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A DOBOZ TARTALMA 
12 kifestett műanyag figura 60 kártya 
Szabálykönyv 12 lény kártya ( minden figurához egy) 
Tároló doboz 36 parancs kártya 
2 nagy kétoldalú csatatér lapka 12 D&D Adventure System kártya 
2 kicsi kétoldalú csatatér lapka 68 jelző 
2 parancsnok kártya 30 sebzés jelző 
 6 kincses láda jelző 
 12 kincs jelző 
 4 morál és parancsnokság jelző 
 8 lény azonosító jelző 
 8 figura azonosító jelző 
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BEVEZETÉS 
A Dungeon Command játékban egy parancsnokot 
irányítasz, aki lényeit vezeti csatába az ellenfél csapatai 
ellen. Parancsokat adsz lényeidnek, varázslatokkal és 
tárgyakkal szereled fel őket, és kidolgozod a taktikát az 
ellenfél moráljának megtörésére és a győzelem kivívására. A 
vezetői képességeid elegendőek az ellenfeled legyőzéséhez? 
A Dungeon Command játékot két játékosra terveztük, de 
néhány módosítással többen is játszhatjátok. (Lásd a 
többjátékos szabályokat a 15. oldalon.) 

GYŐZELMI FELTÉTELEK 
A játék véget ér ha valamelyik csapat morál értéke nullára 
vagy az alá csökken, illetve ha az egyik játékosnak a köre 
végén nem marad lénye a csatatéren. A többi csapat közül a 
legmagasabb morál értékkel rendelkező nyeri a játékot. 

MORÁL 

A hadsereg elszántságának és harci kedvének mértéke a 
morál pont. Ha egy egységedet megölik vagy gyengeséget 
mutat és elrejtőzik az ellenség elől, a hadsereged összesített 
morál értéke csökken. Ha eléri a nullát, a csapataid 
megtörnek és elmenekülnek a csatatérről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMI A JÁTÉKHOZ KELL 
Néhány dologra feltétlenül szükséged van a 
játékhoz. 

HADSEREG 
Nem vívhatsz csatát katonák nélkül. Össze kell állítanod a 
saját csapatodat. 

FIGURÁK: A csapatodnak 
legalább 12 figurából kell állnia 
(egynél több is lehet ugyanabból a 
típusból, lásd „Saját hadsereg 
összeállítása” fejezetet a 15. oldalon). 
Minden doboz tartalmaz egy előre 
összeállított 12 figurából álló csapatot 
a hozzájuk tartozó lény kártyákkal együtt.  

LÉNY KÁRTYÁK: Minden 
figurához tartozik egy lény kártya, 
amely tartalmazza a lény statisztikáit 
és képességeit és segít nyomon követni 
a lényedet a harcmezőn. Keverd össze 
a lény kártyáidat, ez lesz a lény 
paklid. Lásd a „Kártyák megismerése” 
fejezetet a 7. oldalon. 

PARANCS KÁRTYÁK: A parancs kártyák 
segítségével utasíthatod lényeidet a harcmezőn. Keverd 
össze a parancs kártyákat, ez lesz a 
parancs paklid. A parancs paklidnak 
legalább 30 lapból kell állnia és egy 
lapból több példányt is tartalmazhat. 
(lásd „Saját hadsereg összeállítása” 
fejezetet a 15. oldalon.) Ez a doboz 36 
parancs kártyát tartalmaz, ami elég a 
lényeid irányításához. Lásd „Parancs 
kártyák kijátszása" a 11. oldalon.  

PARANCSNOK KÁRTYA: Ezek a nagy méretű 
kártyák jelenítik meg a parancsnoki képességeidet. Válaszd 
ki, melyik parancsnokkal akarsz játszani. Lásd a 
„Parancsnok kiválasztása” fejezetet a 6. oldalon.  

 
  

ELSŐ JÁTÉK 
Rendszerint 2 dobozra van szükség a teljes játékhoz 
(minden játékosnak 1-1 teljes hadsereg). Ennek ellenére 
minden Dungeon Command játék tartalmaz minden 
szükséges elemet egy gyors összecsapáshoz, ami remek 
lehetőség a játék megtanulásához vagy bemutatásához. 
Ha csak egy dobozzal játszátok a játékot, kövessétek az 
„Első játék” utasításokat.  

Adventure System kártyák 
Minden Dungeon Command doboz tartalmaz a lényekhez olyan kártyákat, amelyekkel a lényeket mint ellenfél vagy szövetséges 
felhasználhatod a D&D Adventure System játékokhoz (mint a Castle Ravenloft, Wrath of Ashardalon és a The Legend of Drizzt.). 
Az Adventure System játékokban ezen lények némelyike különleges hatással lehet hősödre. 
Kábult (Dazed): Csak mozogni vagy támadni tudsz, a kettőt együtt nem. A Hős fázisod végén a kábulat megszűnik. 
Mozdulatlan (Immobilized): Nem tudsz mozogni. A Hős fázisod végén a mozdulatlanság megszűnik. 
Mérgezett (Poisoned): A Hős fázisod kezdetén sérülsz 1-et. A Hős fázisod végén dobj egy kockával. 10+ értéknél a mérgezés megszűnik. 

Lelassult (Slowed): A sebességed 2-re csökken. A Hős fázisod végén a lassulás megszűnik. 
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CSATATÉR LAPKÁK 
A harc kezdete előtt el kell készítened a csatateret. Minden 
játékos kiválaszt 2 nagy és 2 kicsi csatatér lapkát. Minden 
lapka egységnyi négyzetekre van felosztva és két oldala van: 
az egyik kazamatát ábrázol, a másik külső terepet. 

Az egyik kis lapkára Start area szöveg van nyomtatva. A 
lapkák összeállítási szabályait lásd a „Csatatér kialakítása”. 

 
EGYÉB TARTOZÉKOK 
A csata nyomon követésére többféle jelzőre és egyéb 
tartozékokra van szükséged. A csatatér minden kincs 
négyzetére egy kincsesláda jelzőt kell tenned, és a 
hozzájuk tartozó kincs jelzőket is elő kell készítened. Lásd 
„Kincsek gyűjtése” a 14. oldalon. 

Néhány sebzés jelzőre is szükséged van (a lényeid 
sérüléseinek jelzésére), jelölőkre a csapatod moráljának és 
vezetői képességének feljegyzésére valamint egyéb jelzőkre 
a lényeid állapotának nyomon követésére a játék során. 

Az összes kelléket úgy helyezzétek el hogy minden játékos 
könnyen elérhesse a figuráit, kártyáit és jelzőit. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

ELŐKÉSZÜLETEK 
A csata megkezdése előtt az alábbiak szerint készítsétek elő 
a játékot. 

CSATATÉR KIALAKÍTÁSA 
A csapatok a csatatéren mérik össze erejüket, amit a 
játékosok által összeállított részek alkotnak. A játék 
előkészítésének első lépése a csatatér kialakítása. 

Először azt döntsétek el, a csatát a felszínen vagy a 
katakombákban akarjátok megvívni, majd válasszátok ki a 
csatatér lapkák ennek megfelelő oldalát. Ezután minden 
játékos a saját lapkái felhasználásával megépíti a csatatér 
felét.  

 
ÖSSZEÉPÍTÉS SZABÁLYAI 
A lapkáknak van egy vagy több fallal határolt oldala, és 
nyitott, fal nélküli oldalai. A lapkákat úgy kell 
összeilleszteni, hogy a nyitott oldal nyitott oldalhoz 
csatlakozzon. Falat soha nem tehetsz nyitott oldal mellé. 
Lásd a lenti példát. 
A lapkák oldalain csatlakozó fülek vannak az 
összeillesztéshez. A lapkákat nem illesztheted össze átlósan. 
 

 

ELSŐ JÁTÉK 
Az első játéknál mindketten a dobozban lévő lények és a 
parancs kártyák felét használjátok. Minden kártya bal alsó 
sarkában van egy szimbólum, amely megmutatja melyik 
dobozban jelent meg. A kártyák felén ezüst színű a 
szimbólum, a másik felén arany. A szimbólum színe alapján 
válogassátok szét a kártyákat: az egyik játékos az arany, a 
másik az ezüst szimbólumos kártyákat használja. Mindkét 
játékosnak 6 lény és 18 parancs kártyája lesz. A figurákat a 
lény kártyáknak megfelelően osszátok szét. 
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Ezután a két felet úgy illesszétek össze, hogy a 4 nagy lapka 
egy négyzetet formázzon. 

 
Amikor a Start terület (start area) feliratú kis lapkát helyezed 
el, a lehető legközelebb legyen ahhoz a helyhez ahol az 
asztalnál ülsz. 

 
Amikor minden lapka a helyére került,  keverd össze a 
Kincses láda jelzőket és számmal lefelé tegyél egyet minden 
kincs négyzetre. A kincs négyzetek körrel [O] vannak 
megjelölve. 
 

 

TEREPVISZONYOK A CSATATÉREN 
A csatatér lapkákon többféle terep található, amelyek a 
csatára is hatással vannak. A különféle terepek speciális 
ikonokkal vannak jelölve. Itt egy rövid összefoglaló. (A 
terepviszonyok további hatásait lásd még a 9. oldalon a 
„Mozgás” és a 13.oldalon a „Rálátás és takarás” 
fejezeteknél.) 

• Nehéz terep: (∆) Ezen a terepen a lények lassabban 
haladhatnak át. 

• Veszélyes terep: ( ) A veszélyes terep nehéz 
terepnek minősül (lásd fent) és sérülést okoz a 
belépő, illetve a mozgásukat itt befejező lényeknek. 

• Akadály: (□) Az akadály nehéz terepnek minősül 
(lásd fent). A lényeknek nincs rálátásuk az 
akadályokon keresztül, és az akadályok fedezéket 
nyújtanak távtámadások ellen. 

• Falak: A beltéri falak teli feketével vannak jelölve 
vagy vékony fekete vonallal a négyzetek között. A 
kültéri falakat kőrakások jelképezik, amelyeknek a 
teteje nem elérhető. A lények nem léphetnek be a 
falba és nem haladhatnak át rajta, és a falakon 
keresztül rálátásuk sincs. 

• Mágikus körök: Néhány lapkán mágikus körök 
vannak, amelyeket színes körök jelölnek a csatatéren. 
A különféle lapkákon eltérő kinézetű mágikus körök 
vannak. Néhány parancs kártya hivatkozik a mágikus 
körökre. 

  

ELSŐ JÁTÉK 
Ez a kiegészítő 2 nagy és 2 kis lapkát tartalmaz. Az első játék 
alkalmával mindketten 1 nagy és 1 kis lapkát válasszatok. 
A csatateret a lenti ábra alapján állítsátok össze. (Az első 
játéknál a kazamata oldalt használjátok.) A nagy lapkák nyitott 
oldalait úgy kezeljétek, mintha fallal lenne lezárva. 
A 2 kis lapka közül csak az egyikre van a Kezdő terület 
felfestve. Az 1-es játékos használja a Kezdő területes lapkát, a 
2-es játékos pedig a másik kis lapkát. 
Ezután keressétek meg azt a 2 kincses láda lapkát, amire a 3-as 
szám van nyomtatva és tegyétek a nagy lapkák kincs 
négyzeteire. (A 2-es játékos start mezőjének kincs négyzetét 
hagyjátok figyelmen kívül.) 
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PARANCSNOK KIVÁLASZTÁSA 
A parancsnok kártyád személyesíti meg az általad játszott 
karaktert: a parancsnokot, aki csatába küldi az egységeit és 
parancsokkal látja el őket. Minden dobozban két különböző 
parancsnok kártyát találsz. Minden parancsnoknak 
különböző értékei és vezetői képessége van.  
Döntsd el melyik parancsnokkal akarsz játszani, és képpel 
felfelé helyezd magad elé az asztalra. 
Minden parancsnok kártyán a következő adatokat találod: 
NÉV: A parancsnok neve. 
VEZETŐI KÉPESSÉG: A parancsnokoknak általában a 
csatára folyamatosan kiható képessége van. Itt találhatóak a 
speciális szabályok. 
KEZDŐ PARANCS KÉZ: Ennyi parancs kártyát húzz a 
csata kezdetén. 

 

 

 

 
KEZDŐ LÉNYEK FELVONULTATÁSA 
Mielőtt a csata elkezdődhetne, össze kell állítanod a 
csapatodat. Minden játékos a kezdő lények felvonultatásával 
kezdi (felhelyezi őket a csatatérre). Azt hogy ki kezdi a 
csapatok felhelyezését, kockadobással vagy más 
véletlenszerű módszerrel döntsétek el. A győztes dönti el 
hogy elsőnek vagy másodiknak akar felvonultatni. 

A felvonultatott lényeid összesített szintje nem haladhatja 
meg a parancsnok kártyán feltüntetett kezdő vezetői értéket. 
A felvonultatott lények összesített szintje alacsonyabb lehet, 
nem kell pontosan megegyeznie a vezetői képesség értékkel. 
Legalább egy lényt fel kell vonultatnod. Csak akkor 
vonultathatsz fel egy figurát, ha a lény kártyája a kezedben 
van, és csak akkor játszhatsz ki egy lény kártyát, ha figurád 
is van hozzá. 

Példa: Valnar Trueblade kezdő vezetői értéke 7. Ha Valnar-t 
választottad parancsnoknak, a felvonultatott lények összesített 
szintje maximum 7 lehet a játék kezdetén. Például 
felvonultathatsz 1 Dwarf Cleric-et és 1 Half-Orc Thug-ot 
(mindkettő 3. szintű) plusz 1 Elf Archer-t (1-es szintű) 

A figurákat úgy helyezd el, hogy teljes terjedelmükben a 
start területen legyenek. Ha valamilyen okból nem tudod az 
összes lényedet a start területen elhelyezni, a többit a lehető 
legközelebb helyezd el a start területedhez. A megfelelő  

LÉNY KÉZ: A csata kezdetén ennyi lény kártyát húzz. Ez 
határozza meg a későbbiekben is a kezedben maximálisan 
tartható lény kártyák számát. (lásd „4. fázis: takarítás” a 14. 
oldalon) 
KEZDETI MORÁL: A parancsnokod határozza meg a 
csapataid kezdeti morál értékét. Helyezz egy jelzőt a morál 
sor kiemelt szám értékére. 
KEZDŐ VEZETŐI ÉRTÉK: A vezetői érték mutatja a 
parancsnoki képességeidet, megadva az irányítható lények 
maximális összesített szintjét. Minden parancsnoknak van 
kezdeti vezetői értéke; tegyél egy jelzőt a vezetői képesség 
sor kiemelt szám értékére. A vezetői értéked a játék alatt 
folyamatosan növekszik. (Lásd a 14. oldalon a „3. fázis: 
erősítés”) 

 

 

 

 

 

lény kártyákat képpel felfelé tedd magad elé, jelezve hogy a 
lény játékban van. 

Miután felvonultattad a kezdő lényeidet, a lény paklidból 
húzz annyi lapot amennyi a parancsnok kártya lény kéz 
értéke. Most már kezdődhet a játék. 

 
 
  

ELSŐ JÁTÉK 
AZ első játék alkalmával mindketten válasszatok egy parancsnok kártyát. A parancsnok kezdő Morálját csökkentsétek 3-
ra.A lapra nyomtatott kezdő vezetői értéket és a vezetői képességet normál módon használjátok. Az 1-es játékos az arany 
jelzésű, a 2-es játékos az ezüst színű jelzőket használja. 

ELSŐ JÁTÉK 
Mivel csak az egyik kis lapkára van a Start terület 
rányomtatva, a 2-es játékos használja a másik kis lapkát. 
Ezen a lapkán a terep miatt kevesebb a hely, a 2-es 
játékos a lényeit bármelyik szabad helyre 
felvonultathatja. 
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KÁRTYÁK MEGISMERÉSE 
MINDEN KÁRTYA 
NÉV: Minden kártyának egyedi neve van, amely azonosítja 
a játék során. 

SZABÁLYLEÍRÁS: Itt található a lények képességeinek 
leírása, vagy a Parancs kártyák lényekre kifejtett hatásai. 

SZET SZIMBÓLUM: Megmutatja hogy a lap melyik 
kiegészítőben jelent meg. (Heart of Cormyr, Sting of Lolth) 

LÉNY KÁRTYÁK 
SZINT: A lény szintje határozza meg melyik parancs 
kártyát tudja használni. Továbbá fontos a vezetői értékhez 
(mennyi szintet tudsz felvonultatni) és a morálhoz (ennyivel 
csökken, ha a lényt elpusztítják) 

KULCSSZAVAK: Minden lény kártyán egy vagy több 
kulcsszó van, amire némelyik parancs kártya hivatkozik. 
Például van olyan parancs kártya, amit csak olyan lény 
használhat, amelyiken szerepel a „Humanoid” kulcsszó. 

ÉLET PONT:Ez a szám adja meg azt a sebzés értéket, amit 
a lény elvisel mielőtt elpusztul 

KÉPZETTSÉGEK: Minden lény specializálódott egy vagy 
több képzettségre (erő-STR, ügyesség-DEX, egésszég-CON, 
intelligencia-INT vagy karizma-CHA) ami meghatározza, 
melyik parancs kártyát tudja kijátszani. 

TÁVOLSÁGI SEBZÉS/TÁVOLSÁG: Némelyik lény 
képes távolsági támadásra. Ha egy lénynek van távolsági 
támadása, a kártyáján itt van egy szám, amit a négyzetekben 
megadott távolság követ. A lény távolsági támadása ekkora 
sebzést okoz a megadott távolságon belüli ellenfélnek. 

KÖZELHARCI SEBZÉS: Minden lénynek van közelharci 
sebzése. A lény közelharci támadása ennyi sebzést okoz a 
szomszédos mezőn álló lénynek. 

SEBESSÉG: Ez a szám az a négyzetekben megadott 
távolság, amennyit a lény mozogni tud. 

PARANCS KÁRTYÁK 
SZINT & KÉPZETTSÉG: A parancs kártya szint és 
képzettség értéke határozza meg azt, hogy melyik lény 
képes használni. Egy lény csak akkor tudja használni a 
parancs kártyát ha van megfelelő képezettsége és a szintje 
megegyezik vagy nagyobb a parancs kártya szintjénél. 

AKCIÓ TÍPUS: Három féle akció van: normál (standard), 
kicsi (minor) és azonnali (immediate). 

CSATOLT SZÖVEG: Néhány Parancs kártyának speciális 
hatása a lényhez csatolás (attach): a parancs kártyát 
csúsztasd a lény kártya alá. Ez a „csatolt szöveg” a parancs 
kártya eltávolításáig  a lénynek különleges erőt vagy 
hátrányt biztosít. 
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JÁTÉK LÉPÉSEI 
A Dungeon Command egy körökre osztott játék. Az a 
játékos, aki először vonultatta fel a lényeit az egyes játékos. 
Ha az egyes játékos teljesen befejezte a körét, a következő 
játékos köre következik. Ez így folytatódik a játék végéig. 

A kör fázisokra van osztva, amik a következő sorrendben 
követik egymást: 

1. Frissítés: Kör eleji hatások érvényesülése, lények 
visszaforgatása cselekvőképes állapotba, 1 parancs kártya 
húzása. 

2. Aktiválás: Lények aktiválása egyesével, tetszőleges 
sorrendben. 

3. Erősítés: Vezetői értékedet növeld 1-el és vonultass fel 
új lényeket a harcmezőre. 

4. Takarítás: Kör végi hatások érvényesülése, húzz lény 
annyi lapot, hogy lény kéz méret számú lap legyen a 
kezedben és forgasd vissza a lényeidet hogy reagálni 
tudjanak az ellenfél cselekedeteire. 

A DUNGEON COMMAND kivételekre alapuló 
játék. Ez azt jelenti, hogy az alapszabályok ebben a 
könyvben vannak leírva, de különleges esetek ezeket a 
szabályokat felülírhatják. A lény vagy parancs kártyák 
szabály szövegei vagy a csatatér terepviszonyainak hatásai 
mindig felülírják az alapszabályokat. 

1. FÁZIS: FRISSÍTÉS 
Ebben a fázisban készíted fel lényeidet a körre. Kövesd 
sorban az alábbi lépéseket. 

1. Kör eleji hatások érvényesülése. Ha olyan hatás 
van játékban, ami a kör elejére hivatkozik, most 
érvényesül. Például ha a „Deep wound” kártya 
csatolva van az egyik lényedhez, az most sebződik 
10-et. 
Ha több hatás van játékban, ami a kör elejére 
hivatkozik, a választásod szerinti sorrendben 
jönnek létre. 

2. Elfordult lények visszaforgatása. Bizonyos 
akciók és hatások a lények elfordulását okozzák 
(lásd „elforgatás”); a visszaforgatással újra 
cselekvőképessé válnak. 
Ha egy hatás tiltja egy lény visszaforgatását, a lény 
kimarad ebből a lépésből. 

3. Húzz 1 parancs kártyát. A parancs pakli legfelső 
lapját vedd a kezedbe. A kezedben tetszőleges 
számú parancs kártya lehet. 

Amint befejezted ezeket a lépéseket, az aktiválás fázis 
következik. 

2. FÁZIS: AKTIVÁLÁS 
Ebben a fázisban egyenként, egymás után aktiválhatod az 
összes lényedet. Be kell jelentened melyik lényedet 
aktiválod éppen. 

A lény aktiválása során a következő akciók bármelyikét, 
vagy akár mindet végrehajthatod, tetszőleges sorrendben. 
Bármelyik akciót választhatod, hacsak egy hatás másként 
nem rendelkezik. 
 

• Mozgás. A lények annyi négyzetet tudnak mozogni, 
amennyi a sebesség értékük. Hacsak egy hatás 
másként nem rendelkezik, egy lény az aktiválása 
során csak egyszer mozoghat. Lásd „Mozgást” a 9. 
oldalon. 

• Parancs kártya kijátszása. A kezedből kijátszhatsz 
a lényedre egy vagy több parancs kártyát. Lásd 
„Parancs kártyák kijátszása” a 11. oldalon. 

• Lény képességeinek használata. A lény 
használhatja egy vagy több, a lény kártyára 
nyomtatott képességét (vagy a hozzá csatolt parancs 
kártya képességet), beleértve a támadást is. 

• Egyéb akció végrehajtása. A játék egyéb hatásai, 
mint kincsek gyűjtése (lásd a 14. oldalon) speciális 
akciók végrehajtását igénylik a lényektől. 

AKCIÓK MEGHATÁROZÁSA 
A Dungeon Command játékban csak meghatározott dolgok 
számítanak akciónak. 

• Lény mozgása. 
• A lény a lény kártyán feltüntetett képességét 

használja (ide tartozik a támadás is). 
• A lény akciót hajt végre parancs kártyával. 
• Egy hatás létrejötte, amit más esemény váltott ki. 

HATÁS, FORRÁS ÉS CÉLPONT 
Amikor bejelentesz egy akciót, meg kell határoznod a 
forrását. Minden forrás egy egyszerű hatás egy lénytől, egy 
parancs kártyától, egy terep négyzettől vagy más 
játékelemtől. Egy hatásnak a  forrása csak abban az egyszeri 
esetben számít; például ha ugyanazt a lény képességet 
használod az egyik körben és a következő körben ismét, az 
két különböző hatás két különböző forrással. 
Több akció előír egy célpontot, amihez meg kell határoznod 
valamit (pl. lényt, parancs kártyát). Amikor kijátszol egy 
parancs kártyát, meg kell határoznod a célpontját, ha egy 
lény képességét használod, ki kell választanod a képesség 
célpontját. Ha megnevezted a célpontot, később már nem 
módosíthatod. Amikor a hatás létrejön, leellenőrzi hogy a 
célpont legális-e. (még játékban van-e, hatótávolságon belül 
van-e, rendelkezik-e a megfelelő kulcsszóval stb.) 

ELFORGATÁS 
Több hatás megköveteli egy lény elforgatását. Az 
elforgatás azt jelenti hogy a lény már cselekedett, és nem 
hajthat végre több elforgatást igénylő akciót. Az elfordult 
lény az irányítója köre kezdetén, illetve a takarítás fázisban 
visszafordul (hacsak valamilyen hatás ezt nem tiltja).  
A lény kártyák alaphelyzetben függőlegesen állnak, a kártya 
neve van felül. Ha elforgatsz egy lényt, a Lény kártyáját 
forgasd oldalra ahogy itt látod. A lény visszaforgatásakor a 
kártyát állítsd vissza alaphelyzetbe. 
Néhány Parancs kártyán 
és lény képességnél a
szimbólum látható, ami 
azt jelenti hogy a lényt el 
kell forgatnod hogy 
használni tudja a hatást. 
Hacsak a szabály szöveg 
másként nem rendel-
kezik, ezek a hatások 
azonnali akciók.  
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A RAKÁS 
Amikor egy akció sorra kerül, nem érvényesül azonnal. 
Minden játékos, beleértve az akciót kezdő játékost is, 
lehetőséget kap arra hogy reagáljon rá további akciókkal. 
Az esetek nagy részében a reagálás egy azonnali akció. 
(Lásd a „Normál, kicsi és azonnali akciók-at” a 12. oldalon) 

Minden akció végrehajtása meghatározott sorrendben 
történik, a „rakás”-nak nevezett módszer szerint. A rakást 
egymásra rakott akcióknak képzeld el, mindegyik várja hogy 
sorra kerüljön. Ha egy lény akciót hajt végre vagy egy 
időzített hatás létrejön, az az akció kerül a rakás tetejére. Ha 
bármelyik játékos reagál az akcióra, az újabb akció a rakásra 
kerül, a már ott várakozók tetejére. Amikor már egyik 
játékos sem akar reagálni, a rakás tetején lévő akció 
érvényesül. 

Bármelyik akció érvényesülése után az összes játékosnak 
ismét lehetősége van reagálni. egy újabb akcióval. Bármikor 
egy új akció kerül a rakás tetejére, a játékosok ugyanúgy 
reagálhatnak rá mint egy normál akcióra. Ha senki nem 
reagál, a rakásban várakozó következő akció érvényesül. 
Amint a rakásban már nincs akció, a játékos, akinek a köre 
tart, folytatja a játékot. 

Amikor egy akciót végrehajtasz, a hatása létrejön. Kövesd 
az akció utasításait; ez általában a lény vagy parancs 
kártyára nyomtatott utasítások végrehajtását jelenti. Amikor 
a parancs kártya minden akciója létrejött, a kártyát tedd a 
tulajdonosa dobott lapok paklijába. (hacsak a kártya szövege 
másként nem rendelkezik). Ha az akciót lény kártya 
indította, a lény ezután játékban marad (habár az akció 
hatására elfordulhat). 

Néha egy akció létrejötte lehetetlenné teszi a rakás egy 
másik akciójának érvényesülését. Például egy hatás 
eltávolítja vagy megsemmisíti a rakás egy későbbi hatásának 
célpontját. Ebben az esetben a második akciónak semmi 
hatása nem lesz a létrejöttekor – egyszerűen csak távolítsd el 
a rakásból. 
Példa: Jennifer kijátsza a „Killing Strike” lapot, elforgatja a 
Dragon Knight-ot hogy közelharci támadással 100 pontot sebezzen 
az ellenfél Drider-én! A Killing Strike a rakásra kerül. Chris nem 
akarja elveszíteni a Drider-ét, ezért az Uncanny Dodge lap 
kijátszásával reagál az akcióra: ha elforgatja a Dridert és eldob egy 
Parancs kártyát, felfog minden sebzést ami egy forrásból 
származik. Az Uncanny Dodge a rakásra kerül, a Killing Strike fölé 
és előbb jön létre: Chris eldob egy lapot, elforgatja a Dridert és azt 
választja hogy a Killing Strike sebzését fogja fel. Ezután eldobja az 
Uncanny Dodge-t. Amikor a Killing Strike érvényesül, a Drider 
nem sebződik, a parancs kártyát el kell dobni. 

TELJES AKCIÓ: Nem lehet 
reagálni egy akció részére, csak a 
teljes akcióra. Reagálhatsz 
mielőtt egy lény elkezdene 
mozogni vagy ha már befejezte a 
mozgását, de nem reagálhatsz a 
mozgása közben. 

KÁRTYÁK ÖSSZETETT 
AKCIÓI: Néhány parancs kártya 
több különböző akciót tartalmaz, 
amit sorrendben kell végre-
hajtani. Ha olyan kártyát játszol 
ki, amelyiken több akció van, 
fordított sorrendben kerülnek a 
rakásra, mint ahogy a kártyán 
szerepelnek. A játékosok minden 
akcióra külön reagálhatnak.  

Például a Shadowy Ambush 
kártya két akciót tartalmaz: 
Mozogj 2 mezőt; majd tégy egy közelharci támadást ami 50-
et sebez. Amikor kijátszod ezt a kártyát egy lényre, a 
támadás kerül először a rakásra, a mozgás pedig a tetejére. 
Amikor a kártya akciója érvényesül, a lény a megfelelő 
sorrendben fogja végrehajtani őket.  

MOZGÁS 
Egy lény annyi mezőt tud mozogni amennyi a sebesség 
(Speed) értéke. Az akció akkor ér véget, ha a lény megáll – 
nem reagálhatsz a mozgás csak egy részére. A mozgáshoz a 
lényt nem kell elforgatni. 

Egy lény az aktiválása során csak egyszer mozoghat, de 
akkor is mozoghat, ha egy másik akció miatt már elfordult. 
Viszont azt nem teheti meg hogy mozog, elfordul  majd 
folytatja a mozgást ugyanabban az aktiválásban.  

Minden új négyzetnek, amibe a lény belép az előzővel 
szomszédosnak kell lennie, akár átlósan is. Viszont a lények 
nem mozoghatnak átlósan a kazamaták falainak sarkánál 
(lásd  „Terep és mozgás”). 

A lény kevesebbet mindig mozoghat mint amennyit az akció 
vagy hatás lehetővé tesz számára (beleértve a speciális 
mozgásokat is). 

  

A Drider 7 mezőt mozog hogy 
elérje és megtámadja a Human 
Rangert. Az aktiválása során a 
a Drow Blademaster 3 mezőt 
mozog hogy megtámadhassa a 
Rangert. 
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Az összes mezőnek 
amit a lény mozgása 
során érint, legálisnak 
kell lennie. A mező 
akkor legális, ha 
legfeljebb a felét takarja 
fal. A lények 
áthaladhatnak olyan 
mezőkön, amelyen 
szövetséges lény áll 
(akár saját csapattag, 
akár egy szövetséges 
csapat tagja). Nem 
haladhat át azonban olyan mezőn, amelyiken ellenséges lény 
áll (az ellenfél csapatának a tagja). A nagy lények által 
elfoglalt minden mezőnek legálisnak kell lennie.  
A lények nem fejezhetik be a mozgásukat olyan mezőn, 
amelyiken egy másik lény áll, függetlenül attól hogy 
szövetséges vagy ellenfél, még akkor sem ha speciális 
mozgást használt (lásd lent). 

TERÜLET: A legtöbb lény 1 mezőt foglal el a csatatéren, 
de van néhány nagyobb is. A terület a lény által elfoglalt 
mezők száma. Például a Drider nagy lény, 4 mezőt foglal el. 
Amikor belép egy mezőbe, a területe minden mezőjébe 
belép. A területe összes mezőjének legálisnak kell lennie. 

LÉNYEK IRÁNYÍTÓJA ÉS TULAJDONOSA 
Csak akkor aktiválhatsz vagy játszhatsz ki parancs kártyát 
egy lénnyel, ha te irányítod. Általában a csapatod összes 
lényét te irányítod, és te vagy a tulajdonosuk is. A játék 
néhány hatása lehetővé teszi, hogy az ellenfél lényét 
irányítsd. Ebben az esetben te vagy az irányítója, de a 
tulajdonosa nem. A megsemmisült lény minden esetben a 
tulajdonosa temetőjébe kerül. 

ELLENSÉGES LÉNYEK ÉS MOZGÁS 
A lények megakadályozzák, hogy az ellenfél könnyedén 
elmenjen mellettük. A lénynek meg kell szakítania a 
mozgását amint olyan mezőre ér, amelyikkel szomszédos 
mezőn ellenséges lény áll.  

Annak a lénynek, amelyik ellenséges lény mellett kezdi a 
mozgását, a mozgás értéke 1 lesz, nem pedig a lapra 
nyomtatot sebesség érték. Azok a hatások, amik a lény 
sebességére hivatkoznak szintén 1-re csökkennek a mozgás 
idejére. 
A lény azonban dönthet úgy, hogy mozgás előtt támad (lásd 
„Támadás” a 13. oldalon). Ha a szomszédos lény elpusztul, 
a lényed szabadon mozoghat. 

TEREP ÉS MOZGÁS 
A csatatér terepviszonyai hatással vannak a lények 
mozgására. 

FALAK: A beltéri 
falak a kazamata 
terü-leteit választják 
szét, a kültéri falak 
sziklák vagy más 

magas 
képződmények. A 

lények nem léphetnek be vagy át a falakon, és rálátásuk 
sincs a falakon keresztül. (lásd ” Rálátás és fedezék” a 13. 
oldalon. 

NEHÉZ TEREP: A nehéz terepen 
mint a kőtörmelék, sekély víz, sűrű 
aljnövényzet stb.,  a lények mozgása 
lelassul. Egy nehéz terep mezőre 
történő belépés +1 mozgáspontba 
kerül; például 2 mezőnyi nehéz 
terepen az áthaladás 4 mozgáspontba 
kerül. Ha a lény több mezőt foglal el, 

az egész területére úgy kell tekinteni mintha teljes egészében 
nehéz terepen lenne. (Ennek ellenére a lénynek továbbra is 
csak 1 extra mozgáspontot kell fizetnie, nem pedig az összes 
elfoglalt mezőért külön.) 

VESZÉLYES TEREP: A lények, 
amelyek ilyen terepre lépnek, káros 
hatásoknak vannak kitéve, pl. 
lávamedence, tüskés verem vagy 
sűrű tüskés bozót. A veszélyes terep 
nehéz terepnek minősül (lásd fent). 
Amikor a lény aktiválása során 
először lép veszélyes terepre, 10 

sebzést szenved el. 

A köröd végén, az összes lényed amelyik veszélyes terepen 
áll ismét sebződik 10-et. 

AKADÁLY: Ez a terep vékony 
fákat, bútorokat és más hatásokat 
jelenít meg, amelyek a látást és a 
mozgást is zavarják. Az akadály 
nehéz terepnek minősül, és az 
akadályon keresztül a lényeknek 
nincs rálátásuk. Az a lény, amelyik az 
akadályon áll, fedezékben van a 

távtámadások ellen. (lásd „Rálátás és fedezék” a 13. oldalon. 

KÜLÖNLEGES MOZGÁS 
Néhány lénynek különleges mozgásformája van, amely 
hatással van a terepviszonyokkal és más lényekkel való 
kapcsolatára. Ezen kívül parancs kártyák is biztosíthatnak 
különleges mozgást a lényeknek. 

Még ha egy lény mozgás közben figyelmen kívül is hagyja a 
terepviszonyokat, a mozgás befejezése után azok ugyanúgy 
hatással vannak rá. Például ha veszélyes terepen fejezi be a 
mozgását, sérül 10-et (és az irányítója köre végén újabb 10-
et). A lénynek a mozgását legális területen kell befejeznie. 

REPÜLÉS (flying): Az olyan lények, mint például a 
Copper Dragon képesek a csatatér felett repülve mozogni.  
A játékban ez azt jelenti, hogy a repülő lény képes áthaladni 
az ellenséges lényeken anélkül hogy azok megállítanák a 
mozgását. Szintén figyelmen kívül hagyja a nehéz és 
veszélyes terepet valamint az akadályokat. A falak továbbra 
is akadályozzák a mozgását. 

ÁSÁS (burrow): Az Umber Hulk és más földalatti lények 
képesek alagutat ásni a föld alatt, áthaladva az akadályok 
alatt. A játékban ez azt jelenti, hogy az ásó lény képes 
áthaladni az ellenséges lényeken anélkül hogy azok 
megállítanák a mozgását. A lény mozgás közben figyelmen 
kívül hagyja a terepviszonyokat, még a falakat is. 

A repülő vagy ásó lény figyelmen kívül hagyja az 
ellenséges lények által elfoglalt, vagy azok mellett lévő 
mezők hatásait, amelyek normál esetben hatnának rá. 
Azonban ha a mozgását ellenséges lénnyel szomszédos 
mezőről kezdi, a mozgás értéke nekik is 1 lesz. 
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Az Umber Hulk és a Copper Dragon mindketten az X-el jelölt 
mező mellé szeretnének mozogni. Ehhez mindkettőnek 4 mezőt 
kell mozognia. Az Umber Hulk leás a hegyek alá, a Copper 
Dragon körberepüli. Amíg mozognak, mindketten figyelmen 
kívül hagyják a nehéz terepet. 

LOPÓZÁS (shift): Amikor egy lény lopózik, nem kell 
megállnia, ha egy ellenséges lénnyel szomszédos mezőre ér. 
Ha a mozgását egy ellenséges lénnyel szomszédos mezőről 
kezdi, annyi mezőt mozoghat, amennyit a hatás beállít (a 
hatás azt mondja hogy a sebessége 1 lesz, és annyi mezőt 
lopózhat, amennyi a sebessége.) A lényre lopakodás közben 
is hatnak a terepviszonyok. 

Néhány lény beépített képessége hogy lopakodva mozog 
(mint a Scuttle), de a legtöbb lény csak parancs kártya 
segítségével tud lopakodni. 
LÖKÉS (slide): Parancs kártyák lehetővé tehetik hogy 
ellökj más lényeket. Amikor ellöksz egy lényt, te mozgatod, 
függetlenül attól hogy ki a lény irányítója. 

Az ellökött lény nem áll meg ha ellenséges lénnyel azonos 
vagy szomszédos mezőre ér, és a teljes távolságot lemozogja 
még akkor is ha ellenséges lény mellől indult. A lényre 
lökés közben is hatnak a terepviszonyok. 

 
Ha a Drow Assassin lopakodik, a Dwarf Cleric túloldalára is el 
tud mozogni megállás nélkül. Azonban ha a Dwarf Cleric előbb 
ellöki a War Wizard-ot a Drow Assassin túloldalára, az 
Assassin sebessége 1 lesz. Az lopózás és a lökés is figyelmen 
kívül hagyja azt a szabályt hogy a lénynek meg kell szakítania 
a mozgását ha ellenséges lénnyel szomszédos mezőre érkezik. 

 

 

 

PARANCS KÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA 
Minden köröd kezdetén húzol egy parancs kártyát. Ha a 
parancs kártya paklid elfogy, ne keverd vissza a dobott 
lapokat. Azokkal a lapokkal játszol a továbbiakban, amik a 
kezedben vannak.  

A kezedből kijátszhatsz parancs kártyákat hogy utasítsd a 
lényeidet különleges támadások, varázslatok, manőverek és 
más érdekes dolgok végrehajtására. Amikor kijátszol egy 
parancs kártyát egy általad irányított lényre, az lesz a 
megbízott lény, aki a kijelölt akciót vagy akciókat 
végrehajtja. 

A megbízott lénynek rendelkeznie kell a játékba hozott 
kártya által megadott képzettséggel, és a lény szintjének 
egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie a kártya szintjénél. 
Például a Killing Strike kártya kijátszásához 5 erő (str) kell, 
tehát a megbízott lénynek legalább 5 szintűnek kell lennie és 
az STR képzettségnek szerepelnie kell a kártyáján. Ezek 
szerint a Dragon Knight kijátszhatja ezt a kártyát, de a 
Dwarven Defender nem. 

Ha egy parancs kártyán az „Any” jelölést látod, bármelyik 
megfelelő szintű lénnyel kijátszhatod, függetlenül a 
képzettségtől. 

Bármennyi parancs kártyát kijátszhatsz, amíg teljesíted a 
kártya kijátszási feltételeit. 
KÖVETELMÉNYEK: Némelyik parancs kártya 
megköveteli bizonyos kulcsszó meglétét a megbízott lényen, 
amit a „Requires” szó jelöl. Például a „Level Up” csak olyan 
lényre játszható ki, amelyiken szerepel a Humanoid 
kulcsszó. 

ÉRZÉK: Az „affinity” szóval jelölt parancs kártyáknál a 
megbízott lény figyelmen kívül hagyhatja a megszokott 
képzettség és szint követelményeket. Például a „Faerie Fire” 
(ami normál esetben 2. szintet és INT igényel) bármilyen 
szintű lénnyel kijátszható ha van Drow kulcsszava, még 
akkor is ha nincs INT képessége. 

CSATOLÁS: Sok parancs kártyának van olyan különleges 
képessége hogy csatolni (attach) kell egy célpont lényhez. 
Egy kártya csatolásához csúsztasd azt a célpont lény kártya 
alá oly módon hogy a csatolási szöveg (a kártya aljára 
nyomtatott árnyékolt szabály szöveg) látható legyen. 

A csatolt kártya szabály szöveget ad annak a lénynek akihez 
csatolták, és addig rajta marad amíg a lény el nem pusztul 
vagy egy hatás el nem távolítja a kártyát. Ha eltávolítasz egy 
csatolt parancs kártyát, az a tulajdonosa dobott lapjai közé 
kerül. 

Egy lényhez több kártya is lehet csatolva, akár ugyanannak a 
kártyának több példánya is. A csatolt kártyák hatásai 
összeadódnak. 
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ÖSSZEJÁTSZÓ LÉNYEK 
Amikor kijátszol egy parancs kártyát, tetszőleges számú, 
általad irányított, a megbízott lénnyel szomszédos lény 
segíthet neki. Az összejátszás lehetővé teszi a lénynek olyan 
akciók végrehajtását amihez kevés a szintje. 

Az összejátszáshoz forgasd el az összes segítő lényt, és a 
szintjüket add hozzá a megbízott lény szintjéhez. (A segítő 
lényeket akkor is el kell forgatnod ha a megbízott lény csak 
egy kis (minor) akciót hajt végre). Az összes segítő lénynek 
rendelkeznie kell a kártya által megkövetelt képzettséggel. 
Példa: Pete irányít egy Human Ranger-t (Szint 2, STR, DEX) egy 
Dwarf Cleric-et (Szint 3, STR, CON, WIS) és egy Dwarven 
Defender-t (Szint 2, STR, CON) akik mind egymás mellett állnak. 
A Human Ranger szomszédos egy ellenséges Drider-rel, és Pete a 
Killing Strike (Szint 5, STR) lapot akarja kijátszani a Rangerrel. 
Ehhez elforgatja a Ranger-t és a Dwarf Cleric-et aki segíti az 
akciót. A szintjüket összeadva összesen 5 lesz, ami elég a Killing 
Strike lap kijátszásához. 

 
 

 

 

 

 

NORMÁL, KIS és AZONNALI AKCIÓK 
Amikor kijátszol egy parancs kártyát egy lényre, az egy 
cselekvést indít. Háromféle akció van: normál, kicsi és 
azonnali. 
NORMÁL (STANDARD): A legtöbb akció normál, 
gyakran valamilyen támadás. Az általad irányított lény 
normál akciót csak az aktiválás fázisodban és csak az adott 
lény aktiválásakor hajthat végre. A normál akció 
végrehajtásához a lényt el kell forgatni. 
KICSI (MINOR): Ezek gyors akciókat jelentenek, mint pl. 
előhúzni egy rejtett pengét, meginni egy főzetet vagy 
felkészülni egy támadásra. A lényed az aktiválása alatt 
bármikor végrehajthat kicsi akciót, függetlenül attól hogy el 
van forgatva vagy nincs. 
Az aktiválás alatt a végrehajtható kicsi akciók száma nincs 
korlátozva. 
AZONNALI (IMMEDIATE): Az azonnali akciók 
általában válaszok egy másik akcióra. Bármelyik játékos 
körében kijátszhatóak. Azonnali akció végrehajtásához a 
lényt el kell forgatni. 

LÉNY KÉPESSÉGEK HASZNÁLATA 
Sok lénynek van képessége. A lény képessége a kártyája 
szabály szövegébe van nyomtatva. A lényed képességét a 
lény aktiválásakor használhatod. A lény képességének 
használata egy akció. 
A lények képességének használata sokban hasonlít a parancs 
kártyák kijátszásához. Ha máshogy nem rendelkezik, a 
jellel jelölt képességet csak mint azonnali képességet 
használhatod. A jellel jelölt képesség használatához a 
lényt el kell forgatni. 

TÁMADÁS KÉPESSÉG: 
Minden lénynek van 
legalább egy támadó 
képessége (esetleg kettő), 
még akkor is, ha kártya 
szabály szövegébe nincs is 
leírva. Minden lény végre 
tud hajtani közelharci 
támadást. Néhány lény ezen 
kívül távtámadásra is 
képes. Közelharci vagy 
távtámadás végrehajtása, 
mint normál akció, elforgatja 
a lényt. Lásd a 13. oldalon a 
„Támadás”  

 JELLEMZŐK: Néhány lénynek 
veleszületett képessége van mint pl. a 
repülés vagy lopózás, amik folyamatosan 
hatnak. Ezek a jellemzők szerepelnek elől 
a lény kártya szabály szövegénél. 

 KIVÁLTOTT KÉPESSÉGEK: 
Némelyik lény képesség csak akkor 
használható, amikor a játékban 
valamilyen másik hatás megtörténik – 
ezek a kiváltott képességek. Amikor a 
meghatározott esemény megtörténik, a 
lény végrehajtja a leírt akciót, ami normál 
hatásként kerül a rakásra. 

A játék más hatásai is kiváltottak, mint pl. a veszélyes 
területen elszenvedett sebzés amikor egy lény rálép a 
mezőre.  
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TÁMADÁS 
A legalapvetőbb módja az ellenség megsebzésének és 
legyőzésének, ha a lényeddel támadsz. Amikor egy lénnyel 
támadsz, sebzést okozol – és ezzel elpusztíthatsz – más 
lényeket. Minden lény kártyáján fel van tüntetve egy 
közelharci sebzés érték (és néha egy távtámadás sebzés 
érték). A támadáshoz el kell forgatnod az aktív lényedet és 
meg kell határoznod, melyik lény lesz a támadás célpontja. 
A játékosok erre is úgy reagálhatnak, mint bármelyik másik 
hatásra. Amikor a támadás létrejön, sebzést okoz a 
célpontnak. 

A támadás célpontja éppen úgy lehet szövetséges lény mint 
ellenség. 

KÖZELHARCI TÁMADÁS 
Minden lény képes közelharci támadás végrehajtására. A 
közelharci támadás célpontja csak szomszédos mezőn álló 
lény lehet. Fal túloldalán álló lény nem lehet célpont. 

A támadó a közelharci sebzés értékének  megfelelő 
sebzést okoz a célpont lénynek. Parancs kártyák és a játék 
más hatásai módosíthatják a közelharci támadás sebzését 

TÁVTÁMADÁS 
Néhány lény tud távolsági támadást használni. Egy lény 
csak akkor használhat távtámadást ha távolsági sebzés érték 

van a kártyáján. 
A távolsági támadás célpontjának a távolsági sebzés érték 
mellett megadott hatótávon belüli mezőn kell lennie. A 
támadás a távolsági sebzés értéknek megfelelő sérülést okoz 
a célpont lénynek. Parancs kártyák és a játék más hatásai 
módosíthatják a távtámadás sebzését és hatótávját. Ha a 
kártya szövege másként nem rendelkezik, csak olyan lény 
használhat távolsági sebzést okozó parancs kártyát, akinek 
van távolsági sebzés értéke. 

A lény nem használhat távolsági támadást, ha vele 
szomszédos mező ellenséges lény van. 

Ezen kívül a támadó lénynek rálátással (lásd lentebb) kell 
rendelkeznie a célpontra a távtámadás végrehajtásához 
 
TÁVOLSÁG MEGHATÁROZÁSA 
A játék néhány hatása, mint pl. távtámadás, lények képessége 
és némelyik parancs kártya mezőkben megadott távolságot 
határoz meg. (a célpont vagy a hatás távolsága). A távolság 
meghatározásához kövesd az alábbi szabályokat: 

• A cselekvő lény és a célpont között rálátásnak kell 
lennie, hacsak a lap másként nem rendelkezik (lásd 
„Rálátás és fedezék”. 

• A legrövidebb útvonalon számold meg a szomszédos 
mezőket (átlósan is lehet szomszédos) a célpont 
mezőjéig. A cselekvő lény mezőjét ne számold bele, de 
a célpontét igen. (Az a lény, amelyik több mint 1 
mezőt foglal el, bármelyiktől kezdheti a számolást.) A 
nehéz terepnek nincs hatása a távolság 
meghatározásánál. 

• Néhány hatás a távolságot mezőkben határozza meg. 
(mint pl. „2 mezőn belül”). A távolság 
meghatározásánál a falakat mindig kerüld meg, ne a 
falon keresztül számolj. Ha egy hatás azt írja hogy 
nem kell rálátásnak lennie, akkor számolhatsz a falon 
keresztül ahelyett hogy megkerülnéd. 

RÁLÁTÁS ÉS FEDEZÉK 
A terep és más lények hatással lehetnek a távolsági 
támadásra, akár blokkolhatják a szabad rálátást vagy 
lehetővé teszi a lénynek hogy elkerülje a támadást. 

RÁLÁTÁS: Annak meghatározásához, hogy a cselekvő 
lénynek (vagy bármely más hatásnak) van-e rálátása a 
célpont lényre, húzz egy egyenes vonalat a támadó lény 
területének tetszőleges sarkából a célpont területének 
bármelyik sarkáig. (használhatsz vonalzót vagy egy darab 
fonalat is). Ha a vonal nem keresztez falat vagy nem halad át 
más ellenséges lény területén vagy akadályon, a támadónak 
rálátása van a célpontra. 

Szövetséges lények, jelölők és jelzők nem akadályozzák a 
rálátást. 

FEDEZÉK: A terep ha nem is akadályozza a rálátást, némi 
védelmet nyújthat a távtámadás ellen. Ha a támadó lény 
területének tetszőleges 1 sarkát össze tudod kötni a célpont 
területének legalább 1 mezőjének mind a 4 sarkával úgy, 
hogy nem keresztez falat, másik ellenséges lény által 
elfoglalt mezőt vagy akadályt, a támadónak tiszta célpontja 
van a lövéshez. Egyéb esetekben a célpontnak fedezéke van 
a támadással szemben. 

Akadály mezőn álló lénynek fedezéke van távtámadással 
szemben, még akkor is, ha a rálátást meg tudod rajzolni. 
Azonban ha egy nagy lény csak részben áll akadály mezőn, 
és a támadónak legalább a célpont területének egy mezőjére 
tiszta rálátása van, a lény nem használhatja a fedezéket. 

Azonnali akcióként a fedezékkel rendelkező lényt elforgatva 
kitérhet bármilyen őt érő távtámadás elől. A kitérést 
használó lény nem sebződik a távtámadástól és a támadás 
egyéb hatásait is elkerüli. 

 
A War Wizard-nak rálátása van és a Shadow Mastiff tiszta 
célpontot nyújt. 

Ha a Mastiff az A jelű mezőn állna, a War Wizard-nak lenne 
rálátása, de a tiszta célpontot a fal akadályozná. A Mastiff-nak 
fedezéke lenne a War Wizard távtámadásával szemben, és 
elforgatással ki tudna térni a támadás elől. 

Ha a Mastiff a B mezőn állna, a War Wizard-nak nem lenne 
rálátása, a fal széle megakadályozza a rálátást. 
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SEBZÉS ÉS LÉNYEK PUSZTULÁSA 
A lények a játék során az összecsapások és más hatások 
következtében sebeket és más sérüléseket szereznek és akár 
el is pusztulhatnak. A lényeid pusztulása nem csak a 
csapataidat gyengíti de a többiek harci kedvét is csökkenti, 
ami a morál csökkenésében jelenik meg. 

Minden lénynek van egy élet pont értéke, ami azt jelzi hogy 
mennyi sebzést képes elviselni. Amikor egy lény megsérül, 
minden 10 sebzéspont után tegyél rá egy sebzésjelzőt. 
Amikor a sebzésjelzők száma eléri vagy meghaladja a lény 
élet pont értékét, a lény elpusztul. A lény kártyát dobd a 
tulajdonosa temetőjébe. Ha a lényhez voltak lapok csatolva, 
azokat tedd tulajdonosuk dobott paklijába. A lény 
tulajdonosa a csapata morál értékét csökkentse a legyőzött 
lény kártyájára nyomtatott szint értékkel. A csatolt lapok és 
egyéb hatások szintmódosító hatásait ne vedd figyelembe. 

Amikor bármelyik játékos morál értéke 0-ra vagy 0 alá 
csökken, a játék azonnal véget ér. 

ELREJTŐZÉS 
A csapatban a gyengeség legkisebb jelére csökken a 
harcosok elszántsága. Ennek ellenére egy lény néha úgy 
dönt hogy megmenti magát és életben marad hogy később 
folytathassa a harcot – még a harcostársak 
demoralizálásának árán is. 

Amikor egy lény bármilyen forrásból sebzést szenved el, az 
irányítója dönthet úgy hogy a lény elrejtőzik. Az 
elrejtőzéshez nem kell elforgatni a lényt. Amikor a lény 
elrejtőzik, egyáltalán nem sebződik és az adott forrás más 
hatása sem érvényesül ellene.  

A sebzés minden 10 pontja után az elrejtőző lény csapatának 
irányítója veszít 1 morál pontot. A morál csökkenését a 
sebzés teljes értéke határozza meg, még akkor is ha nagyobb 
mint a lény életerő pontja. A sebzést nem oszthatod meg az 
életerő pont és a morál között – ha a csapatod morál értéke 
túl alacsony a teljes veszteség elnyeléséhez, a lény nem 
rejtőzhet el. 
 
 
 
 
KINCSEK GYŰJTÉSE 
A kincsek gyűjtése gyors módja a csapataid moráljának 
növelésére. A csatateret alkotó lapkákon kincs mezők is 
vannak. A játék kezdetén minden kics mezőre kerül egy 
kincses láda jelző. A játék során a kincs mezőkre lépve a lények 
megpróbálhatják a kincseket összegyűjteni. 

FELTÁRÁS: Amikor egy általad irányított lény egy kincses 
láda jelzőt tartalmazó mezőre ér, fordítsd meg a jelzőt hogy a 
rányomtatott szám láthatóvá váljon. A jelzőkön 1,2 vagy 3-as 
szám látható. Azonnal tegyél a számnak megfelelő mennyiségű 
kincs jelzőt a mezőre. A kincses láda jelzőt tedd félre, a 
továbbiakban nem lesz rá szükség. 

BEGYŰJTÉS: Amikor az általad irányított lény olyan mezőn 
tartózkodik, amelyiken egy vagy több kincs jelző is van 
(beleértve a kincset feltáró lényt is), normál akcióként elvehet 1 
kincs jelzőt. (Emlékezz rá, hogy a lény mozgás közben nem 
hajthat végre normál akciót.) Forgasd el a lényt és növeld a 
csapatod morálját 1-el. A morál növelése után a kincsjelzőt 
tedd félre, a továbbiakban nem lesz rá szükség. 

3. FÁZIS: ERŐSÍTÉS 
Ebben a fázisban küldhetsz erősítést a csatatérre a csapataid 
megsegítésére. Ehhez erős parancsnoki képességre van 
szükség, amit a vezetői képesség értéked jelenít meg. 

Az erősítés fázis kezdetén vezetői képesség értékedet 
növeld 1-el. Így a csata előre haladtával egyre több és egyre 
erősebb lényeket tudsz harcba szólítani. 

LÉNYEK FELVONULTATÁSA 
A lények felvonultatása ugyanúgy történik ahogy a játék 
elején tetted. (lásd „Lények felvonultatása” a 6. oldalon) 
Válassz a kezedből egy lény kártyát, és a hozzá tartozó 
figurát tedd a start területedre, a lény kártyát pedig képpel 
felfelé magad elé. 
Csak akkor vonultathatsz fel egy lényt, ha a táblán lévő 
lényeid összesített szintje egyenlő vagy kevesebb lesz mint a 
vezetői képesség értéked. A lényhez csatolt kártyák és más 
hatások szintnövelését ne vedd figyelembe. 

Példa: Tom vezetői képesség értéke 12 és három lénye van 
már a táblán 4,4 és 3 (összesen 11) szinttel. Csak egy 1-es 
szintű lényt vonultathat fel, amivel a lényei szintjeinek 
összege 12 lesz (egyenlő a vezetői képesség értékével). 
Nem kötelező annyi szintnyi lényednek a táblán lennie mint  
amennyi a vezetői képesség értéked, de nem lépheted túl azt 
az értéket. 

4. FÁZIS: TAKARÍTÁS 
Ebben a fázisban fejezed be a körödet, a következő lépések 
sorrendben történő végrehajtásával: 

1. KÖR VÉGI HATÁSOK ÉRVÉNYESÜLÉSE. Ha 
bármilyen hatás a játékban a kör végéig tart vagy a kör 
végére időzített, azok most érvényesülnek. Például ha 
bármelyik lényed veszélyes terepen áll a köröd végén, 
az a lény most sebződik 10-et. 
Több kör végi hatás esetén az általad választott 
sorrendben érvényesülnek. 

2. ELFORGATOTT LÉNYEK VISSZAFORGATÁSA. A 
lények most készen állnak azonnali hatások 
végrehajtására az ellenfél körében. 
Amennyiben egy hatás tiltja a visszaforgatást, a lény 
elforgatva marad. 

3. LÉNY KÉZ FELHÚZÁSA. Ha kevesebb lény kártya 
van a kezedben, mint a parancsnok kártyádon lévő lény 
kéz értéke, húzz annyi lapot hogy a lény kéz értéknek 
megfelelő számú lap legyen a kezedben.  (Ha a lény 
paklid elfogyott, a temetődben lévő lapokat nem 
keverheted vissza.) 

4. GYŐZELMI FELTÉTEL ELLENŐRZÉSE. Ha a 
köröd végén nincs lényed játékban, a játék azonnal 
véget ér. 

Ha befejezted a körödet és a játék nem ért véget, a tőled 
balra ülő játékos köre következik. 

A JÁTÉK VÉGE 
A játék azonnal véget ér ha egy játékos morálja 0-ra vagy az 
alá csökken. Továbbá ha egy játékosnak a köre végén nincs 
lénye a táblán, a játék befejeződik. 
A legmagasabb morállal rendelkező játékos a győztes. 
(Azonban nem győzhetsz ha a játék azért ér véget, mert 
nincs lényed a csatatéren.) Ha több játékosnak is azonos a 
morálja, a legmagasabb össz-lény szinttel rendelkező játékos 
a győztes. Ha az is egyenlő, a játék eredménye döntetlen. 
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HALADÓ JÁTÉK 
Miután a Dungeon Command játék alapjaival tisztában 
vagy, itt az ideje elmerülni a játék rejtelmeiben, és a saját 
szájad íze szerint alakítani a játékot. Lentebb néhány 
lehetőséget találsz, amelyek segítik az elmélyülésedet a 
játékban. 

TÖBBJÁTÉKOS VARIÁCIÓK 
A Dungeon Command játékot kettőnél több játékos is 
játszhatja. Ha páros számú játékos játszik, alakítsatok 
azonos számú játékosból álló csapatokat. A másik lehetőség 
a mindenki-mindenki ellen játék. 

A többjátékos játékokhoz minden játékosnak szüksége van a 
saját figuráira, mezőire, és kártyáira, éppen úgy ahogy az 
alap játék szabályainál leírtuk. 

MINDENKI-MINDENKI ELLEN 
A mindenki-mindenki ellen játékhoz az összes játékosnak az 
alapjátéknál ismertetett módon össze kell állítania a saját 
részét a csatatér lapkákból. Ezután a csatatér részeket úgy 
illesszétek egymáshoz hogy a nagy részek téglalapot 
alkossanak. Két lehetséges összeállítást itt is bemutatunk. 

 

 

A játék során kövessétek a szabálykönyvben leírt normál 
szabályokat. A játék akkor ér véget, amikor valamelyik 
csapat morálja eléri a nullát, vagy ha egy játékosnak a köre 
végén nincs lénye játékban. A győztes meghatározása a 
normál játéknál leírtak alapján történik. 

CSAPAT JÁTÉK 
A csapat játékhoz a csatateret a mindenki-mindenki ellen 
játéknál leírtak szerint állítsátok össze. A játékot az 
alapjáték szabályai szerint játszátok az alábbi 
változtatásokkal: 

• Minden játékos valamelyik csapathoz tartozik. 
Több csapat is lehet, de mindegyikben azonos 
számú játékos legyen. 

• A csapatodban lévő többi játékos a szövetségesed, 
nem ellenség. A csapattársad által irányított lények 
az általad irányított lények szövetségesei. 

• Amikor a játék véget ér, adjátok össze a csapatok 
játékosainak morálját. A legmagasabb morál-
összegű csapat a nyertes. (Az is előfordulhat, hogy 
annak a játékosnak a csapata nyeri a játékot, akinek 
a morálja 0-ra csökkent.) Azonban ha lény nélkül 
maradsz a köröd végén, az alapjátékhoz hasonlóan 
elveszíted a játékot és a csapatod sem nyerhet. 
 

SAJÁT HADSEREG 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
Minden Dungeon Command doboz tartalmaz mindent, 
amire a játékhoz szükséged van, de összeállíthatod a saját 
hadsereged a különböző dobozok parancs- és  lény 
kártyáinak, figuráinak és parancsnok kártyáinak 
kombinálásával. Az így összeállított sereggel felfedezheted 
a különböző kártyák együttműködését, függetlenül attól 
hogy melyik dobozhoz tartozik. 

A sereg összeállításánál tartsd be az alábbi szabályokat: 

• A seregedben legalább 12 lénynek kell lennie, a 
megfelelő lény kártyákkal és figurákkal együtt. Egy 
lényből több példány is lehet a seregedben, de 
maximum 4 db. 

• A parancs paklinak legalább 30 laposnak kell 
lennie. Ugyanabból a parancs kártyából maximum 
4 darab lehet a pakliban. 

• Pontosan 1 parancsnok kártyád lehet. 
• Az összes szükséges lapkával és  jelzővel 

rendelkezned kell a csatatér rád eső részének 
összeállításához és a csapataid ellátásához. 
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SZABÁLYOK GYORS ÁTTEKINTÉSE 
ELŐKÉSZÜLETEK 

1. Csatatér kialakítása a lapkák összeillesztésével. Minden kincs mezőre helyezz számmal lefelé egy kincses láda jelzőt. 
2. Válassz ki egy parancsnok kártyát és tedd magad elé az asztalra. 
3. Keverd meg a lény- és a parancs paklidat, mindegyikből annyi lapot húzz amennyi a parancsnok kártyádon fel van 

tüntetve. 
4. Helyezd el a kezdő lényeidet és egészítsd ki a lény kártyáidat a lény kéz értékedre. Egy játékosnak az összes kezdő lényét 

fel kell helyeznie mielőtt a következő játékos elkezdené. 
5. A köröket egymás után hajtsátok végre, azzal a játékossal kezdve aki először helyezte fel a lényeit, majd a tőle balra ülő 

következik. 

JÁTÉK LÉPÉSEI 
1. FRISSÍTÉS: kör eleji hatások érvényesülése, lényeid visszaforgatása, 1 parancs kártya húzása. 
2. AKTIVÁLÁS: Aktiváld a lényeidet, egyszerre egyet, tetszőleges sorrendben. 
3. ERŐSÍTÉS: Vezetői képesség növelése 1-el, új lények felhelyezése a csatatérre. 
4. TAKARÍTÁS: kör végi hatások érvényesülése, lény kéz kiegészítése, lényeid visszaforgatása. 

A JÁTÉK VÉGE 
A játék véget ér, ha bármelyik játékos morálja eléri a 0-t, vagy az alá csökken, illetve ha a játékos köre végén nincs lénye a 
csatatéren. A legmagasabb morállal rendelkező játékos a győztes. 


