Helyre a Pont Sávon. Tegyétek vissza a felhasználatlan Esemény jelzőket a dobozba, 
anélkül, hogy megnéznétek őket. 

3. Válogassátok szét négy kupacba a Terep Taktika kártyákat a Terep tipusok szerint, majd 
keverjétek meg mindegyik kupacot külön-külön. Helyezzétek minden kupacot képpel lefele fordítva 
a táblán megjelölt mezőkre. 

4. Minden játékos válasszon egy Frakciót. Minden nem-Trog játékos vegye el a Főhadiszállás jelzőt 
és helyezze véletlenszerűen a “HQ” jelzéssel rendelkező Kezdő Régiókba. Helyezz 4 Egység figurát 
és 1, a megfelelő Főhadiszállással egyező Irányítás jelzőt ugyanarra a mezőre, ahola  
Főhadiszállás jelző van. 

Megjegyzés: A Trog-okat csak a négy játékos játékokban irányítja játékos (lásd “4-játékos játék” részt 
lentebb). 

5. Minden játékos elveszi a Frakciója összes tartozékát. 

a. A játékosok képpel felfele fordítva maguk elé helyezik a Frakció táblájukat.
b. A játékosok az Építmény lapkájukat képpel felfele a Frakció táblájuk mellé helyezik. Az Építmény 
jelzőket helyezzétek a nekik megfelelő Építmény lapkák mellé.
c. Minden játékos 1-3 Képesség kártyával kezd a sajátjaiból, melyeket képpel felfele maga elé 
helyez. A felhasználatlan Képesség kártyákat tegyétek vissza a dobozba.

Kezdő Játékosok: A játékosok CSAK az Alap cimkével ellátott Képesség kártyáikat 
használhatják.
Tapasztalt Játékosok: A játékosok az Alap cimkével ellátott és egy véletlenszerűen választott 
Képesség kártyát használnak.
Veterán Játékosok: A játékosok az Alap cimkével ellátott és két véletlenszerűen választott 
Képesség kártyát használnak.

d. A játékosk megkeverik a Taktika kártyáikat és egy képpel lefele fordított paklit alkotnak belőlük, 
maguk előtt.
e. A játékosok minden további Egység figurát maguk elé helyeznek, ezzel kialakítva a Tartalékot.
f. A játékosok a Pontozás jelzőiket és az Irányítás jelzőiket maguk elé helyezik.

Megjegyzés: A nem használt Frakciók minden tartozékát tegyétek vissza a dobozba. 

6. Minden játékos a Pont sáv 0 mezőre helyezi a Pont jelzőjét.

7. Vegyetek el minden játékostól egy Kezdeményezés jelzőt, melyeket véletlenszerűen helyezzetek 
a Kezdeményezés Sáv egy-egy mezőjére, meghatározva ezzel a kezdő játékos sorrendet. 

Helyezzátek minden játékostól egy-egy Kezdeményeués jelzőt az Elkövetkező Kezdeményezés 
Sávra, ugyanabban a sorrendben, mint ahogy a Kezdeményezés Sávon vannak. 

8. Helyezzétek a Trog Harci Csapat és a Felfedezés jelzőket, képpel lefele fordítva, a nekik megfelelő 
ikonokkal megjelölt Régiókba a táblán. Tegyétek a többi jelzőt félre, közel a táblához, ezzel készletet 
alkotva.

9. Helyezzétek a Kristályokat minden olyan Régióba a táblán, melyen a szimbólumuk fel van 
tüntetve. Helyezzétek a fennmaradó Kristályokat a tábla közelébe, készletet alkotva.

10. Helyezzétek a Csata jelzőket és a Csata táblát a Játéktábla közelébe.

11. Helyezzétek az Akció jelzőt az “I” pozicióba a Forduló Akció mezőre a táblán.

Most már készen álltok a játék elkezdésére!

A 4-játékos játékban, egy játékos elveszi a Trog Egységeket (lásd a 13. oldalon) és a Trog 
tartozékokat (Frakció tábla, Építmények, Képzettségek, stb.).

12. Helyezzétek a Trog Főhadiszállást a “Trog HQ”-val jelölt mezőre, két Egységgel. 

13. Helyezzetek 4 Alagút jelzőt a táblára, egyet-egyet minden Régióba a táblán, 
melyeken a megfelelő ikonok szerepelnek és egyet a Trog Főhadiszállásra.

4-JÁTÉKOS JÁTÉK



A tábla a 4-játékos játék előkészületeit mutatja be.

Egy frakció minden komponense, amire a játékosnak 
szüksége van előtte van elhelyezve, ahogy az Ember 

frakciónál (balra) és a Gépek frakciónál (jobbra).



Példa: A jelenlegi kezdeményezés sorrend a 
következő:  1. Gépek, 2. Zarándokok, 3. Emberek,  
4. Trog-ok

A Trog játékos kijátssza a Felderítők kártyát, 
mely lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a 
Kezdeményezését. Elhelyezi az Elkövetkező 
Kezdeményezés jelzőjét a 2. Kezdeményezés 
helyen. A Gépeké nem mozdul el, de a 
Zarándokoké és az Embereké jobbra tolódik. Az 
Elkövetkező Kezdeményezés tehát ezután:

1. Gépek, 2. Trog-ok, 3. Zarándokok,  4. Emberek 

A Cry Havoc 5, vagy kevesebb Fordulón keresztül tart,
melyben minden Forduló 6, sorrendben végrehajtandó 
Fázist tartalmaz. A fázosikat a következőkben soroljuk fel 
és fejtjük ki részletesebben.

1. ESEMÉNYEK
2. KÁRTYÁK HÚZÁSA
3. AKCIÓK
4. CSATA VÉGREHAJTÁSA
5. FOGLYOK
6. PONTOZÁS (HA LEHETŐVÉ VAN TÉVE)

A. ESEMÉNY(EK) VÉGREHAJTÁSA
B. KEZDEMÉNYEZÉS FRISSÍTÉSE: Ezt, az első Fordulóban ki kell hagyni.
C. KIMERÍTETT KÉPESSÉGEK FRISSÍTÉSE: Ezt, az első Fordulóban ki 
kell hagyni.

Minden játékosnak vannak olyan Taktika kártyái, melyek lehetővé 
teszik a Kezdeményezésük megváltoztatását, bármely helyre (1., 2., 
3., 4.), amikor a kártyát kijátszásra kerül. Amikor ez történik, a 
játékosok elhelyezik az Elkövetkező kezdeményezés jelzőjüket az 
Elkövetkező Kezdeményezés Sávon arra a helyre mely a jelzett új 
pozició. Az így áthelyezett Kezdeményezés jelzőtől balra levő játékos 
Kezdeményezés jelzők helye nem változik. A többi játékos Kezdemé-
nyezés jelzője jobbra tolódik, ezzel helyet csinálva az új jelzőnek.

Fedjétek fel a következő, még végrehajtatlan Esemény jelző(k) kupacát, 
és hajtsátok azonnal végre azokat, egyesével, felülről lefele haladva. 

Megjegyezzük, hogy a játék első körében ez a kupac csak a Pont sáv első Esemény 
helyén levő Eseményt tartalmazza. Azonban, ahogy egy játékos Pont jelzője áthalad 
a sávon egy végrehajtatlan Esemény jelzőn, azt az Esemény jelzőt azonnal a a sávon 
következő végrehajtatlan Esemény jelző kupac tetejére kell helyezni.

Ezáltal lehetséges, hogy a későbbi körökben, hogy egynél több Esemény jelző is van 
ugyanazon a helyen. 

Változtassátok meg a Kezdeményezés Sávon a jelzők sorrendjét úgy, hogy a 
sorrendjük megegyezzen az Elkövetkező Kezdeményezés Sávval. Az Elkövetkező 
Kezdeményezés Sáv az Akció fázis során változhat, bizonyos kártyák hatására. 

kimerített készen áll

AZ ESEMÉNYEK FÁZISA 3 LÉPÉSBŐL ÁLL: 

Fordítsd el minden kimerített Képességed 90 fokkal 
az óramutató járása szerint, ezzel jelezve, hogy 
készek a használatra. A Képességek bővebben a 9. 
oldalon fejtjük ki. 



Példa: Az Ember 
játékos eldob két 
kártyát, melyeken 
összesen négy 
Mozgás Pont van 
feltüntetve. Mozog-
hat egy Egységgel 
négyszer, négy 
Egységgel egyszer,
vagy ezek bármely
kombinációjában. 

Minden játékos négy kártyát húz a saját Taktika 
paklijából. Ezután, minden játékos, akinek hétnél több 
kártya van a kezében, eldob annyit az eldobott lapok 
kupacába, amíg hét kártyája nem lesz. 

Megjegyzés: Ha kártyát kellene húznod és nincsenek 
lapok a paklidban, keverd meg az eldobott lapok  
kupacát és alkoss belőlük új saját húzópaklit.

Dobj el a kezedből bármennyi kártyát és az eldobott 
kártyákon szereplő Mozgás ikonok számának meg-
felelő Mozgás pontot kapsz. Minden Mozgás pontért
egy Egységeddel bármely Régióból egy szomszédos 
Régióba mozoghatsz. Egynél több Egységgel is Mo-
zoghatsz, és minden Egység többször is Mozoghat.

Fontos:  
A játékosok sohasem Mozgathatnak Egységeket 
egy ellenséges Főhadiszállás Régióba vagy 
bármely Csata Régióba.

KÁRTYA FELÉPÍTÉSE

A kártya neve
Mozgás Pontok

Toborzás Pontok 
Építés Pontok 

Frakció vagy 
Terep szimbólum 

Taktikai vagy  
speciális bónusz

A MOZGÁS AKCIÓ VÉGÉN, KÖVESSÉTEK 
SORRENDBEN A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKET
THESE STEPS IN ORDER:
1. Fedd fel és hajtsd végre az összes olyan Felfedezés jelzőt amely olyan 
Régiókban van ahol van Egységed. A Felfedezés jelzők bónuszokat 
biztosítanak az azokat felfedő játékosoknak. 

2. Minden egyes olyan Régióért amelybe Mozogtál és tartalmazott Trog 
Harci Csapat/Fészek jelzőt, fedj fel is hajts végre egy megfelelő jelzőt. Ha 
nem volt Trog Egység jelen a Régióba, mint a jelző közvetlen hatásaként 
(amikor nincs Trog Egység a Tartalékban), azonnal veszítesz egy 
Egységet abban a Régióban.

3. Ha az Egységeid jelen vannak egy olyan Régióban ahol nincsenek más 
játékos Egységei, akkor azonnal megszerzed a Régió felett az Irányítást, 
helyezd egy Irányítás jelződet a Régióba. 

4. Bármely Régióban melyben ellenséges Egységek vannak,  helyezz egy 
Csata jelzőt. Helyezd el a legalacsonyabb számú Csata jelzőt, amely még 
nincs a táblán. Ezek most már Csata Régiónak számítanak. Ha több Csata 
jelzőt is le kell helyezned, te választod meg a sorrendjüket. 

A Mozgásra példák a következő oldalon vannak. 

Ez minden Forduló elsődleges fázisa. Helyezd az Akció 
jelzőt az Akció Sáv első poziciójára. A Kezdeményezés 
Sávon az első játékossal kezdve, a játékosok végrehajta-
nak egy Akciót. A játék a Kezdeményezés Sáv szerinti 
sorrendben halad. Miután minden játékos végrehajtott 
egy Akciót, mozgassátok az Akció jelzőt a következő 
mezőre, majd ismételjétek ezeket addig, amig minden 
játékos három akciót végre nem hajtott.

A JÁTÉKOSOK RÉSZÉRE 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ AKCIÓK:

• MOZGÁS
• TOBORZÁS
• ÉPÍTMÉNY(EK) ÉPÍTÉSE ÉS/VAGY ÉPÍTMÉNY(EK) 

AKTIVÁLÁSA 

• KÉT TAKTIKA KÁRTYA HÚZÁSA ÉS EGY MEGTARTÁSA
• PONTOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE

Ha egy Egységed olyan Régióba lép be, ahol ellenséges Egységek, Trog Harci Csapat jelző, 
vagy Trog Fészek jelző van, az Egységnek abba kell hagynia a mozgását és nem Mozoghat 
újra, ebben a körben. Azonban, további Egységek mozoghatnak ebbe a Régióba még azon 
Mozgás Akció során! A Mozgás Akció véget ér amikor minden Mozgás pont felhasználásra 
került, vagy ha a játékos úgy dönt, hogy nem költ el több Mozgás pontot. 

Fontos:  
Amikor kártyákat dobsz 
el a Mozgás, Toborzás, 
vagy Építés Akciókhoz, 
hagyjátok figyelmen 
kívül a rajtuk levő Takti 
ka Szövegeket! Néhány 
kártya további bónuszo 
kat biztosít (Például: 
Húzz 1 Kártyát) amikor
eldobod őket Mozgás, 
Toborzás, vagy Építés 
Akciókhoz. Ezek jele:.

- Húzz 1 kártyát a 
paklidból, minden 
szimbólum után 

- Húzz 1 kártyát a 
paklidból függetlenül a 
szimbólumok számától.

- Kapsz 1 GYP-t.



Mozgás Példa: A Zarándokok eldob négy kártyát, melyeken 
összesen öt Mozgás Pont van feltüntetve. Elkölt két pontot 
két Egységének a mozgására a Ködföldek Régióba, melyen 
van egy Ember Egység. Elkölt két pontot két Egységéneka 
Feralas Partjai Régióba, melyen egy Trog Harci Csapat jelző 
van. Az utolsó pontját egy Egység mozgására költi, a Sapos 
Mélység Régióba, melyen egy Felfedezés jelző van.  

A Felfedezés jelző végrehajtásra kerül. Ezután a Trog Harci 
Csapat jelző kerül végrehajtásra. Majd egy  Csata jelzőt 
helyez a Régióba. Ezután egy Csata jelzőt helyez a má-
sodik Régióba.

Mozgás Példa: A Zarándokok eldob egy kártyát, melyen két 
Mozgás Pont van feltüntetve. Elkölt két pontot két Egység 
Mozgására a Perzselő Régióba. 

Mivel itt sem ellenséges Egység, sem Trog Harci Csapat/Fészek 
jelző nincs, a Zarándokok elhelyezi az Irányítás jelzőjét a Régióba.

FONTOS CSATA RÉGIÓ SZABÁLYOK

• A Csata jelzőt tartalmazó régiót Csata Régiónak nevezzük.

• Semmelyik játékostól nem léphetnek be további Egységek                   
olyan Régiókba, melyek Csata jelzőt tartalmaznak.

• Helyezd a Támadó egyik Egységét a Csata jelző tetejére, annak 
jelölésére, hogy ki a Támadó.

• Építményeket nem lehet Építeni a Csata Régiókban.

• Építményeket nem lehet Aktiválni a Csata Régiókban, hacsak ez külön 
nincs megjegyezve.

• A védekező játékos a körében használhatja a Mozgás Akciót a Csata 
Régió elhagyására. Azonban, csak a Támadóhoz tartozó Egységek 
számának kétszeresét meghaladó Egységekkel Mozoghat el a Régióból.

Példa: A Zarándok játékos 3 Egységgel Mozog egy Régióba, melyen 8 Ember 
Egység van. Egy Csata jelzőt helyez a Régióba. További Egységek nem 
Mozoghatnak ebbe a Régióba. Az Emberek körében, legfeljebb 2 Egységével 
elmozoghat a Régióból (mivel 3 Zarándok Egység “akadályoz” 6 Ember 
Egységet). 

Megjegyzés: A bolygó külső 
gyűrűjének Régiói, melyek 
egymással ellentétes oldalon 
találhatók, minden szempontból 
szomszédosnak számítanak.  
Ezek a Régiók egy nyíllal vannak 
megjelölve, az emlékeztetőül. 

Példa: A Sapos Mélység Régió szomszédos a a tábla másik oldalán 
található Cameron Tengerek Régióval.

Dobj el a kezedből bármennyi kártyát és az eldobott kártyákon szereplő 
Toborzás ikonok számával megegyező Toborzás pontot kapsz. Minden 
elköltött Toborzás pont után adj egy Egységet a Tartalékodból a 
Főhadiszállás Régiódba. Ha a Tartalékod kiürült,nem tudsz további 
Egységeket a Toborzás használatával hozzáadni.

Példa: A Zarándok játékos eldob 3 kártyát, melyeken összesen 5 
Toborzás pont van. Legfeljebb 5 Egységet hozzáadhat a Fóhadiszállás 
Régiójához.



Építésre példa: A Zarándok játékos eldob 2 kártyát, 
melyen összesen 5 Építés pont van. Felépíti a Betakarító 
és az Energiagömb Építményeket és elhelyezi a jelzőiket 
a választott, általa irányított Régiókba. Ehhez elkölt 4 
Építés jelzőt (2 pontot Építményenként). Az utolsó Építés 
pontot elkültheti az egyik Építmény Aktiválására.

KÉPESSÉGEK HASZNÁLATA: 
A köröd során, bármennyi olyan Képességeidet használhatod, 
amely még nincs kimerítve. Egy Képesség használata nem 
számít Akciónak és minden Képességet csak egyszer lehet 
használni Fordulónként, hacsak a Képesség kifejezetten mást 
nem határoz meg. Amikor egy Képességet használtál, fordítsd el 
90 fokkal az óramutató járásá val ellentétesen, ezzel jelölve, 
hogy már felhasználtad. A kimerített Képességek minden 
Forduló elején frissítésre kerülnek. A Képességeket csak az 
Akció fázis során lehet használni, hacsak más nincs feltüntetve 
a Képességen. A Képességeket vagy egy Akció előtt, vagy utána 
lehet használni, de sohasem közben. 

ÉPÍTMÉNY SZABÁLYOK
• Építményeket nem lehet olyan Régiókba Építeni, 

melyeken Csata jelző van.

• Nem lehet Építményeket Építeni a Főhadiszállás 
Régiókba.

• Ugyanabból a tipusból több Építményt nem lehet egy 
Régióba Építeni.

• A Csata Régiókban levő Építményeket nem lehet 
Aktiválni, hacsak egy kártyán más nem szerepel.

• Ha egy játékos elveszíti az Irányítást egy olyan Régió 
felett, melyben van Építménye, az Építmény ott 
marad, de a tulajdonosa nem Aktiválhatja azt (hacsak 
egy kártya nem teszi ezt lehetővé), amíg újra vissza 
nem nyeri a Régió felett az Irányítást.

Dobj el a kezedből bármennyi kártyát és az eldobott kártyá-
kon szereplő Építés ikonok számával megegyező Építés
pontot kapsz. Ezután, költsd el az összes Építés pontot 
Építmények lehelyezésére azokban a Régiókban, melyek az 
irányításod alatt voltak ennek az Akciónak a kezdetén, és/
vagy Aktiválj Építményeket, melyek már megépültek, bele-
értve azokat, melyek ebbena körben Épültek meg! Minden 
Építmény lapkán szerepel, hogy mennyi Építés pont szük-
séges a felépítéséhez és Aktiválásához. Egy Akcióval bár-
mennyi Építményt felépíthetsz és aktiválhatsz, addig, amíg 
van elegendő Építés pontod a kifizetésükhöz. 

Egy Építményt csak egyszer lehet Aktiválni Akciónként, de 
Fordulónként több alkalommal is Aktiválhatók, ha újra az 
Építés Akciót választod.

Húzd fel a felső két kártyát a paklidból, vagy 
bármely Terep Taktika pakliból. Válassz egyet, 
melyet keverj vissza, a másikat vedd a kezedbe. 

Minden játékosnak van a paklijában egy kártya, amelyet ha 
kijátszik, lehetővé teszi neki a Pontozás Engedélyezése 
Akciót. Amikor a Pontozás Engedélyezése Akciót használ-
ja, a kártya nem használható Mozgás, Toborzás, vagy 
Építés Akciókra. Amikor Engedélyezed a Pontozást, helyezd 
a Pontozás Engedélyezése jelződ a Pontozás Engedélyezés 
mezőre a táblára, azt jelölve ezzel, hogy ki Engedélyezte a 
Pontozást.

A Pontozást csak egyszer lehet engedélyezni 
Fordulónként! 

A Forduló végén, a játékos, aki Engedélyezte a Pontozást
1GYP-t kap, minden általa Irányított Régió után. Ezután,
minden játékos 1 GYP-t kap minden Kristály után azokban 
a Régiókban, melyet Irányít. 



A CSATA VÉGREHAJTÁSÁNAK LÉPÉSEI, 
SORRENDBEN A KÖVETKEZŐK:

A. EGY KRISTÁLY HOZZÁADÁSA A CSATA RÉGIÓHOZ
B. A HARCOLÓ EGYSÉGEK ELHELYEZÉSE A HARCI CÉLOKON
C. TAKTIKA KÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA
D. HARCI CÉLOK VÉGREHAJTÁSA
E. A TÚLÉLŐ EGYSÉGEK VISSZAHELYEZÉSE A RÉGIÓBA     

(A Régió Irányítás megnyerése esetén)
F. EGYSÉGEK VISSZAVONULÁSA 

(A Régió Irányítás veresége esetén)
G. CSATA JELZŐ ELTÁVOLÍTÁSA

Csatára kerül sor minden egyes olyan Régióban, 
melyben Csata jelző van. Az alacsonabb számú Csata 
jelzőtővel kezdve, a nagyobb felé haladva, egymás 
után kell végrehajtani a Csatákat. Ha bármilyen okból 
az Akció fázis során, egy Csata jelzővel rendelkező 
Régióban egy játékos minden Egysége megsemmisül, 
még a Csata végrehajtása előtt, a Csatára nem kerül 
sor. Azonnal távolítsátok el a Csata jelzőt és helyez-
zétek le az ott maradó játékos Irányítás jelzőjét.

A Csatában résztvevő játékosok felváltve Taktika kártyákat játszanak ki.

Elsőnek a Támadó játszhat ki és hajthat végre egy Taktika kártyát a kezéből, majd eldobja azt. 
Másodjára a Védekező játszhat ki és hajthat végre egy Taktika kártyát a kezéből, majd 
eldobja azt. 

A játékosok ezt a lépést addig ismétlik, amíg semmelyik játékos sem szeretne, vagy nem tud 
már további Taktika kártyákat kijátszani. Ha egy játékos úgy dönt, hogy nem játszik ki Taktika 
kártyát, az éppen folyó Csatában már nem játszhat ki később sem Taktika kártyákat. A 
kijátszható Taktika kártyák száma nincs korlátozva.

Fontos: A játékos paklijában levő frakció Taktika kártyák bármely Csatában kijátszhatók. 
Azonban, a Terep Taktikákat csak akkor lehet kijátszani, ha a Csata Régió Terepe 
megyegyezik a Terep Taktika kártyával.  A külső Régióknak nincs Terep Tipusuk, mely azt 
jelenti, hogy az itt folyó Csatákban nem lehet Terep Taktika kártyákat kijátszani. Például a 
Hegy Taktika kártya csak olyan Csata Régióban játszható ki, melyben van Hegy.

Példa: A Zarándok játékos kijátsza a Hologram 
mok Telepítése kártyát (1) és egy Egységet át 
mozgat a Régió Irányítás Célról a Felmorzsolás 
Célra. Válaszul, az Ember játékos kijátssza a 
Légitámogatást (2) és hozzáad két Egységet a 
Tartalékából a HAdifogjok Ejtése Célhoz. A Za 
rándok játékos passzol (3). Az Ember játékos 
kijátssza az Átkarolás kártyát (4) és két Egysé 
gével átmozog a Felmorzsolás Célról a Régió 
Irányítása Célra.

Növeld a Csata Régióban található Kristályok értékét 
egyel.

A Csata tábla felett három Csata Cél található, melyekért 
a játékosok versengenek minden Csatában. 

Először, a támadó játékos helyezi el az összes egységét a 
Régióból, bármely, vagy minden Csata Cél mezőre, 
bármilyen elosztásban.

Másodjára, a védekező játékos helyezi el az összes 
egységét a Régióból, bármely, vagy minden Csata Cél 
mezőre, bármilyen elosztásban.

A Zarándok játékos a Támadó és elhelyezi az Egységeit 
elsőnek. 3 Egységet helyez a Régió Irányítás Célra és 1 
Egységet a Hadifoglyok Ejtése Célra. A Védekező Ember 
játékos ezután elhelyez 3 Egységet a Felmorzsolás Célra.

Megjegyzés: A 2 vagy 3 játékossal 
játszott játékban a Trogokkal történő 
Csata esetén, a Trogokkal harcoló 
játékostól balra ülő els játékos irányítja  
Trogokat a Csatában. Ebbe bele tartozik 
a Trog Egységek elhelyezése a Csata 
Célokon és a Taktika kártyák kijátszása a 
kezéből. A Trogok sohasem kapnak 
Győzelmi Pontokat és nem nyerhetik 
meg a játékot.



A Csata Célokat felülről lefele kell végrehajtani:

1. RÉGIÓ IRÁNYÍTÁS
2. HADIFOGJOK EJTÉSE
3. FELMORZSOLÁS 

RÉGIÓ IRÁNYÍTÁS: 

Ennél a Célnál a legtöbb Egységgel rendelkező játékos 
megkapja a Régió feletti Irányítást és azonnal kap 2 
Győzelmi Pontot. A Régió Irányítása ennél a játékosnál 
marad, még akkor is, ha a következő Célok során minden 
Egysége megsemmisül. Ha mindkét játékosnak egyforma 
számú Egysége van a Régióban, a Védekező nyer. 
Megjegyzés: Ha egyik játékos sem helyez Egységeket a 
Régió Irányítás Célra, a védekező játékos nyeri a Célt.

Példa: A Csatában, az előző oldalon, az Emberek nyerik 
a Régió Irányítás Célt, mivel ők a Védekezők és az 
egyenlőség esete áll fent.

HADIFOGJOK EJTÉSE: 
Ennél a Célnál a legtöbb Egységgel rendelkező játékos, 
azonnal elvesz egy ellenséges, a Csatában résztvevő 
Egységet (bármely Célról, még akár a Felmorzsolásról 
is.) és maga elé helyezi. Ezt az elfogott Egységet nem 
Toborozhatja be a tulajdonosa, mivel nem része a Tar-
talékának. A Hadifogjok visszaszerzését lásd a 12. 
oldalon.

Egyenlőség esetén, egyik játékos sem ejt Hadifogjot.

Példa: Ebben a Csatában, egyik játékos sem ejt 
Hadifogjot, mivel egyenlőség van a Célnál.

FELMORZSOLÁS: 
Minden játékos megsemmisít egy ellenséges Egységet a Régióban
(a Régió Irányítás, Hadifogjok Ejtése, vagy Felmorzsolás Célokról) 
minden, ehhez a Célhoz helyezett saját Egysége után. A játékosok 
a Felmorzsolást egyszerre hajtják végre, mivel nincs hatása a 
Csata végrehajtására. Minden játékos Kap 1 Győzelmi Pontot 
minden megsemmisített ellenséges Egység után. A megsemmi
sített Egységek visszakerülnek a tulajdono suk Tartalékába.

Példa: Miután 1 Egység megsemmisült mindegyik félnél, minden 
Játékos 3 Egységet helyez vissza a játéktáblára.

Megjegyzés: Bizonyos esetekben, egy harmadik játékos használhat 
olyan Tulajdonságot, vagy Építményt, amely hatással van egy olyan 
Csatára, melyben sem nem Támadó, sem nem Védekező. Ha egy 
olyan játékos, aki sem nem Támadó, sem nem Védekező, részt vesz 
egy Felmorzsolás Célnál, az Egységeit és jelzőit mindíg legutóljára 
kell végrehajtani.

(A RÉGIÓ IRÁNYÍTÁS CÉL MEGNYERÉSE ESETÉN)

A Régió Irányítás Célt megnyerő játékos túlélő Egységei 
visszakerülnek a Célról a Régióba.

Példa: Az Ember játékos megnyeri a Régió Irányítás 
Célt és elhelyezi az Egységeit a Régióba. 

(A RÉGIÓ IRÁNYÍTÁS CÉL ELVESZTÉSE ESETÉN) 

A Régió Irányítás Célt elvesztő játékos túlélő 
Egységeinek egy szomszédos, a visszavonuló játékos 
Irányítása alatt álló, nem-Csata Régióba kell mozogni.  
Ha nincs ilyen Régió, az Egységek visszakerülnek a 
tulajdonosuk Tartalékába.

Példa: A Zarándok játékos visszavonulásra kényszerül 
és az Egységeit a szomszédos Feralas Partjai Régióba  
mozgatja, mely a Zarándok irányítás alatt van.

Csata ekkor végrehajtásra került, így nincs szükség 
tovább a Csata jelzőre.

Ismételjétek meg ezeket a lépéseket, amíg minden 
Csata végrehajtásra nem került. 

Trog kivétel: A 2-3 játékos játékban, ha a 
Trogok nyerik a Régió Irányítás Célt, nem he
lyeznek el Irányítás jelzőt, ehelyett elhelyez nek 
egy képpel lefele fordított Trog Fészek jelzőt. 

Ugyanígy, ha egy Trog Egységnek vissza kell vonulnia, 
távolítsd el az Egységet a tábláról és helyezz le egy képpel 
lefele fordított Trog Fészek jelzőt, bármely Irányítás nélküli 
szomszédos Régióba. A Trog Fészek jelzők további Trog 
Egységeket adnak a Régióhoz, amikor felfedésre kerülnek!



Először, a játékosok kapnak 1 GYP-t minden egyes náluk levő 
Hadifogoly  után. Ezután, a Kezdeményezés sorrendjében, 
minden játékos visszaadhat 2 Győzelmi Pontot Hadifoglyon-
ként, amelyek jelenleg egy másik játékosnál vannak, azért hogy 
visszakapja őket a Tartalékába. Minden játékos ezt annyiszor 
teheti meg, amennyiszer csak szeretné, amíg minden Hadi-
fogját vissza nem nyerte. Nem lehet hadifogjot visszaszerezni, 
ha nincs elég GYP a visszatérésének kifizetésére.

Példa: A Zarándok játékos vissza szeretné kapni 1 Zarándok 
Hadifoglyát az Ember játékostól és 1-et a 2 Zarándok 
Hadifoglyot fogva tartó Gépektől. Elveszít 4 Győzelmi Pontot
és hozáadja a két Hadifoglyot a Tartalékához. Egy Hadifogoly 
ott marad a Gépeknél.

Ha egy játékos úgy dönt, hogy nem vesz vissza Hadifogjot 
ugyanabban a Fordulóban, amelyben foglyul ejtették  őket, 
megteheti egy következő Fordulóban, ugyanezen fáisában, 
kifizetve értük a 2 Győzelmi Pontot.

(Ha Engedélyezve van): 

Ha a Pontozás Engedélyezve van, az a játékos, aki 
Engedélyezte, kap 1 GYP-t, minden általa Irányított Régió 
után. Ezután, minden játékos kap 1 GYP-t, minden általa 
Irányított Régióban levő Kristály után. 

Ez a Forduló vége. Ha a játék még nem ért véget, akkor új 
Forduló kezdődik.

Példa: A Zarándok játékos Engedélyezte a Pontozást egy, a 
Gépek elleni játékban. A Zarándokok 4 Régiót irányít, így kap 
4 GYP-t. Ezután, mindkét játékos pontokat kap a Kristályaik 
után. A Zarándokoknak 8 Kristálya van a Régióiban, így 8 
GYP-t kap. A Gépeknek összesen 5 Kristályuk van a három 
Régiójában, így 5 GYP-t kap.

A Pontozás során, ha egy játékos Pont jelzője a sávon áthalad 
egy végrehajtatlan Esemény jelzőn, azt az Esemény jelzőt 
azonnal a sávon a következő Esemény jelző tetejére kell 
helyezni.

Ha egy Játékosnak több mint 49 GYP-je van, hasz-
náljátok a Frakciója 50+ Pont jelzőjét a pontjainak 
nyomonkövetéséhez.

A játék abban annak a Fordulónak a végén ér véget, amelyben  a 
Végső Pontozás Engedélyezése Esemény végrehajtásra kerül.

Megsemmisítés: A Megsemmisített Egységeket a 
tulajdonosuk Tartalékába kell helyezni.

Tartalék: Egy játékos rendelzesére álló utántlás 
Egységei a Toborzás akcióhoz. A Tartalék korlátozott! 
Ha egy játékos Tartaléka üres, mivel minden Egysége 
vagy Hadifogoly, vagy a táblán van, akkor nem tud 
Toborozni. 

Kristály: Jelzők, melyek különböző módokon 
kerülhetnek a táblára és mindegyik 1 GYP-t biztosít
(vagy fél GYP-t, felfele kerekítve a Trogoknál) a Régió  
tulajdonosának, amikor a Pontozás Engedélyezve van.

Régió: Egy elkülönített mező a táblán. 

Szomszédos: Egy, a mellette levő Régióval közös 
határral rendelkező Régió. 

• A nyilakkal jelölt külső Régiók szomszédosnak 
számítanak a tábla ellentétes oldalán levő 
Régiókkal.

• Az Alagutakat tartalmazó Régiók szomszédosnak 
számítanak a Trog egységek részére. 

Elfoglalt: Egy Régió elfoglaltnak számít, ha Egység 
jelzők vannak abban a Régióban. 

• Azok a Régiók, melyekben csak Trog Fészek, vagy 
Trog Harci Csapat jelzők vannak, nem számítanak 
elfoglaltnak.

• Azok a Régiók, melyekben csak Építmények 
vannak, nem számítanak elfoglaltnak. 

• Azok a Régiók, melyekben csak Irányítás jelző van, 
nem számítanak elfoglaltnak. 

Irányítás: Egy Régió annak a játékosnak az Irányítása 
alatt áll, akinek az Irányítás jelzője ott van.

Kéz:  Egy hátékos kezében tartott lapokat kéznek 
nevezzük. 

Ha a játék során, egyik játékos Pont jelzője sem halad át 
végrehajtatlan Eseményen, akkor a játék 5 Fordudulóig                     
tart. Azonban, ha a Pontozás során egy végrehajtatlan          
Esemény jelzőn áthaladnak, a játék hamarabb véget ér.

A Pontozás mindíg Engedélyezésre kerül az utolsó Fordulóban, és nem 
lehet játékosok által Engedélyezni. Jelöljétek ezt a Végső Pontozás jelző 
használatával. A játékosok GYP-t kapnak a Kristályok után, de senki sem 
kap GYP-t a Régiók Irányításáért.

A legtöbb GYP-t gyűjtő játékos a nyertes! Döntetlen esetén, a legtöbb 
Hadifogollyal rendelkező játékos nyer. Ha még mindíg egyenlőség áll 
fent, akkor Kezdeményezési sorrendben később következő játékos nyer. 



A Trog-okat csak a négy játékos játékokban irányítja játékos. 
A Trog-okkal történő játéknál használjátok a következő 
szabályokat.

Az előkészületek során: A negyedik játékos irányítja a Trogokat.
Ehelyezi a Trog Főhadiszállást és 2 Egységet a Világbarlangok
Régióba. Ne helyezzátek el a Trog Harci Csapat jelzőt a Régióba. 

Határozzátok meg a kezdeti Kezdeményezést 
véletlenszerűen, a szokásos módon.

MOZGÁS: 

Ha egy Trog Egység egy olyan Régióba lép be, ahol Trog 
Harci Csapat/Fészek jelző van, azonnal felfedi a jelzőt és 
elhelyezi az összes Kristályt és Trog Egységeket a szokásos  
módon. Ezek az Egységek a Trog játékos rendelkezésére 
állnak a továbbiakban, akár már a jelenlegi Mozgás Akció 
során, ha maradt még Mozgás Pontja.

A Trog-ok a Régiók között Alagutak igénybevételével 
Mozoghatnak, (Mindegyik elő van készítve a térképen és 
Felépíthető az Alagutak Építménnyel) úgy, mintha 
szomszédosak lennének. 

CSATÁK: 

Ha elveszíti a Régió Irányítás Célt, a Trog játékos 
visszavonul az Egységeivel úgy, ahogy a többi játékos is 
tenné. Ha ez nem lehetséges, akkor visszakerülnek a 
Tartalékba, ahelyett hogy egy Trog Fészket helyezne le. 

PONTOZÁS: 

A Pontozás fázis során, a Trog-ok csak a fele pontot 
kapják meg az Irányításuk alatt levő Régiókban 
található Kristályok után, Felfele kerekítve.

A Trog-ok a Csata Célok, elfogott Hadifogjok stb után 
ugyaúgy megkapják a Győzelmi Pontokat, ahogy a 
többi játékos.

Példa: Ha egy Trog játékos hét Kristályt irányít 3 
Régióban, négy Győzelmi Pontot kap.

• Aranyszabály: Ha egy kártyán levő szöveg (Taktika, Építés, vagy Képesség), Esemény jelző, vagy
Felfedezés jelző ellentmond a szabálykönyvnek, a kártya, vagy jelző élvez prioritást.

• A játékosok bármyleik Terepet választhatják a négyből, amikor a Húzz kettő, tarts meg egy kártya 
Akciót használják. Nem szükséges hogy az Irányításuk alatt legyen egy Régió abból a Terep tipusból.

• A Trog-ok Felfele kerekítenek, a Kristályokból származó GYP számításnál.

• A játékosok még akkor is kijátszhatnak kártyát, ha nem tudják végrehajtani a hatásukat. 

• Ha a Trog-ok elfognak egy Hadifoglyot egy két, vagy hármofős játékban, az Egységet félre kell tenni és 
nem lehet többet Besorozni. Az Egység tulajdonosa 2 GYP-t veszít, ha vissza akarja kapni a 
Tartalékába. Azonban a Trog-ok által foglyul ejtett Hadifoglyokért a játékos nem kap pontot a 
Hadifoglyok fázis során.

• Ha a Trog nyeri a Régió Irányítás Csata Célt egy két vagy három fős játékban, nem helyez le Irányítás 
jelzőt a Régióba és nem kap pontot a Régió Irányítás Cél megnyeréséért. Ehelyett, lehelyez egy Trog 
Fészek jelzőt.

• Amikor felfedésre kerül egy Trog Harci Csapat/Fészek jelző, ha nincs elég Trog Egység figura, 
helyezzetek le annyit, amennyit tudtok és az összes Kristályt.ha egyáltalán nincsenek Trog-ok, akkor 
helyezzétek le az összes Kristályt és Csata nem kerül bejelentésre. A Régióba belépő játékosnak 
vissza kell tennie egy Egységet a Tartalékába.

• A játékosok dönthetnek úgy, hogy folytatják Mozgásukat azokon a Régiókon át, melyeken nincs 
ellenséges Egység, és nincs Trog Harci Csapat/Fészek jelző, ha úgy szeretnék, még akkor is, ha a Régió 
egy ellenfél Irányítása alatt van. A játékosok nem veszik át azoknak a Régióknak az Irányítását, vagy 
nem hajtják végre a rajtuk levő Felfedezés jelzőket, amelyeken az Egységeik nem fejezik be a Mozgás 
fázisukat.

• Nem lehet Kristályokat lehelyezni, vagy Építményeket Építeni a Főhadiszállás Régiókba!
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Négy különböző frakció van a Cry Havoc-ban, mindegyik egye-
di képességekkel és módszerekkel a győzelem eléréséhez. 

A Trog-ok kegyetlen, primitív, a bolygón őshonos törzsi 
faj. A fejlett technológia hányát, a bolygó bensőséges 
ismeretével és a nyers erővel pótolják. A sikeres Trog 
játékos figyelmesen  kezeli a Tartalékait. A Trog-ok a 
Képességeiket Egységek eltávolítására használhatják a 
Régiókból a Trog Fészek jelzők elhelyezésével, 
mozgatásával és végrehajtásával. Hogy így tegyenek, a 
Trog-ok képesek rajtaütni a megszálló fajokon akkor és 
ott, amikor szeretnék, mely pótolja az erős Építményeik 
hiányát.

Az Emberek erőforrásokban gazdag, és rugalmas megszálló 
Frakció. A Képességeik lehetővé teszik az Irányításuk gyors 
kiterjesztését, az Egységeiknek a RÉgiókba történő tény-
leges mozgatása nélkül, továbbá a Létesítményeikkel 
megvédhetik a Régiókat nagyszámú Egységek nélkül. Az 
Emberek erősségeit elsősorban a Régióik jelentik, melyek 
lehetővé teszik számukra, hogy dinamikusan mozogjanak és 
válaszoljanak a fenyegetésekre.



Fejlett technológiájukkal és a kutatás központúsággal,
a Zarándokok visszahúzódóan profitálnak a bolygó 
erőforrásaiból. Míg más fajoknak fenn kell tartaniuk az 
Irányítást egy Régió felett, hogy pontoz szerezzenek a 
Kristályaikból, a Zarándokok képesek kivonni a Kristályo-
kat, majd ezután felhasználni azokat a Győzelmi Pontok 
szerzésére, vagy erőteljes Képességek aktiválására.
Visszavonulnak az erőik összegyűjtéséhez, és csak akkor
teleportálnak az ellenséges Régiókba amikor erejüket újra
maximalizálták.

Lassú, módszeres, megállíthatatlan. Ez a 
meghatározása a könyörtelenül előrenyomuló
Gépeknek. Erősen koncetrálnak az agresszív támadó és 
védekező Építmények kiépítésére, a Gépek lassan 
átalakítják a bolygót a saját erődjükké. Szemben a többi 
Frakcióval, a Gépek mozogathatják az Építményeket a 
Régiók között és gyorsan átalakítják az Egységeket
Építményekké és fordítva, hogy optimalizálják az 
eszközeiket és a fegyverzetüket minden helyzetben.
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