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ezt olvasd el elsőként! 
 
Ez a szabályfüzet tartalmazza az „Út a Pokolba” bevezető küldetést, amely segít nektek abban, hogy elsajátíthassátok a 
„Doom: The Board Game (2016)” társasjáték alapszabályait. A bevezető küldetésben gyakorolhatjátok a játék alapvető 
kártyás mechanizmusát, valamint a figurákkal való mozgást és támadást. 
 
Mielőtt egy vagy több társaddal nekiállnál a bevezető küldetés végigjátszásának, olvassátok el ezen szabályfüzet 5-11. oldalán 
leírtakat! Ezek az oldalak tartalmazzák a játék összes alapszabályát, a 4. oldalon lévő bevezető küldetés ismertetését követően. 
A bevezető küldetés végigjátszása után pedig olvassátok végig a 12-15. oldalakon található fejlesztett szabályokat is! Ez a 
szakasz tartalmazza azokat a további speciális szabályokat, amivel az első normál bevetéseteket végig tudjátok játszani. 
 
Ha a szabályok olvasása, vagy játék közben további kérdéseitek merülnének fel, akkor olvassátok el a Szabálymagyarázat 
füzet odavágó kifejezéseit is! A Szabálymagyarázatban megtalálod a játékban előforduló összes kifejezés részletes 
magyarázatát, pontosítását, és az egyes szabályok végleges változatát. 
 
 

 
bevezetés 
 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az elszigetelés megsértését 

észleltük az Union Aerospace Corporation A113 jelű marsi 

üzemében! Javasoljuk az összes alkalmazott azonnali evakuálását! 

Ez egy 6-os szintű riasztás! A helyszínen maradt személyzetre 

nem érvényesül az UAC életbiztosítási politikája. A vészhelyzeti 

elszigetelési kommandó hamarosan a helyszínre érkezik, hogy 

megvédje az üzemet és biztosítsa a vállalat érdekeit. 

 
a játék áttekintése 
 

A Doom: The Board Game (2016) egy taktikai társasjáték, 
amelyben 1-4 játékos egy állig felfegyverzett elit UAC 
tengerészgyalogos egységet irányít, akik a küldetések 
feladatainak megvalósításával küzdenek a falánk behatoló 
démonhordát irányító játékos (az Overlord) ellen. 
 
 

 

kiberdémon\ figura 
összeszerelése 

 



 
 
 

 összetevők listája 
 
 
 
 
 
 
 

 
 6 dobókocka (2 fekete és 4 piros) 
 

 1 Szabálymagyarázat 1 Küldetésfüzet 37 műanyag figura  
   (4 tengerészgyalogos és 33 démon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 démonkártya 36 eseménykártya 73 akciókártya 12 inváziókártya 3 fenyegetéskártya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 kezdeményezéskártya 4 tengerészgyalogos-kártya 6 feladatkártya 24 kasztkártya 
 (4 tengerészgyalogos, 6 behatoló) 
 
 
 
 
 
 

 
 12 kivégzéskártya 4 osztagkártya 4 kábulatkártya 7 kábulatjelző 55 sérülésjelző 
     (35 „1”-es és 20 „3”-as) 
 
 
 
 
 
 
 
 9 gyógycsomag- 6 teleportjelző 6 feladatjelző 18 idézőkapu-jelző 21 skalpjelző 18 energiajelző  
 jelző (kétoldalas)  (kétoldalas) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 23 fegyverjelző 16 fenyegetés / haladásjelző 
 (6 gránát)  (kétoldalas) 24 térképlapka 8 ajtójelző 
   (kétoldalas) 8 műanyag talppal 
   
 



 
 
 

út a pokolba 
 

Ebben a bevezető küldetésben gyorsan elsajátíthatjátok a 
játék alapvető működését, amihez olvassátok el az 5-11. 
oldalon található alapszabályokat is! Kövessétek az alábbi 
lépéseket a bevezető küldetés előkészítéséhez: 
 

1. Játéktábla összeállítása: A lenti ábra alapján állítsátok 
össze a térképlapkákat, és helyezzétek el az ajtókat, 
figurákat és jelzőket! 

 

2. Feladatok kijelölése: Lehetőleg a legtapasztaltabb játé-
kost válasszátok ki a behatolók irányítójának! Az összes 
többi játékos UAC tengerészgyalogos lesz. 

 

3. Tengerészgyalogosok felkészítése: Minden tengerész-
gyalogos játékos válasszon magának egyet a rendelkezés-
re álló tengerészgyalogos kártyák és figurák közül: Alpha, 
Bravo, Charlie, vagy Delta! Minden játékos vegye el a 
jobb oldalt feltüntetett fegyverjelzőit, majd tegye a 
figuráját a játéktábla jelölt mezőjére! A jobb oldalt leírtak 
alapján mindenki készítse el az akció-pakliját, keverje meg 
képpel lefelé, majd húzzon belőle 3 lapot! Ha 5 játékosnál 
kevesebb játszik, akkor a nem használt tengerészgyalogos 
kártyákat és figurákat vissza kell tenni a játék dobozába! 

 

4. Overlord előkészületei: A behatolókat irányító játékos 
vegye magához a 3 eseménykártya-készletét: „Power 
Overwhelming” „Seek and Destroy” és „Blood Rush”! 
Keverje meg a 18 eseménykártyát képpel lefelé, majd 
tegye a paklijuk mellé a képpel felfelé néző „First Strike” 
inváziókártyát is! Ezután fektesse a következő démon-
kártyákat a tábla közelébe: „Imp” (képpel fölfelé), 
„Possessed Soldier” (képpel fölfelé), „Cacodemon” 
(képpel lefelé) és „Pinky” (szintén képpel lefelé)! A 
megfelelő számú Imp (3 db) és Possessed Soldier (2 db) 
figurákat tegye a játéktábla jelölt mezőire! 

 

5. Tartalék létrehozása: Tegyétek a kockákat, a sérülés- és 
kábulatjelzőket mindenki számára elérhető kupacokba! 

 
 
 
 
 

   AZ AKCIÓ-PAKLIK ELKÉSZÍTÉSE: 
 

Minden tengerészgyalogos vegye el az alábbi két 
fegyverjelzőt, amely azt is jelzi, hogy melyik akció-
kártyákat használhatja majd a bevezető küldetés során: 
 

 Alpha Bravo 
 
 
 
 
 
 
 Charlie Delta 
 
 
 
 

 
Ezután minden tengerészgyalogos készítse el a saját 10 
kártyás akció-pakliját! Minden pakli tartalmazzon egy 
UAC készletet (amik kártyáit a < szimbólummal jelöl-
tük meg) és a 2 fegyverkészletét, amelyek szimbólumai 
és színe megegyeznek a fegyverjelzőkön lévőkkel. 
 
 
 
 

 UAC tengerészgyalogos- harci sörétes 
 kártya 1/4 kártya 1/3 
 

A teljes készlethez el kell vennie a saját két fegyverének  
1-1 komplett kártyasorozatát (1/3, 2/3 és 3/3 kártyák). 
Ezután minden tengerészgyalogos tegye képpel lefelé 
maga elé a saját akció-pakliját! 
 

 

 
 
 

 
 „First Strike” 
 inváziókártya 
 
 
 
 
 
 
 tengerész- 
 gyalogos 
 figurák 
 
 idézőkapu-jelző 
 
 
 
 

 
 ajtójelző eseménykártyák 
 
 

 
TÉRKÉPLAPKÁK: 05A, 07A, 10A, 15A, 15A, 15A, 16A 

 

Possessed Soldier figura 

fegyverjelző Imp figura 

gyógycso- 
mag-jelző 

aktív 
teleporthely 

jelzője 



 
 
 

 

alapszabályok 
 

A Doom: The Board Game (2016) játék több fordulón keresztül 
zajlik. Minden forduló két fázisból áll: a behatolófázisból és az 
akciófázisból. Miután mindkét fázis befejeződik, a játék tovább 
lép a következő fordulóra. A játékot mindaddig játsszátok, 
amíg a küldetés valamilyen módon véget nem ér (lásd a 
„Küldetés vége” fejezetet a 11. oldalon). 

 
behatolófázis 
 

A behatolófázisban a behatolókat irányító játékos (az Overlord) 
még a valódi akciók kezdete előtt előkészíti a játékösszetevőket. 
Ebben a fázisban az Overlord elkészíti a kezdeményezés-paklit, 
aminek tartalmaznia kell az összes aktív tengerészgyalogos 
kezdeményezéskártyáját, valamint minden olyan típusú 
behatoló kezdeményezéskártyáját, aki éppen a táblán található 
(például: a bevezető küldetés kezdetén az Imp és Possessed Soldier 

kártyáit fogja az Overlord a kezdeményezés-pakliba tenni). A 
behatolófázis során az Overlord hozzáadhat újabb behatoló 
kártyákat a kezdeményezés-paklihoz, vagy eltávolíthat belőle 
kezdeményezés-kártyákat attól függően, hogy milyen újabb 
démon típus jelent meg a táblán, vagy tűnt el a tábláról teljesen 
az előző fordulóban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 tengerészgyalogos kezdeményezéskártya az 
éppen játszó 3 tengerészgyalogos után 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 behatoló kezdeményezéskártya a kétféle típusú, 

játékban lévő démon után 
 
A kezdeményezés-pakli elkészítése és képpel lefelé történő 
megkeverése után az Overlord visszaforgatja az elforgatott 
démonkártyáit (erről majd később), majd addig húz lapokat az 
esemény-paklija tetejéről, amíg 6 eseménykártya nem lesz a 
kezében. 

 

akciófázis 
 

Az akciófázis során történnek a Doom: The Board Game (2016) 
játék akciói. Az akciófázis kezdetén az Overlord felfedi a 
kezdeményezés-pakli legfelső lapját. Ha a felfedett kártya egy 
tengerészgyalogos kezdeményezéskártyája (Alpha-Delta), 
akkor a megfelelő tengerészgyalogos AKTIVÁLÓDIK, és 
ezáltal lehetőséget kap különböző AKCIÓK végrehajtására 
(magyarázat a következő oldalakon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha a felfedett kártya egy behatoló kezdeményezéskártya 
(Invader), akkor az Overlord választ egyet a táblán lévő, ebben 
a fordulóban még nem aktivált démontípusok közül, majd 
sorban aktiválja az ehhez a típushoz tartozó összes 
démonfiguráját (magyarázat a következő oldalakon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tengerészgyalogos, illetve a démonok aktiválása végeztével 
az Overlord eldobja a felfedett kezdeményezéskártyát, és felfedi 
a kezdeményezés-pakli következő lapját. Az aktiválás továbbra 
is ezen a módon folytatódik mindaddig, amíg csak el nem 
fogynak a kezdeményezés-pakli lapjai. Ekkor az aktuális 
forduló véget ér, és a következő forduló kezdődik, ismét a 
behatolófázissal. 
 

Fordítói megjegyzés: néha nagyon fontos lehet, hogy az adott 

fordulóban egy még nem aktiválódott tengerészgyalogos azonnal 

következhessen. Egy ilyen játékos bármikor bejelentheti, hogy szeretné 

a figuráját azonnal aktiválni. Ez esetben elmarad a kezdemé-

nyezéskártya felfedése. Az aktiválódott tengerészgyalogos a normál 

szabályok szerint végrehajthatja az akcióit, majd tovább folytatódik 

kezdeményezéskártyák felfedése. Azonban ettől kezdve mindaddig, 

amíg a korábban aktiválódott tengerészgyalogos kártyája nem kerül 

felfedésre, az Overlord 1-1 energiajelzőt kap (lásd később), minden 

kezdeményezéskártya felfedése után, amit egy tetszőleges, képpel felfelé 

néző démonkártyájára tehet. Ha végre felfedésre kerül 

a korábban aktiválódott tengerészgyalogos kezdeményezés- 

kártyája, azt el kell dobni (azaz nem jöhet kétszer egy fordulóban). 

 



 
 

tengerészgyalogos 
aktiválódása 

Amikor egy tengerészgyalogos kezdeményezéskártyája kerül 
felfedésre, mozoghat és támadhat a kezéből kijátszott akciókár-
tyái segítségével. A tengerészgyalogos az aktiválódása során 
kijátszhat a kezéből 1 FŐAKCIÓ KÁRTYÁT és bármennyi 
BÓNUSZAKCIÓ KÁRTYÁT. A fő- és bónuszakció kártyák az 
alábbi szimbólumokkal kerültek megkülönböztetésre: 
 
 
 
 
 

 főakció bónuszakció 
 

A tengerészgyalogosnak egyesével, egymás után kell az akció-
kártyáit kijátszania és azokat végrehajtani. Egy kártya 
végrehajtása után a tengerészgyalogos vagy egy másik kártyát 
játszik ki, vagy befejezi a körét. A tengerészgyalogos a köre 
legvégén eldobja a kijátszott akciókártyáit, majd addig húz új 
akciókártyákat az akció-paklija tetejéről, amíg ismét 3 
akciókártya lesz a kezében. Ha a paklijából elfogynak a lapok, 
összekeveri az eldobott akciókártyáit képpel lefelé, egy új akció-
paklit készítve ezzel.  
 

akciókártyák végrehajtása 
Amikor egy tengerészgyalogos kijátssza egy akciókártyáját, azt 
maga elé teszi képpel felfelé fordítva, majd végrehajtja az alábbi 
lépéseket: 
 

1. Mozgáspont szerzés: A tengerészgyalogos annyi mozgás-
pontot kap, amennyi az általa kijátszott kártya sebesség 
(speed) értéke. A tengerészgyalogos az aktiválódása során 
bármikor elkölthet mozgáspontokat arra, hogy mozog-
hasson, kivéve a támadása alatt (lásd a „Mozgás” fejezetet a 
8. oldalon). 

 

2. Támadás: Ha a kijátszott kártyának van támadó doboza, 
akkor a tengerészgyalogos végrehajthat vele egy támadást 
(lásd a „Támadás” fejezetet a 7. oldalon). 

 

Néhány akciókártyán szerepelhet valamilyen egyedi képesség 
is, amivel a tengerészgyalogos különböző hatásokat válthat ki 
(például: további támadást kap, vagy újra dobhat egy kockát). Ahhoz, 
hogy végrehajtja ezeket az egyedi képességeket, a tengerész-
gyalogosnak egyszerűen követnie kell a kártya utasításait. 

 

démon aktiválódása 

Amikor egy behatoló (Invader) kezdeményezéskártya kerül 
felfedésre, az Overlordon a sor, hogy aktiválja a démonait. 
Ehhez kiválasztja az egyik PIHENT (még nem elforgatott) 
démonkártyáját, majd 90°-al elfordítja azt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pihent elforgatott démonkártya 
 démonkártya 
 

Ezután egyesével aktiválja az összes olyan táblán lévő démonját, 
amelynek típusa megfelel az általa választott és most elforgatott 
démonkártyájával. Az aktiválásokat egymás után kell végre-
hajtania. 
 

Ha egy démon figura aktiválódik, az Overlordnak a következő 
lépéseket kell végrehajtania: 
 

1. Mozgáspont szerzés: A démon annyi mozgáspontot kap, 
amennyi a démonkártyáján szereplő sebesség (speed) értéke. 
A démon az aktiválódása során bármikor elkölthet mozgás-
pontokat arra, hogy mozoghasson, kivéve a támadása alatt 
(lásd a „Mozgás” fejezetet a 8. oldalon). 

 

2. Támadás: A démon végrehajthatja a démonkártyájának 
támadó dobozában szereplő támadását. Minden démon 
egyedi képessége szintén ezen a kártyán található. Ahhoz, 
hogy az Overlord végrehajtsa ezeket az egyedi képességeket, 
egyszerűen követnie kell a kártya utasításait. A bevezető 
küldetés alkalmából ne foglalkozzatok az energia szimbó-
lummal (#) megjelölt képességekkel! Ezekről majd a 
fejlesztett szabályok részben olvashattok.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  sebesség 
 sebesség 
 
 egyedi 
 képesség 
 

 
 támadó doboz támadó doboz 
 
 
 akciókártya démonkártya 
 
 



 
 

 

támadás 
 

A támadás akció az elsődleges módja, hogy a tengerészgyalogo-
sok és démonok megsebezzék egymást. A támadást végző 
tengerészgyalogos vagy démon lesz a TÁMADÓ. A támadás 
során a támadónak ki kell választania egy ellenséges figurát, aki 
a támadása célpontja lesz. Ez a figura lesz a VÉDEKEZŐ. 
 

A támadás végrehajtásához a védekező figurának az adott 
támadás HATÓTÁVOLSÁGÁN (Range) belül kell lennie, 
valamint a támadó figurának RÁ KELL LÁTNIA a védekező 
figurára (LoS = Line of Sight). A hatótávolság a támadó és a 
védekező közötti mezők száma (akár átlósan is), beleértve azt a 
mezőt is, amit a védekező elfoglal. Az adott támadás maximális 
hatótávolságát a támadódobozban lévő nagy fehér szám jelzi. 
Ha a védekező nincs a támadás hatótávolságában, akkor a 
támadónak egy másik célpontot kell keresnie (ha van ilyen), 
különben a támadása sikertelen lesz. 
 
 
 
 
 
 

 tengerészgyalogos démon 
 támadódoboz támadódoboz 
 

A rálátás megvan, ha a támadó figura „látja” a védekező figurát. 
A rálátás ellenőrzéséhez a támadó kiválasztja a térképen az 
aktuális mezőjének egyik sarkát. Ezután húz egy képzeletbeli 
egyenes vonalat a védekező által elfoglalt mező bármelyik 
sarkához. Ha ez a képzeletbeli vonal keresztez egy falat (vastag 
fekete vonal), vagy egy rálátást gátló akadályt (piros vonal), a 
rálátás BLOKKOLT, így a támadónak egy másik célpontot kell 
választania (ha van). Ha a támadó a saját mezőjének bármelyik 
sarkát össze tudja kötni egy képzeletbeli vonallal a védekező 
mezőjének bármelyik sarkával úgy, hogy az nem megy át sem 
fekete, sem piros vonalon, a rálátás megvan. 

 
A hatótáv és a rálátás ellenőrzése után a támadó dob annyi és 
olyan színű kockával, amennyi az akciókártya, vagy démon-
kártya támadó dobozában szerepel. Minden kockán szerepel  
0-3 sérülés szimbólum (%), amely megmutatja, mekkora 
sérülést okozott az adott támadás a védekezőnek (lásd később). 
 

Miután a támadó dobott a támadására, a védekező felfedi egy 
kártyáját a védekezéshez. Ha a védekező egy tengerész-
gyalogos, akkor az akció-paklija legfelső akciókártyáját kell 
felfednie. Ha a védekező egy behatoló démon, akkor az 
Overlordnak az esemény-pakli legfelső eseménykártyáját kell 
felfednie.  
 

A felfedett kártya jobb felső sarkában 
szerepelhet egy vagy több pajzs szimbólum 
($), vagy egy kitérés szimbólum (§). Minden 
pajzs szimbólum ($) semlegesít 1-1 sérülést, 
illetve egy kitérés szimbólum (§) segítségével 
az összes sérülés elkerülhető. 
 

A felfedett eseménykártyákon szerepelhet egy 
speciális védelem szimbólum is (©). Ez a 
szimbólum „bekapcsolja” a démonkártyán 
szereplő speciális védekező képességet. Ha 
bekapcsolódott, akkor a védekező démonnak 
pajzs szimbólumokat ($), vagy egy kitérés 
szimbólumot (§) biztosít. 
 

A kártya felfedése után a védekező minden 
egyes nem semlegesített sérülés szimbólum 
(%) után 1-1 sérülést szenved el (lásd a 
„Sérülés elszenvedése” fejezetet a 8. oldalon). 
Ezután a felfedett kártyát el kell dobni. 
 

 
 

példa a támadásra 
 
1. Egy Imp lát csak rá Alphára. Az Overlord tud egy olyan képzeletbeli vonalat húzni a behatoló démon által elfoglalt mező 

egyik sarkától az Alpha által elfoglalt mező egyik sarkáig, ami nem megy át a piros rálátást akadályozó vonalon. Alpha 3 
mezőre van a tűzördögtől (a sarkos szomszédos mező is egynek számít), ezért hatótávolságon belül van. 

 

2. Az Overlord végrehajt egy támadást a tűzördöggel. Két piros kockával dob, összesen 3 sérülés szimbólumot. A 
tengerészgyalogost irányító játékos felfedi a legfelső akciókártyáját, amin egyetlen pajzs szimbólum van. 

 

3. A védekező fél kivonja a felfedett kártyáján lévő pajzs szimbólum ($) számát a támadó által dobott sérülés szimbólumok 
(%) számából. Az eredmény: 2. Alpha 2 sérülést szenved el, így 2 sérülésjelzőt kell a tengerészgyalogos-kártyájára tennie. 

 

pajzs 
szimbólum 

 
 
 
 
 
 

speciális 
védelem 

szimbólum 



 
 

 

sérülés elszenvedése 
 

Az elszenvedett sérüléseket a sérülésjelzők 
segítségével lehet nyomon követni. Minden 
sérülésjelző értéke 1-es, vagy 3-as. 
 

Minden alkalommal, amikor egy tengerész-
gyalogos sérülést szenved el, sérülésjel-
zőket kell a kártyájára tenni. A démonok 
sérülésjelzői a táblára kerülnek, közvetlenül 
az épp megsérült démonfigura mellé. 
 

A tengerészgyalogos visszagyógyulhatja az 
elszenvedett sérüléseit. Ha ez történik, 
akkor el kell távolítani megfelelő számú 
sérülésjelzőt a tengerészgyalogos kártyá-
járól, és vissza kell tenni azokat a közös 
készletbe. 
 

legyilkolás 
Amikor egy tengerészgyalogos vagy démon ugyanannyi vagy 
több sérülést szenved el, mint az életpontja (Health), akkor ez a 
figura LEGYILKOLÁSRA kerül, és el kell távolítani a 
játéktábláról. 
 
 
 
 
 
+ 
 tengerészgyalogos démon 
 életpontja életpontja 
 

Ha egy démonfigura kerül legyilkolásra, és már nincs több 
ilyen típusú figura a táblán, akkor az Overlordnak képpel lefelé 
kell fordítani a megfelelő démonkártyáját. 
 

Ha egy tengerészgyalogos kerül legyilko-
lásra, az Overlord kap egy skalpjelzőt. A 
tengerészgyalogos figurát azonnal el kell 
távolítani a tábláról, és az őt irányító 
játékosnak el kell dobnia az összes sérülés-
jelzőt a tengerészgyalogos-kártyájáról. 
Ezután a játékosnak össze kell kevernie a 
kezében lévő és a már eldobott összes 
akciókártyáját képpel lefelé, majd az akció-
paklijából fel kell húznia a 3 felső lapot. 
 

A legyilkolt tengerészgyalogos a következő 
aktiválódásakor ÚJRAÉLED, és elhelyezi a 
figuráját az egyik aktív teleporthely-jelző 
körüli egyik üres mezőn. 
 

Fordítói megjegyzés: a normál küldetések előtt 

érdemes a játékosoknak megállapodniuk abban, 

hogy egy legyilkolt tengerészgyalogos miként 

térhet vissza. Választhat-e magának két új 

alapszintű fegyverjelzőt, vagy a korábbi kettővel 

éledhet-e csak újra. Esetleg el lehet gondolkodni 

azon is, hogy a legyilkolt tengerészgyalogos a 

régi helyett húzhat-e magának új kasztkártyát is 

(lásd később), vagy nem. 

 

 

mozgás 
 

Minden harci helyzet sikerének kulcsa a mozgás. A mozgással 
lehet közelebb kerülni egy célmezőhöz, vagy egy ellenfélhez. 
 

A démonok és tengerészgyalo-
gosok elkölthetik a mozgás-
pontjaikat, hogy mozoghas-
sanak a térképen. Bármelyik 
figura 1 mozgáspontot elköltve 
bármelyik üres, szomszédos 
mezőre tud mozogni. Két mező 
szomszédos egymással, ha van 
egy közös oldaluk, vagy átlósan 
érintkeznek egymással. 
 

A démonok és tengerészgya-
logosok bármikor elkölthetnek 
mozgáspontot amikor épp 
aktívak, egy akciójuk vagy 
képességük használata előtt, 
vagy után. Azonban nem 
költhetnek mozgáspontot egy 
akciójuk végrehajtása közben. 
 

Az egyes térképelemek, illetve a rájuk nyomtatott akadályok 
korlátozhatják a mozgást. A térképet a későbbiekben tár-
gyaljuk. 
 
 

mozgás más figurán keresztül 
Bármilyen figura beléphet egy olyan mezőre, ahol egy másik 
figura tartózkodik, de nem fejezheti be a mozgását ezen a 
mezőn. Egy figurának további 1 mozgáspontot el kell költenie 
ahhoz, hogy beléphessen egy ELLENSÉGES figura által 
elfoglalt mezőre, amit egy BARÁTSÁGOS figura esetén nem 
kell megfizetnie. 
 

A tengerészgyalogosok barátságosak egymással, de ellensé-
gesek minden démonnal. A démonok barátságosak egymással 
(minden démon minden más típusú démonnal), de 
ellenségesek a tengerészgyalogosokkal. 
 
 

példa a mozgásra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alpha kijátszik egy akciókártyát, aminek 4-es 
sebesség értéke (Speed) van, így Alpha 4 mozgás-
pontot szerez. 

 

2. Alpha egy mezőt mozog átlósan. (Maradt még 3 
mozgáspontja.) 

 

3. Elkölt 2 mozgáspontot, hogy bemozoghasson egy 
démon által elfoglalt mezőre. (Maradt még 1.) 

 

4. Nem fejezheti be a mozgását a démon mezőjén, így 
az utolsó mozgáspontjából egy mezőt mozog még. 

 
  
 
 
 
 

sérülésjelző 

skalpjelző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aktív 
teleporthely- 

jelző 

mozgási irányok 



 
 

további 
alapszabályok 
 

Az alábbi rész bemutatja azokat az alapszabályokat, amiket a 
játékosoknak ismerniük kell a bevezető küldetés végig viteléhez. 

 

kábulat 
 

A kábulat egy olyan állapot, amely gyengíti a 
figura támadó és védekező képességét. Ha 
egy tengerészgyalogos kábul el, akkor el kell 
vennie egy kábulatkártyát és azt a tengerész-
gyalogos-kártyája mellé kell fektetnie. Ha egy 
démon lesz kábult, egy kábulatjelzőt kell a 
figurája mellé tenni a játéktáblára. 
 

Ha egy kábult figura támad, akkor 1 
(tetszőleges) kockával kevesebbel dobhat csak 
támadásra. Ha a kábult figura védekezik, 
akkor nem fedhet fel kártyát a védekezéshez. 
A kábult állapot megszűnik a figura támadása 
után, vagy egy támadás elleni védekezés után. 
 

Egy figurán csak egy kábulatjelző lehet: hiába 
éri őt kábult állapotban újabb kábító hatás, 
annak már semmilyen újabb hatása nincs. 
 
 
 

futás akció 
 

Ha egy tengerészgyalogosnak gyorsan kell eljutnia egyik 
pontból a másikba, használhatja a speciális FUTÁS (Sprint) 
akcióját a gyorsabb mozgás érdekében. Az aktiválódása során 
ahelyett, hogy a tengerészgyalogos kijátszana a kezéből egy 
akciókártyát, eldobhat a kezéből egy akciókártyát, amiért 
cserébe kap 6 mozgáspontot. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a sprint akció egy tengerészgyalogos-kártyán 
 

reakció 
 

Néhány akciókártyán, mint például az „Armor” 
kártyán, szerepel egy reakció szimbólum (®). A 
fő- illetve bónusz akcióival ellentétben a 
tengerészgyalogos ezeket az akciókártyákat egy 
másik játékos körében is kijátszhatja. 
 

Minden reakciókártya ezzel a reakció szimbó-
lummal van megjelölve: ® 
 

Minden egyes reakciókártya szövegében szerepel, hogy az 
adott reakciót mikor lehet kijátszani, és mi lesz a hatása. A 
reakciókártya kijátszásakor a tengerészgyalogos bejelenti 
szándékát, leteszi a reakciókártyáját képpel felfelé maga elé, 
végrehajtja annak hatását, majd a kártyát a dobott lapjai közé 
dobja. 

 

démon eseménykártya 
 

A démonok a saját síkjukról magukkal hozzák a misztikus 
energiájukat, amely meglepő módokon nyilvánulhat meg. Az 
Overlord eseménykártyákat húz a behatoló fázisban, amiket 
kijátszva különböző hatásokat érhet el. Minden eseménykártya 
leírása tartalmazza, mikor lehet kijátszani, és pontosan mi a 
hatása. A legtöbb kártyának közvetlen hatása van (például: 

sérülés csökkentése, vagy további dobókockák hozzáadása egy 

támadáshoz). Miután egy eseménykártya hatását végrehajtottá-
tok, az Overlord eldobja a kártyát. Több azonos eseménykártya 
nem játszható ki egy időben. 
 

tárgyjelzők 
 

A térképen lévő tárgyjelzők különböző tárgyakat képviselnek, 
amiket a tengerészgyalogosok használhatnak. Amikor egy 
tengerészgyalogos aktív, felvehet olyan tárgyat, amivel egy 
mezőn áll. Kétféle tárgyra tehet szert ilyen módon: 
 

Gyógycsomag-jelző: Ha a tengerészgyalogos 
egy ilyen jelzőt vesz fel, akkor azt azonnal el 
kell dobnia, majd begyógyíthatja maximum 5 
sérülését (eldobhat a tengerészgyalogos-
kártyájáról maximum 5 sérülésjelzőt). 
 

Fegyverjelzők: Ha egy tengerészgyalogos 
egy olyan fegyver jelzőjét veszi fel a 
játéktábláról, amilyennel még nem rendel-
kezett, akkor el kell vennie a színének és 
szimbólumának megfelelő fegyverkészlet 
kártyáit is, amit hozzákeverhet az akció- 
 

paklijához. Egy fegyverkártyához legfeljebb háromféle lap 
tartozhat, ám adott lapokból több példány is szerepelhet a 
fegyverkészletben. 

 

Például: a tengerészgyalogos a fenti rakétavető jelzőjét veszi fel a 

játéktábláról, ezért elveszi az alábbi 3 rakétavető-készlet akciókártyát. 

A 3 új akciókártyáját a meglévők közé keveri, majd az akció-pakliját 

ugyanúgy képpel lefelé elhelyezi valahol a tengerészgyalogos-kártyája 

közelében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 fegyverkészlet színe, 
 szimbóluma, valamint 
 a kártyák sorszáma 
 fegyverjelző 
 
 

kábulatjelző 

reakció 
szimbólum 



 
 

 

terep és falak 
 

A játéktáblán (térképlapkákon) szerepelnek vastag színes, vagy 
fekete vonalak, melyek a mozgást, vagy a rálátást 
akadályozhatják az alábbiak szerint: 
 

Falak: A falakat jelölő vastag fekete 
vonalak jelennek meg leggyakrabban a 
térképlapkákon (főként azok szélein). Két 
mező, melyet egy ilyen fekete vonallal 
jelölt fal választ el, nem szomszédosak 
egymással. A figurák nem mozoghatnak 
keresztül egy falon. A fal blokkolja a 
rálátást. 
 

Járhatatlan: Ezt a tereptípust egy vastag, 
szaggatott piros vonal jelzi. A figurák 
nem mozoghatnak keresztül a járhatatlan 
terepen. A járhatatlan terep viszont nem 
blokkolja a rálátást. 
 

Blokkoló: Ezt a tereptípust egy vagy 
több mezőt körbekerítő, vagy a mezők 
között futó vastag piros vonal jelzi. A 
figurák nem mozoghatnak keresztül a 
blokkoló terepen. A blokkoló terep 
blokkolja a rálátást. 
 

Nehéz: Ezt a tereptípust egy vagy több 
mezőt körbekerítő vastag, szaggatott kék 
vonal jelzi. A figurák, ha nehéz terepen 
akarnak mozogni, akkor egy további 
mozgáspontot el kell költeniük az oda 
való belépésre. A nehéz terepről normál 
módon ki lehet mozogni. A nehéz terep 
nem blokkolja a rálátást. 

 
ajtók 
 

Az ajtók műanyag talpba helyezett, 
a játéktáblára merőlegesen felállí-
tott jelzők, melyek a térképlapkák 
egyes mezői közé kerülnek. Egy 
zárt ajtó blokkolja a rálátást, és a 
zárt ajtó két oldalán lévő mezők 
nem szomszédosak egymással. 
 

Bármilyen figura, amelyik egy 
ajtójelzővel szomszédos mezőn 
tartózkodik, 1 mozgáspont elkölté-
sével kinyithat egy bezárt ajtót. A 
kinyitás után az ajtójelzőt el kell 
távolítani a játéktábláról. Az ajtókat 
nem lehet bezárni. 
 

Fontos! A bevezető küldetésben hiába vannak idézőkapu-jelzők 
egy teremben, a démonok nem tudnak kinyitni egy bezárt ajtót. 
Az első alkalommal azonban, ahogy egy tengerészgyalogos 
kinyit egy bezárt ajtót, az Overlord démonokat idézhet a 
terembe. 
 

Fordítói megjegyzés: az ajtók zárása szerintem fontos taktikai elem 

lehet, így nem érdemes teljesen elvetni. Ha minden játékos beleegyezik, 

akkor nem kell a játéktábláról levenni a nyitott ajtójelzőket, hanem az 

ajtónyílás közelében kell őket hagyni. Bármilyen figura, amelyik egy 

ajtójelzővel szomszédos mezőn tartózkodik, 1 mozgáspont elköltésével 

bezárhat egy nyitott ajtót. 

 

idézőkapuk 
 

A démonok az idézőkapukon keresztül érkeznek a játéktáblára, 
minden esetben az idézőkapu-jelzővel azonos, vagy a jelzővel 
szomszédos mezőkre érkezve. Három sorozat idézőkapu-jelzőt 
találhatsz a játékban, mind külön színnel és szimbólummal. 
 
 
 
 
 
 

 kék idézőkapu sárga idézőkapu piros idézőkapu 
 

A játék során az Overlord egy inváziókártyát használ, amely 
egy felsorolást tartalmaz a 6 INVÁZIÓS CSOPORTRÓL. 
Minden ilyen inváziós csoportban szerepel a MEGIDÉZHETŐ 
démonok típusa és száma, melyeket az Overlord egy adott 
idézőkapu segítségével játékba tud hozni. 
 
 képpel felfelé néző 
 (aktív) 
 idézőkapu-jelzők 
 
 
 
 
 
 
 
 

 inváziós 
 csoportok 
 
 
 
 
 
 
Az „Út a pokolba” küldetés során az Overlord a „First Strike” 
(Első csapás) inváziókártyát használja (lásd fenn). Amikor a kék 
idézőkapun keresztül egy inváziós csoportot akar megidézni, 
akkor választhat a kártyán szereplő 2 csoport közül: 3 Imp, 
vagy 2 Possessed Soldier. 
 

A küldetés ismertetése tartalmazza, hogy az Overlord mikor 
idézhet újabb démonokat. A bevezető küldetésben az Overlord 
akkor idézhet egy-egy inváziós csoportot a kék és sárga 
idézőkapu segítségével, amikor a tengerészgyalogosok elsőként 
kinyitják a terembe vezető egyik ajtót. 
 

Az Overlord minden aktivált idézőkapun egyszerre idézi a 
démonokat. Egy démon megidézéséhez az Overlord kiválaszt a 
játéktáblán egy aktív idézőkapu-jelzőt, majd átfordítja azt a 
másik (inaktív) oldalára. Ezután eldönti, hogy az inváziókár-
tyáján az idézőkapu színének megfelelő sorból melyik inváziós 
csoportot akarja megidézni. Elveszi a megfelelő számú és 
típusú démonfigurát a készletből, majd mindegyiket lehelyezi 
az idézőkapu-jelzőre, vagy a vele szomszédos mezők egyikére 
egyesével (minden figurát más mezőre). 
 

Miután egy démoncsoport megidéződik, az Overlord fordítsa 
képpel fölfelé a hozzájuk tartozó démonkártyát is. 
 

Minden idézőkapun keresztül csak egyetlen démon inváziós 
csoport idézhető. Az idézés befejeztével (a figurák játéktáblára 
való felpakolása és a démonkártya átfordítása után) el kell 
távolítani ezt az idézőkapu-jelzőt a játékból. 
 
 
 

fal 
 
 
 
 
 
 

járhatatlan 
 
 
 
 
 
 
 

blokkoló 
 
 
 
 
 
 

nehéz 

ajtók 



 
 
 
 

 

példa az idézésre 

 
1. Amikor Alpha kinyitja bármelyik ajtót, az Overlord átforgatja mind a sárga, mind a kék idézőkapu-jelzőt a másik oldalára. 
 

2. A jelzők átfordítása után az Overlord 2 inváziós csoportot is idézhet. Úgy dönt, hogy a kék idézőkapun keresztül 2 
Possessed Soldier érkezzen, a sárga idézőkapun át pedig 2 Imp és 2 Cacodemon. 

 

3. Az Overlord felpakolja az újonnan idézett démon figurákat a jelzőkre, illetve melléjük, majd eldobja a két idézőkapu-jelzőt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a küldetés vége 
 

A küldetés akkor ér véget, ha a tengerészgyalogosok csapata, 
vagy az Overlord eléri a saját célját. Ezek a célok az „Út a 
pokolba” küldetés során a következők: 
 

Tengerészgyalogosok: A tengerészgyalogosoknak ki kell 
nyitniuk legalább az egyik ajtót, hogy az Overlord 
megidézhesse a 2 idézőkapuja segítségével a démonokat. 
Ezután az összes térképen lévő démont meg kell 
semmisíteniük. 
 

Overlord: Az Overlordnak bizonyos számú skalpjelzőt kell 
összegyűjtenie. Az Overlord minden alkalommal kap 1-1 
skalpjelzőt, amikor legyilkol egy tengerészgyalogost. A 
győzelemhez szükséges skalpjelzők száma a tengerész-
gyalogos játékosok számától függ: 
 

• 1-2 tengerészgyalogos esetén: 4 skalpjelző 
 

• 3 tengerészgyalogos esetén: 3 skalpjelző 
 

• 4 tengerészgyalogos esetén: 2 skalpjelző 
 
 

állj! 
 
Most már mindent tudtok ahhoz, hogy lejátsszátok a 
bevezető küldetést. Miután végeztetek vele, olvassátok át 
a most következő „Fejlesztett szabályok” fejezetet is 
ahhoz, hogy végre elkezdhessétek a Küldetésfüzetben 
szereplő első normál küldetéseteket! 

 
 
 



 
 

fejlesztett 
szabályok 
 

Ezek a szabályok tartalmazzák azokat a részeket, amiket a 
játékosoknak meg kell ismerniük ahhoz, hogy elkezdhessenek 
egy normál küldetést. A bevezető küldetés lejátszásához ezeket 
a szabályokat még nem kell ismernetek. 
 

képességek 
 

A képességek teszik lehetővé a tengerészgyalogosoknak és a 
démonoknak, hogy olyan dolgokat tudjanak végrehajtani, amit 
az alapszabályok szerint nem tehetnének meg. Például egy 
képesség lehetővé teheti egy tengerészgyalogosnak, hogy egy 
további fő akciót hajtson végre. 
 

Minden képesség leírásánál szerepel, hogy miként lehet azt 
használni. Egyes képességeknek költségeik is lehetnek, az 
alábbiak szerint: 
 

� Elforgatás: Néhány kártya képességének követelményei 
között szerepelhet, hogy a használat után a kártyát el kell 
forgatni. Ha egy kártya el van forgatva, ebben a fordulóban 
többet már nem használható. Minden elforgatott kártyát 
vissza kell forgatni a tengerészgyalogos aktiválódása 
legelején. A kasztkártyák ismertetését lásd alább! 

 

� Energiajelző (#): Néhány démonkártya képessége előtt 
szerepelhet egy szám és egy energia szimbólum (#) is. A 
képesség használatához az Overlordnak először el kell 
tudnia költenie a megfelelő számú energiajelzőt az adott 
kártyáról. Az energiajelzőkről később olvashatsz majd. 

 

� & Az ilyen szimbólummal megjelölt képességek fő- 
akcióként használhatók. Ezek közül csak egyet játszhat ki 
egy tengerészgyalogos amikor aktív. 

 

� @ Az ilyen szimbólummal megjelölt képességek bónusz- 
akcióként használhatók. Ezekből tetszőleges számút 
kijátszhat egy tengerészgyalogos amikor aktív. 

 

kasztkártyák 
 

A kasztkártyák az egyes tengerészgyalogosok speciális 
kiképzését jelenítik meg, és a tulajdonosuk számára egyedi 
képességeket biztosítanak. A játék előkészítése során meg kell 
keverni képpel lefelé az összes kasztkártyát, majd minden 
tengerészgyalogosnak húznia kell egyet belőle. Ez a kasztkártya 
a tengerészgyalogos-kártya kaszthelyére kerül. A kasztkártyája 
az egész játék során elkíséri a tengerészgyalogost, és a kártyán 
szereplő utasítások alapján tudja azt használni. 
 

Egyes kasztkártyán szereplő képességek használata esetén el 
kell a kártyát 90°-al fordítani (amíg el van forgatva, ez a 
kasztkártya már nem használható). A tengerészgyalogos az 
aktiválódása legelején a kasztkártyáját is visszaforgatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 elforgatott kasztkártya pihent kasztkártya 

 

démoni energia 
 

A démoni energia (#) egyfajta fizető-
eszköz, amit az Overlordnak kell 
elköltenie ahhoz, hogy az általa irányított 
démonjai különleges képességeit hasz-
nálni tudja. A démoni energiát az 
energiajelzők jelképezik és a következő  
szimbólummal jelöltük: #. 
 

A behatolófázisban az Overlord szert tehet 
energiajelzőkre azáltal, hogy eldob a kezé-
ből maximum 3 eseménykártyát. 
 

Minden eldobott eseménykártya után 1-1 energiajelzőt kaphat. 
Az Overlord ekkor vegye el a megfelelő számú energiajelzőt a 
közös készletből, majd tetszőlegesen ossza azokat el a képpel 
fölfelé néző démonkártyái, illetve az inváziókártyája között. 
 
 
 
 
 
 
 
 2 energiajelző kerül a 
 képpel felfelé néző Imp 
 démonkártyára 
 
 
 
Az Overlord ezután már használhatja az adott démonkártya 
azon képességeit, ami előtt energia szimbólum szerepel (#). 
Ehhez el kell tudnia dobni a démonkártyáról annyi energia-
jelzőt, ahány energia szimbólum (#) látható a használni kívánt 
képesség neve előtt. 
 

Az inváziókártyákon sok inváziós csoportnál szerepel 1-4 
energia szimbólum (#) is. Amikor az Overlord egy ilyen 
inváziós csoportot idéz meg, akkor a jelzett számú energiajelzőt 
a közös készletből rá kell tennie az inváziókártyára. Az idézés 
befejeztével tetszőleges számban eloszthatja a most megidézett 
démonai démonkártyái között az invázió-kártyán lévő összes 
energiajelzőt (amik akár korábban is odakerülhettek az 
eseménykártyák eldobása után). Ha nem osztotta el mindet, 
akkor az idézés legvégén az inváziókártyán maradt 
energiajelzőket el kell dobnia. 
 

 ha az Overlord ezt az 
 inváziós csoportot idézi 
 meg, 2 energiajelzőt kell 
 elosztania az Imp és a 
 Cacodemon kártyái közt 
 

Fordítói megjegyzés: nagyobb szabadságot kapna az Overlord, ha az 

idézéskor hagyhatna az inváziókártyáján is energiajelzőket, amiket egy 

későbbi idézés során rátehetne az akkor megidézett démonjai kártyáira. 

Illetve, ha egy idézés után az Overlord szabadon átmozgathatná a már 

korábban játékban lévő démonkártyáin lévő energiajelzőit az újonnan 

leidézett démonkártyáira. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

energiajelző 



 
 

 

takarás 
 

Egy támadás során, ha a védekező figura egy fal, ajtó, 
tereptárgy, vagy egy másik figura mögött tartózkodik, akkor 
élvezheti a TAKARÁS előnyét. 
 

A rálátás és a hatótávolság ellenőrzése után a támadónak el kell 
döntenie, hogy a védekező takarásban van-e. Ennek 
meghatározásához a támadó figura által elfoglalt mező 
bármelyik sarkából képzeletbeli vonalakat kell húzni a 
védekező figura által elfoglalt mező összes sarkába. Ha ezen 
képzeletbeli vonalak bármelyike átmegy egy falon (vastag 
fekete vonal), egy nehéz terepen (vastag, szaggatott kék vonal), 
blokkoló terepen (vastag piros vonal), vagy egy másik figurán, 
akkor a védekező takarásban van. 
 

Ha a védekező fél takarásban van, akkor a támadódobás után 
(lásd a „Támadás” fejezetet a 7. oldalon), miután a védekező 
felfedett egy kártyát védekezésül, a védekező játékos dönthet 
úgy, hogy felfed egy újabb kártyát is. Ha így tesz, a korábban 
felfedett kártyáját először el kell dobnia, és az újonnan felfedett 
kártyájával védekezhet. Ez esetben a másodjára felfedett kártyát 
kell figyelembe venni, még ha az kevésbé is jó, mint az első. 
 
 
 

példa a takarásra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Alpha mindhárom démonra rálát. 
 

2. A Cacodemon nincs takarásban, mert egyik képzelet-
beli vonal sem megy át akadályon. 

 

3. Az Imp takarásban van, mert az egyik képzeletbeli 
vonal áthalad az előtte lévő Possessed Soldier figuráján. 

 

4.  A Possessed Soldier is takarásban van, mert az egyik 
képzeletbeli vonal átmegy egy blokkoló terepen. 

 

Ha Alpha az Imp, vagy a Possessed Soldier figurára támad, 
akkor az Overlord az elsőként védekezésül felfedett 
eseménykártya után egy másodikat is felfedhet, ha akar. A 
Cacodemon esetében ezt nem teheti meg. 

 

kivégzés 
 

A tengerészgyalogos könnyedén végezni tud egy sebesülten 
tántorgó démonnal közelharcban. Minden démonkártyán az 
életpont alatt szerepel egy piros körbe írt fehér szám is, ami az 
adott démon TÁMOLYGÁSI ÉRTÉKE. 
 
 
 

 támolygási érték 
 
 
 

Ha egy démon sérülései elérik, vagy meghaladják a démon 
támolygási értékét, a démon TÁMOLYOG. 
 

Ha egy tengerészgyalogos egy támolygó démonnal szomszédos 
mezőre mozog, a támolygó démont azonnal legyilkolja. Ha a 
tengerészgyalogos ilyen módon pusztít el egy démont, azt 
KIVÉGZÉSNEK hívjuk. Ha egy tengerészgyalogosnak sikerül 
kivégeznie egy démont, azonnal felhúzhatja a kivégzéskártya-
pakli legfelső lapját. Minden kivégzéskártya lehetővé teszi a 
annak a tengerészgyalogosnak, aki a kártyát húzta, hogy 
azonnal visszagyógyulja 2 sérülését. Ezen felül minden 
kivégzőkártyán szerepel egy képesség, amit a tengerész-
gyalogos végrehajthat, ha követi a kártya utasításait. 
 

Egy kivégzés általában igen látványos, és meglehetősen véres akció. 

Ezt a játék így jutalmazza. 
 

teleporthelyek 
 

A teleporthelyeket használja az UAC, hogy 
gyorsan eljuttassa az ügynökeit az egyik 
helyről a másikra. A teleporthelyek a játék 
előkészítése során kerülnek fel a játéktáblára. 
Néhány teleporthely inaktív, ezeket aktiválni 
kell a használatuk előtt. Amikor egy tenge-
részgyalogos belép egy inaktív teleporthely 
mezőjére, az azonnal aktívvá válik, és a 
jelzőjét át kell fordítani a másik (színes) 
oldalára. 
 

Egy legyilkolt tengerészgyalogos bármelyik aktív teleporthely 
mezőjén, vagy a vele szomszédos bármelyik mezőn újraéledhet. 
Emellett a tengerészgyalogosok mozgása során az aktív 
teleporthely mezőjével szomszédosnak számít minden másik 
aktív teleporthely mezője. 
 

telegyilok 
A teleportálás egy elég veszélyes dolog. Ha egy aktív 
teleporthely mezőjét egy démon foglalja el, és egy 
tengerészgyalogos pont ezen a mezőn „születik újjá”, vagy pont 
erre a mezőre mozog egy másik aktív teleporthelyről, a démont 
az oda teleportáló azonnal legyilkolja. Egy tengerészgyalo-
gosnak nem kell extra mozgáspontot elköltenie ahhoz, hogy 
egy aktív teleporthelyről kiindulva a másik aktív teleporthelyen 
lévő démon mezőjére teleportáljon, és legyilkolja azt. 
 
 
 
 
  

inaktív 
teleporthely 

jelző 



 
 

 

nagy figurák  
 

A játékban méretük alapján kétféle figurát találhatsz: kicsit és 
nagyot. A kis figurák egyetlen mezőt foglalnak el a játéktáblán, 
egy nagy figura viszont egyszerre többet is. A nagy figurákra 
egyedi szabályok vonatkoznak a mozgás és rálátás szempont-
jából. 
 

nagy figurák mozgása 
A nagy figurák nem mozoghatnak átlósan. Azonban a 2 vagy 6 
mezőt elfoglaló nagy figurák egy mozgáspont elköltésével 
elfordulhatnak 90°-al. A fordulás után legalább a figura talpa 
felének el kell foglalnia ugyanazokat a mezőket, amiket a 
fordulása előtt a figura talpa elfoglalt. 
 
 
 
 

nagy figurák 
fordulása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A 2 mezőt elfoglaló Pinky figura minden további 
nélkül elfordítható 90°-al, hiszen ez után a talpa elfoglal 
egy korábbi mezőt. (2) A 6 mezőt elfoglaló kiberdémon 
figurát ilyen módon el lehet forgatni, hiszen a forgás után 
a talpa 4 korábbi mezőt foglal el. (3) Így viszont nem 
fordulhat a kiberdémon, mert a fordulás után a talpa csak 
2 mezőt foglal el a korábbi mezőiből. 
 

 

 
 

nagy figurák támadása 
Amikor egy nagy figura támad vagy védekezik, a nagy figura 
talpa által elfoglalt bármelyik mező bármelyik sarkától mérhető 
a rálátás és a hatótávolság. Nagy figura nem lehet takarásban. 

 

szívósság 
 

Bizonyos démon típusokat nagyon nehéz elpusztítani. Minden 
ilyen démon rendelkezik szívóssággal, amit az életpontjai 
mellett egy pajzs szimbólummal ($) jelöltünk. Amíg védekezik, 
a démon szívóssága minden esetben hozzáad egy pajzsot ($) a 
védelméhez (azaz a szívóssága 1 sérülést blokkol). 
 
 
 

 szívósság 

 

négynél 
kevesebb tengerész-
gyalogossal való játék 
 

Amikor négynél kevesebb tengerészgyalogossal játszotok, a 
tengerészgyalogosok csapata osztagkártyákat kap a játék 
előkészítése során. Ezek a kártyák elősegítik a játék egyensúlyát 
és különböző módon növelik a hősök hatékonyságát. 
 

A játék előkészítése során a tengerészgyalogos játékosok 
számától függően az alábbi osztagkártyákat kapják: 
 

� 3 tengerészgyalogos esetén: az egyik tengerészgyalogos 
megkapja a NYERŐ PONT (Taking Point) osztagkártyát. 

 

� 2 tengerészgyalogos esetén: mindkét tengerészgyalogos 
megkapja a HARCI VETERÁN (Combat Veteran) kártyát. 

 

� 1 tengerészgyalogos esetén: a tengerészgyalogos megkapja 
a SZÓLÓ BEVETÉS (Solo Operative) kártyát. Még egy 
tengerészgyalogos kezdeményezéskártyát kell belekeverni a 
kezdeményezés-pakliba, így a tengerészgyalogos játékos 
kétszer fog aktiválódni egy forduló során. 

 

esemény- és akció-pakli 
 

A játék előkészítése során az Overlord és a tengerészgyalogo-
sok elkészítik a saját esemény- és akció paklijaikat. 
 

Az esemény-pakli elkészítéséhez az Overlord elveszi mind a 3 
készlet eseménykártyát, ami 18 lapot jelent. Ezután összekeveri 
a 18 lapot képpel lefelé, majd a paklit (továbbra is képpel lefelé) 
maga elé teszi. Minden eseménykártya készletet a kártya alján 
lévő név alapján lehet megkülönböztetni. 
 
 
 
 
 

 a „Seek and Destroy” eseménykártya-készlet jelölése 
 
Az akció-paklik elkészítéséhez minden tengerészgyalogos 
válasszon magának a játék előkészítése során két eltérő, 
alapszintű fegyverjelzőt (olyat, amin nincs fehér vonalkázás). 
Minden egyes fegyverjelzőhöz tartozik egy-egy 3 kártyából álló 
fegyverkészlet, melynek a szimbóluma és a színkódja 
megegyezik a fegyverjelzőjével. 
 
 
 



 
 

Minden tengerészgyalogos vegyen el egyet-egyet a két  
komplett fegyverkészletéből, és keverjen hozzájuk egyet a 4 
kártyából álló UAC készletből (<) is, így alkotva meg a saját 10 
lapból álló akció-pakliját. Az akciókártyák jobb alsó sarkában 
található a fegyverazonosító, amely tartalmazza a fegyver 
szimbólumát, a sorszámát és a készlet darabszámát (például: 

1/3). A szimbólum alatti háttér színe megegyezik a hozzá 
tartozó fegyverjelző színével. 
 
 
 
 

a nehéz rohampuska fegyverjelzője és a hozzá 
tartozó fegyverkészlet fegyverazonosítói 

 

A fegyver szimbólumával könnyen azonosítható a hozzá 
tartozó fegyverkészlet. A kártya száma különbözik minden 
kártyán, és látható, hogy hány kártyából áll az adott fegyver-
készlet. 

 

küldetések 
 

A DOOM: The Board Game (2016) játékhoz mellékelt 
Küldetésfüzet két komplett hadműveletet tartalmaz, egyenként 
6-6 küldetéssel. A Küldetésfüzetben megtalálható az egyes 
küldetések leírása, játék előkészítési utasításai és térképei. 
 

feladatkártyák 
Minden küldetéshez tartozik egy-egy feladatkártya, amely 
ismerteti az Overlord és a tengerészgyalogosok győzelmi 
feltételeit. Ezen felül a feladatkártyán szerepelnek az adott 
küldetésre vonatkozó speciális szabályok is, amelyek nagyban 
befolyásolhatják az adott küldetés végrehajthatóságát. 
 

fenyegetéskártyák 
Minden küldetéshez tartozik egy-egy fenyegetéskártya is, 
amely meghatározza, hogy az Overlord miként használhatja az 
idézőkapuit a démonjai megidézésére. Az alapjátékhoz 3 
különböző fenyegetéskártyát adtunk: 
 

� Fertőzés (Infestation): a démonok akkor kerülnek 
megidézésre, amikor a tengerészgyalogosok felfedezik a 
játéktábla bizonyos részeit. 

 

� Horda (Horde): a démonok folyamatosan özönlő hordája 
halálos lehet. 

 

� Támadás (Assault): az Overlord folyamatosan kapja a 
fenyegetésjelzőket, amik segítségével minden behatolófázis 
elején új démonokat idézhet. 

 

egy küldetés vége 
Amikor a feladatkártyán szereplő egyik fél győzelmi feltétele 
teljesül, a küldetés azonnal véget ér. 
 

rejtett információk 
A Küldetésfüzet nyitva lehet, és a benne lévő információkat 
bármelyik tengerészgyalogos játékos elolvashatja. Azonban az 
Overlord által választott inváziókártya egészen a küldetés 
kezdetéig képpel lefelé marad, így a tengerészgyalogosok nem 
tudhatják, az Overlord milyen démonokat akar majd megidézni. 
A tengerészgyalogosok nem nézhetik meg a képpel lefelé 
fordított előkészített démonkártyákat sem. 

 

 

és most? 
 
Most, hogy megismertétek a DOOM: The Board Game 
(2016) játék szabályait, belevághattok az első hadművele-
tetekbe. Az első hadművelet a Küldetésfüzet 4. oldalán 
található küldetéssel kezdődik. Az egyes küldetések 
előkészületeihez érdemes előtte elolvasnotok a Küldetés-
füzet 2-3. oldalán található instrukciókat. 
 

Ha a játék közben kérdéseitek merülnétek fel, akkor a 
nyissátok ki a Szabálymagyarázat füzetet a megfelelő 
kifejezésnél, és olvassátok el az ott részletesen leírtakat! A 
Szabálymagyarázat füzetben az egyes kifejezések az angol 
ABC szerinti sorrendben követik egymást. 
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gyorsmutató 
 

Ez az oldal egy gyors áttekintést tartalmaz a fontosabb 
szabályokról. 
 

forduló menete 
 

Minden játékforduló a következő 2 fázisból áll: 
 

1. Behatolófázis 
 

a. kezdeményezés-pakli elkészítése 
 

b. démonok előkészítése 
 

c. eseménykártyák húzása 
 
2. Akciófázis 
 Oldjátok meg a következő lépéseket, amíg a 

kezdeményezés-pakli ki nem ürül: 
 

a. kezdeményezéskártya felcsapása 
 

b. aktiválódás (démon vagy tengerészgyalogos) 
 

tengerészgyalogos 
aktiválódása 
 

A tengerészgyalogos visszaforgatja az elforgatott kártyáit. 
Ezután ha tud, végrehajthat egy főakciót és tetszőleges számú 
bónuszakciót. Az akciójához kijátszott akciókártyákon látható 
az adott akció szimbóluma: 
 
 
 
 
 

 főakció bónuszakció reakció 
 
Az akciók végrehajtása után addig húz új akciókártyákat, hogy 
3 kártya legyen a kezében. 

 
démon aktiválódása 
 

Az Overlord elforgatja egy démonkártyáját, majd sorban 
egyesével aktiválja az ilyen típusú démonfiguráit. Minden 
démon annyi mozgáspontot kap, amennyi a démonkártyáján 
szerepel, és végrehajthat egy (szintén itt szereplő) támadást is. 

 

terep és falak 
 

A térképlapkákon szerepelnek vastag színes, vagy fekete 
vonalak, melyek a mozgást, vagy a rálátást akadályozhatják: 
 
Fal: Vastag fekete vonal jelzi, leggyakrabban a 
térképlapkák szélein. A fal blokkolja a rálátást, 
takarást ad és nem lehet rajta átmozogni. 
 
Járhatatlan: Vastag, szaggatott piros vonal jelzi, 
általában két mező között. A járhatatlan terep 
nem blokkolja a rálátást, nem ad takarást, 
viszont nem lehet rajta átmozogni. 
 
Blokkoló: Vastag piros vonal jelzi általában két 
mező között. A blokkoló terep blokkolja a 
rálátást, takarást ad, és nem lehet rajta 
átmozogni. 
 
Nehéz: Vastag, szaggatott kék vonal jelzi 
általában két mező között. A nehéz terep nem 
blokkolja a rálátást, takarást ad, és a nehéz 
terep mezőjére való mozgás egy további 
mozgáspontba kerül. 
 
 

támadás áttekintése 
 

Egy figura támadását a következő lépésekben kell végrehajtani: 
 

1. Célpont (védekező) kijelölése: a védekezőre a támadónak 
rá kell tudnia látni, és a hatótávolságon belül kell lennie. 

 

2. Támadódobás: a támadó annyi és olyan színű kockával dob, 
amennyi a támadódobozban szerepel. 

 

3. Védekezőkártya felfedése: a védekező felfed 1 kártyát 
(tengerészgyalogos akciókártyát, Overlord eseménykártyát). 

 

4. A védekezés közben használható képességek alkalmazása: 
a védekező használhatja a védekezés közben használható 
képességeit. 

 

5. A támadás közben használható képességek alkalmazása: a 
támadó használhatja a támadás közben használható 
képességeit. 

 

6. Sérülés elszenvedése: a védekező annyi sérülésjelzőt kap, 
amennyi a sérülés szimbólumokból (%) megmarad, miután 
levontuk belőlük a pajzs szimbólumok ($) számát. 
Ellenőrizni kell, hogy a védekezőt nem gyilkolták-e le. 

 
 
 

 fegyverjelzők 

 
 
 
 
 

 harci sörétes szuper sörétes nehéz rohampuska plazmapuska repeszpuska energiavető 
 
 
 
 
 

 rakétavető gépágyú láncfűrész Gauss ágyú BFG 9000 repeszgránát lélekszívó csaligránát 
       gránát 

fal 
 
 

 
 

járhatatlan 
 
 
 
 

blokkoló 
 
 
 
 

nehéz 


