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[ FIRETEAM ZERO ] 
     Fordította: Szűcs Sándor / boresit 
 
KÜLDETÉSEK ÉS MŰVELETEK 
 
A FTZ valamennyi játékalkalmán egy küldetést hajtunk végre, amelynek részleteit a missziós eligazításokat 
tartalmazó füzetben (Mission Briefings) találunk. Ezek a küldetések egy-egy Műveleteken (Operation) belül 
összekapcsolódnak, s minden ilyen művelet több játékból álló, egymásra épülő egységet alkot. Amikor egy 
műveletbe belevágunk, az első küldetéssel kezdjük, és csak akkor léphetünk tovább a következőre, ha azt 
sikerült teljesítenünk. 
 
Természetesen a játékosok dönthetnek úgy is, hogy a műveletektől függetlenül kiragadják bármelyik 
küldetést, és azt játsszák le – a küldetések önállóan is teljes értékűek. 
 
MEGJEGYZÉS: Ha egy küldetést a játékosok egy műveleten belül hajtanak végre, akkor sokkal keményebb 
kihívásra számíthatnak, mintha abból kiragadva, függetlenül játsszák ugyanazt.  
 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
1. KÜLDETÉS KIVÁLASZTÁSA 
 
A játékosok válasszák ki a Mission Briefings füzetből azt a küldetést, amit játszani szeretnének. 
 
2. A HŐSÖK KIVÁLASZTÁSA 
 
A játékosok válasszák vagy jelöljék ki a kezdőjátékost – ő megkapja az erre a célra szolgáló jelzőt. Ezután az 
óramutató járásának megfelelően minden játékos válasszon magának egy hőst, és vegye el a hozzá tartozó 
referencia kártyát.  
 
FONTOS: Mindegyik hősnek van egy szerepe a választható négy szerep közül, amelyet a referencia kártyája 
is jelez. Amennyiben a küldetés leírása előír egy vagy több meghatározott szerepet, akkor a játékosoknak 
muszáj olyan hősöket választaniuk, különben nem teljesíthetik az adott küldetést! 
 
MEGJEGYZÉS: Az alapdoboz két vezető (Leadership) szerepű hőst tartalmaz: Abe-t és Maxine-t, akik 
támogatják és kiegészítik a csapat többi, speciális képességű tagját. Shad-nek kiemelkedő közelharci 
képességei vannak, Frank a távolsági fegyvereket kezeli kitűnően, Don pedig tűzszerész, a pusztító erejű 
robbanó szerkezetek mestere. Mindegyik szerephez külön kártya szett tartozik, ami azt jelenti, hogy Abe 
és Maxim együtt nem vehet részt ugyanabban a küldetésben, hacsak nincsen extra szettünk a Leadership 
kártyacsomagból. 
 
EGYSZEMÉLYES JÁTÉK: Az FTZ egy osztag-központú játék, ami azt jelenti, hogy a csapat valamennyi tagjának 
együtt kell működnie a maga egyedi képességével ahhoz, hogy a küldetést teljesíteni tudják a játékosok. Ha 
egyedül játszanál, akkor is legalább két hőst választanod kell, s úgy kell játszanod, mintha legalább ketten 
lennétek. 
 
3. A HŐSÖK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Minden játékos vegye magához a hőséhez tartozó Action (akció), Upgrade (fejlesztés) és Focus (fókusz) 
kártyákat. 
 
Minden játékos válasszon annyi Upgrade kártyát, amennyit a játszott küldetés leírása a Mission Briefings-
ben előír. A kiválasztott kártyákat tegye az akciókártyáihoz, és keverje meg az így összeállított paklit. 
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MEGJEGYZÉS: Az Upgrade kártyák az akciókártyákhoz tartoznak, de meg vannak jelölve a kártya közepén 
egy csillaggal, és a négy szereptípushoz külön Upgrade kártyák tartoznak. Amikor kiválasztasz egy Upgrade 
kártyát, akkor az összes (kettő vagy négy) ugyanolyan típusú kártyát keverd be az akciópaklidba! 
 
Az akciókártyák között minden hősnek van két speciális kártyája, amelyek taktikai akciókat tesznek 
lehetővé. Ezek a kártyákat normál akciókártyákként kell kezelni (tehát nem Upgrade-ek). 
 
Minden játékos válasszon magának annyi Focus kártyát, amennyit a játszott küldetés leírása előír, és képpel 
felfordítva helyezze maga elé. Az előkészítés során mind az Upgrade, mind a Focus kártyákat a játékosok 
választják, nem véletlenszerűen húzzák! 
 
MEGJEGYZÉS: Az akciókártyák (beleértve az Upgrade kártyákat is) olyan kártyák, amelyeket a játék során 
mindig a kezünkből játszunk ki. A Focus kártya ellenben a játék elején lekerül elénk az asztalra, és az egész 
küldetés alatt előttünk van, képpel felfelé és nyilvánosan, hogy jelezze, milyen típusú speciális képességünk 
van az adott játékban. 
 
Az összes többi – nem választott – Upgrade és Focus kártáyt tegyük vissza a dobozba, ebben a játékban 
nem lesz rájuk szükségünk. 
 
4. A JÁTÉKTÉR ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Készítsd el a játékteret a Mission Briefings-ben található ábra szerint. 
 
Helyezd le a térképrészek megjelölt helyeire a 12 darab Spawn tokent, képpel (azaz a színes oldalukkal) 
felfelé. Ezek a tokenek meg vannak számozva – a lehelyezésre ez nincs befolyással, bárhogyan le lehet rakni 
a jelzett helyekre. 
 
Amennyiben a küldetésfüzet térképén meg van jelölve a célzóna (Exit), akkor az Exit tokent tedd a jelölt 
zónára. 
 
Ha a misszió leírása jelzi, hogy egy Boss Monster is játékban lesz, akkor a térképen jelzett helyére (Boss) 
tegyél egy Power tokent. A Boss a játék során az így megjelölt zónában fog megjelenni. 
 
5. THREAT TRACK - A FENYEGETÉS SÁV ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Tegyük a Threat Track-et a játéktér jól elérhető és látható helyére. Tegyük a Threat tokent a sáv első, 1-
essel jelzett mezőjére. 
 
Keverjük meg a misszió előkészítésénél megnevezett Twist paklit, és egyelőre tegyük a tábla mellé. 
 
MEGJEGYZÉS: Minden szörnytípushoz 8 db Twist kártya tartozik. A Mission Brief minden küldetésnél 
meghatározza, melyik típusú kártyákkal fogunk játszani. 
 
6. AZ ELLENFELEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Válogassuk ki a küldetésben használt Monster Reference és Objective kártyákat – ezeknek részleteit 
szintén a Mission Briefings-ben találjuk. Ezeket a kártyákat képpel felfelé fordítva tegyük a tábla mellé, hogy 
mindenki jól láthassa. 
 
MEGJEGYZÉS: Minden Monster Reference kártyának fontos a szöveges része, amelyek a szörnyekre 
vonatkozó speciális szabályokat tartalmazzák. 
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RECON DECK 
 
Keverjük meg az Event kártyákat, és véletlenszerűen húzzunk belőlük annyit, amennyit a Mission Briefings 
előír, a többit tegyük vissza a dobozba, nem lesz szükség rájuk. Fontos: az Event kártyákat mindig 
véletlenszerűen húzzuk! 
 
Keressük meg a Recon kártyák közül azokat a Discovery kártyákat, amelyeket a misszió leírása megnevez. 
Miután megvannak, tegyük össze az Event lapokkal, és az egész paklit keverjük meg, és képpel lefelé 
fordítva tegyük a játéktér mellé. 
 
MEGJEGYZÉS: Az így összeállított Recon paklinak minden esetben pontosan 12 kártyából kell állnia! 
 
7. LUCKY COIN – A SZERENCSEPÉNZ 
 
Ezt szintén készítsük ki a tábla mellé, képpel felfelé fordítva. 
 
8. SZÖRNYEK 
 
Készítsük elő azokat a szörnyeket, amelyek a küldetésben szerepelnek. A Mission Briefings Spawn Pool 
része megnevezi, mely fajokból, milyen típusokból és hány darabot kell a pályára felhelyeznünk. 
 
Ezután a D12 spawner kockával dobjunk valamennyi megjelenő szörnyre egyesével, és helyezzük fel őket 
azokra a zónákra, amelyeken a dobott értékekkel megegyező Spwner tokenek vannak. (Természetesen egy 
helyen így lehet akár több szörny is, ez nem probléma.) 
 
Bizonyos küldetések előíírhatják, hogy legyenek szörnyek tartalékban is – ez a Reserve Pool. Ebben az 
esetben az itt megjelölt szörnyeket is készítsük ki, de ezek nem kerülnek fel a táblára a játék elején, csak 
amikor bizonyos hatások arra utasítást adnak a küldetés során. 
 
9. A HŐSÖK KEZDŐPOZÍCIÓJA 
 
A játékosok választott hőseit, illetve mindkét specialista figuráját tegyük a misszió leírásánál látható 
kezdőzónába – innen fognak indulni a játék elején. 
 
 

A JÁTÉK KÖREI 
 
A Fireteam Zero körökből áll, minden kör három fázisból, amelyeket az itt jelzett sorrendben kell 
végrehajtani: 
 
I. TAKTIKAI FÁZIS – amelyben a hősök új kártyákat húznak, és lehetőségük van egy taktikai akció 
végrehajtására 
 
II. HŐSÖK FÁZISA – amelyben minden hősnek lehetősége van mozogni és akciót végrehajtani 
 
III. FENYEGETÉS FÁZIS – amelyben a szörnyek mozognak és támadnak, és új szörnyek kerülnek fel a pályára. 
A fenyegetés jelző is ebben a fázisban mozog előre eggyel a Threat Track-en, minden körben valamilyen új, 
küldetést befolyásoló hatást érvényesítve. 
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I. TAKTIKAI FÁZIS 
 
A taktikai fázis során kövessétek az alábbi lépéseket – ebben a meghatározott sorrendben. A játék legelső 
körében az első két lépést hagyjátok ki, és csak a harmadikat kell végrehajtanotok. 
 
1.) A KEZDŐJÁTÉKOS MEGHATÁROZÁSA  
(Az első körben kimarad) 
 
Az a játékos, aki az előző kör kezdőjátékosa volt, a jelölőt továbbadja a tőle balra ülőnek. 
 
2.) EGY TAKTIKAI KÁRTYA KIJÁTSZÁSA 
(Az első körben kimarad) 
 
Egy játékos – és minden körben mindig csak egy! – kijátszhat a kezéből egy taktika kártyát (Tactical 
Response Card). Abban az esetben, ha többen is kijátszanának a körben taktikai kártyát, és a csapat nem 
tud megegyezni abban, hogy kié legyen aktiválva, akkor az dönt, aki az adott kör kezdőjátékosa. 
 
A csapat dönthet úgy, hogy a körben senki nem játszik ki taktikai kártyát – ez a fázis tehát nem kötelező! 
 
MEGJEGYZÉS: A taktikai kártyák kifejezetten erős és széleskörű hatást biztosítanak a hősöknek a kör során, 
vagy azon a szektor táblán, amelyen a kijátszó hős áll, vagy akár az egész pályán. 
 
Az a játékos, akinek a hőse éppen ki van ütve (lásd a Knockdown fejezetet), nem játszhat ki taktikai 
kártyát, illetve a kijátszott kártya hatása rá nem vonatkozik! 
 
3.) KÁRTYÁK HÚZÁSA 
 
Miután a csapat által kiválasztott taktikai kártya kijátszásra kerül, és annak hatását érvényesítettük, a 
taktikai kártyát kijátszó játékoson kívül mindenki más (!) húzhat annyi akciókártyát a kezébe a saját 
paklijából, hogy a kezében 5 akciókártya legyen. Tehát az a játékos, aki taktikai kártyát játszott ki, ebben a 
körben nem húzhat fel újabb akciókártyákat! 
 
MEGJEGYZÉSEK: Ne feledjük, a taktikai kártyák kijátszása nem kötelező, a csapat minden körben közösen 
dönthet, hogy a kézben lévő taktikai kártyák közül akar-e kijátszani, s ha igen, melyiket. Ha nem kerül 
kijátszásra taktikai kártya, akkor valamennyi játékos felpótolhatja a kezében lévő akciókártyáit ötre. A 
taktikai kártyák kijátszását mindig meg kell fontolni, mert bár komoly előnyökhöz juttatja a hősöket, a 
kijátszó játékost igen sebezhetővé teheti, ha nincsen elég kártya a kezében az aktív körre. 
 
A kiütött játékos (Knockdown) szintén húzhat a kezébe kártyákat ebben a fázisban. 
 
Amennyiben az akciókártyáid húzópaklija elfogy, keverd meg az eldobott akciókártyáidat, és képezz azokból 
egy új húzópaklit. 
 
MEGJEGYZÉS: Amennyiben egy kártya hatása arra utasít, hogy húzz fel kártyákat, akkor ezt úgy is 
megteheted, ha a normál ötlapos kézlimitnél több kártya lesz a kezedben! (Van például olyan taktikai 
kártya, amely megengedi, hogy a kijátszás körében 7 kártya lehessen mindenkinél.) Azonban a 
megengedett kézlimitnél több kártya semmiképp nem lehet nálad a körben – ha eleve annyival kezdted a 
kört, akkor ebben a fázisban nem húzhatsz újabb lapokat! 
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II. A HŐSÖK FÁZISA 
 
Ebben a fázisban minden játékos végrehajtja a saját akcióit, a kezdőjátékostól kezdve az óramutató járása 
szerint. A körödben először mozoghatsz, legfeljebb annyi szektort, amennyi a karaktered sebessége, majd 
végrehajthatsz egy akciót. Mindkét lehetőség opcionális, tehát nem kötelező végrehajtani. Az akció 
végrehajtható a mozgás előtt és után is, sőt, akár a mozgást megszakítva is! 
 
Amennyiben a hősödet kiütötték az előző körben (Knockdown), a köröd elején el kell döntened, hogy a 
hősödet fekve hagyod, és kihagyod a teljes köröd, vagy felállítod, és végrehajtod a köröd a normál 
szabályok szerint. 
 
1.) MOZGÁS 
 
Amikor egy hős mozog, akkor mindig egy zónából egy vele szomszédos zónába léphet át, legfeljebb 
annyiszor, amennyi a karakterlapon található sebessége (Speed). Ennek az értéke általában 2 – ami azt 
jelenti, hogy legfeljebb két zónányira mozoghat el kiindulási helyéről. 
 
MEGJEGYZÉS: két zóna szomszédosnak tekinthető akkor is, ha csak a sarkaik találkoznak! Az áthaladás 
ilyenkor átlósan is lehetséges! 
 
Amennyiben egy helyszín nehéz terep (Difficult Terrain) szimbólummal meg van jelölve, a hősöknek egy 
helyett két mozgáspontra van szükségük, ha oda be akarnak lépni. Ezt egyszerre kell elkölteniük, tehát 
ebben az esetben a mozgás nem szakítható meg az akció végrehajtásával! A szörnyeket azonban a nehéz 
terep nem akadályozza, rájuk a dupla mozgáspont nem vonatkozik! 
 
Amennyiben egy helyszín elzárt terület (Impossible Terrain), úgy oda sem a hősök, sem a szörnyek nem 
léphetnek be! 
 
A SPECIALISTÁK MOZGÁSA 
 
Amikor a hősödet olyan zónából mozgatod el, amelyen egy vagy több specialista is tartózkodik, 
választhatsz, hogy az ott tartózkodó specialisták (akár csak az egyikük, akár az összes) veled menjenek-e, 
vagy maradjanak ott. Amennyiben rajtad kívül nem tartózkodik velük egy helyszínen más játékos hőse, 
akkor a specialisták mindenképpen követni fognak – vagyis ők soha nem tartózkodhatnak egyedül, 
legalább egy hősnek mindig mellettük kell lennie! 
 
FONTOS: Ez a szabály minden esetre érvényes – arra is, amikor egy hősnek kényszerűségből kell 
mozognia! Amennyiben egy szörny vagy egy eseménykártya hatására vagyunk kénytelen elhagyni a 
helyünket, és másik zónába mozogni, minden velünk egy helyszínen tartózkodó specialistának velünk együtt 
kell mozognia! Ez alól az egyetlen kivétel, ha a kényszermozgás csak ránk hat, és ugyanazon a helyszínen 
tartózkodik másik hős is. Ha a játékosok úgy döntenek, ebben az esetben a specialisták maradhatnak a 
másik hőssel. 
 
MEGJEGYZÉS: A specialisták olyan nem-harcoló csapattagokat reprezentálnak, akik kísérik a játékosok 
hőseit, de nem önálló szereplői a játéknak. Lásd még a specialistákról szóló külön fejezetet! 
 
MENEKÜLÉS 
 
Olyan zónából, amelyben több szörny tartózkodik, mint ahány aktív (vagyis nem kiütött) hős, nem lehet 
normál mozgási akcióval elmozogni! Ez a korlátozás kizárólag a normál mozgást gátolja, ami a hős saját 
körében, a mozgási sebességéből fakadó mozgást jelenti! Bármilyen más, egyszeri mozgást adó hatás, 
vagyis egy esemény (Event), reakció (Reaction) vagy taktikai kártya (Tactical Response) által biztosított 
speciális mozgást ez a korlátozás soha nem gátolhat meg! 
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MEGJEGYZÉS: A specialisták nem tartoznak bele a „hősök” kategóriájába, így a korlátozásnál sem kell 
figyelembe venni őket, vagyis nem adódnak hozzá a hősök számához. 
 
2.) A HŐSÖK AKCIÓI 
 
Általános alapelv, hogy minden játékos egy akciót hajthat végre körönként. A két leggyakrabban használt 
akció a támadás és a keresés – ezeket minden körben végre lehet hajtani. Bizonyos missziós küldetések 
lehetővé tesznek más jellegű akciókat is, illetve a hősök Focus kártyái is adhatnak speciális 
akciólehetőségeket, amelyek azonban mindig csak arra a hősre érvényesek, amelyekre a kártya vonatkozik. 
 
TÁMADÁS / ATTACKING 
 
A köröd során (a mozgásod előtt, után vagy közben) szörnyeket támadhatsz meg – ehhez egy vagy több 
kártyát kell kijátszanod a kezedből. A támadáshoz kijátszott kártyáknak meg kell felelniük két feltételnek: 

 minden kijátszott kártyának ugyanazzal a támadás típussal kell rendelkeznie 

 a célpontnak a támadás hatótávolságán (Attack Range) belül kell lennie 
 
Először is add össze az összes kijátszott kártyád támadási erejét, amit a kártyák bal felső sarkában a 
második sorban találsz. A jelzett számok azt jelzik, hány támadás kockával dobhatsz a támadás során. 
Minden olyan szimbólum, ami a kockadobás után megegyezik a kártyák támadás típusának szimbólumával, 
egy sikeres találatot jelentenek. 
 
FONTOS: bármilyen kombinációban is játszol ki támadás kártyákat, az egy támadásban felhasználható 
támadáskockák száma soha nem lehet nyolcnál több! Ha a kártyáid támadási összege ennél nagyobb, az 
ezen felül lévő támadási lehetőségek elvesznek. 
 
PÉLDA: Frank kijátszik egy Hydrostatic Shock kátyát a kezéből, amely 3 támadáskockát jelent számára, a 
lövés típusú támadáshoz. Ezután dob a három kockával, amelyeken összesen 3 töltény látható, így összesen 
3 sérülést oszthat ki a megtámadott célpontjának. 
 
Ezután megnézzük, hogy a sikeres támadásunk által okozott sérülések elegendőek voltak-e a célpontunk 
megsemmisítéséhez. Minden szörnytípusnak van egy saját referencia kártyája, amelyek megmutatják, 
mennyi az életerejük, illetve hogy melyik támadás típusból mekkora sérülést képesek elviselni (ezt hívjuk 
Resistance-nek, azaz ellenállásnak). Ahhoz, hogy meg tudjuk ölni a célpontunkat, legalább akkora vagy 
nagyobb sérülést kell okoznunk a támadásunk során, mint amekkora a szörny ellenállásával kompenzált 
életereje. 
 
AZ ELŐZŐ PÉLDA FOLYTATÁSA: Frank 3 sikeres lövése éppen elegendő ahhoz, hogy a Corrupted Animal 1-es 
ellenállását és a 2-es életerejét lefedje. Ha csak két töltényt dobott volna ki a kockákkal, az nem lett volna 
elegendő ahhoz, hogy a szörny életét elvegye. 
 
A szörnyeket minden esetben EGY támadás során kell megölnünk! Minden sérülés, amely nem elegendő 
ahhoz, hogy a célpontunkat megölje, a támadásunk után elvész, tehát a szörnyek nem viszik magukkal a 
kapott sérüléseket, minden túlélt támadást teljes életerővel, sérülésmentesen kezdenek! 
 
Ha sikerült megölnünk egy szörnyet, akkor a figuráját vegyük le a tábláról, és tegyük vissza a Spawn vagy a 
Reserve Poolba – ahogyan a küldetésleírás rendelkezik. 
 
MEGJEGYZÉS: a Boss típusú szörnyeket a legnehezebb legyőzni, őket muszáj legyengíteni, mielőtt megöljük. 
Erről részletesen a Bossok elleni harc című részben olvashatsz! 
 
  



 

7 

ELLENÁLLÁS / RESISTANCE 
 
Minden szörny referencia lapja megmutatja, hogy az adott szörnytípus melyik támadás típusból mennyi 
sérülést képes elviselni, mielőtt valójában az életereje kezdene fogyni. 
 
PÉLDA: A Corrupted Animal megöléséhez 3 sikeres támadásra van szükség a közelharci és lövés típusú 
támadásokból, mivel ezekből 1-es az ellenállása, és 2-es a szörny életereje. Viszont a robbanás típusú 
támadásból elég 2 szimbólumnyi sikeres kockadobás is, mivel ennek a szörnytípusnak erre a támadásra 
nincsen ellenállása. 
 
Néhány kártya szöveges hatása lehetővé teszi, hogy a szörnyek ellenállását figyelmen kívül hagyjuk. 
 
BÓNUSZ TALÁLATOK / BONUS HITS 
 
Néhány támadás kártya bónusz találatokat ad, amennyiben a kártyán lévő feltételek megfelelnek a 
támadásunk során dobott értékeknek. Nincs felső határa annak, hogy a támadások során mennyi bónusz 
találatot érvényesíthetünk. 
 
PÉLDA: Shad a Dual Pistol kártyáját játssza ki a támadása során. Két kockával dob összesen 3 töltényt, 
amihez hozzáadódik a fegyver +2-es bónusza, így Shad ebben a támadásában 5 sérülést tud az ellenfelére 
mérni. 
 
HARC A BOSS ELLEN 
 
A Boss szörnytípus egy kissé keményebb ellenfél, mint a Minion és Elite típusok, nemolyan könnyű megölni 
őket, mint a kisebb testvéreit. Még ha sikerül is legalább akkora, vagy nagyobb sérülést okoznunk neki, mint 
amekkora az ellenállásával kompenzált életereje, még akkor sem fog meghalni, csupán gyengébb, sérült 
szörny lesz belőle. 
 
Amikor egy Boss játékba kerül, annyi Power tokent kell ráhelyeznünk a referencia kártyájára, amennyit az 
utasít (általában hősönként egyet). Minden alkalommal, amikor az ellene végrehajtott támadás sikeres, 
tehát legalább egyenlő vagy nagyobb, mint az ellenállásával kompenzált életereje, lekerül egy Power token 
a referencia kártyájáról. Vagyis a Bossnak általában annyi élete van, ahány hős szerepel az adott 
küldetésben (hacsak másképp nem rendelkezik a kártyája). Ne felejtsük, a specialisták itt sem számítanak 
bele a hősök számába! 
 
Amikor az utolsó Power token is lekerül a Boss referencia kártyájáról, a szörny végleg meghal. Vegyük le a 
tábláról – de a Boss sosem kerül vissza a Spawn Poolba! 
 
MEGJEGYZÉS: A Boss megölése szinte minden küldetés alapfeltétele, és általában ha ezt teljesítettük, 
egyúttal a küldetésünk is azonnal véget ér. 
 
HELYSZÍN EFFEKTEK 
 
FEDETT HELYSZÍN – Minden távolsági támadás erőssége, amelynek a célpontja ilyen helyszínen tartózkodik, 
eggyel kevesebb! Vagyis mindig eggyel kevesebb kockával dobhattunk, mint amennyi a támadáshoz 
felhasznált kártyán lévő lőfegyver erősségének értéke. Ha a támadás kiindulási helyszíne is fedett, akkor a 
jelzés nincs hatással a támadásra. A fedett helyszín korlátozása a hősök és a szörnyek támadásaira egyaránt 
érvényes. 
 
MAGASLATI HELYSZÍN – Minden távolsági támadás erőssége, amely ilyen helyszínről indul ki, eggyel 
megnövekszik! Vagyis mindig eggyel több kockával dobhattunk, mint amennyi a támadáshoz felhasznált 
kártyán lévő lőfegyver erősségének értéke. Ha a támadás célpontjának helyszíne is magaslati helyszín, 
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akkor a jelzés nincs hatással a támadásra. A magaslati helyszín bónusza a hősök és a szörnyek támadásaira 
egyaránt érvényes.  
 
ROBBANÁSOK 
 
Minden sérülés, ami robbantási támadás során kerül kiosztásra, a robbanás zónájában lévő összes 
szereplőre ugyanúgy hat – függetlenül attól, hogy az szörny vagy hős, akár maga a támadó! 
 
FONTOS: A specialisták nem önálló szereplők, ők soha nem szenvednek el sérüléseket! 
 
SPECIÁLIS TÁMADÁSOK 
 
Néha egy-egy speciális küldetés vagy kártya más jellegű támadást ír elő – nem (csupán) szörnyeket ellen, 
hanem a küldetésben meghatározott célpontok, vagy akár a szövetségeseink ellen is harcolnunk kell. A 
támadás ilyen esetekben is pontosan úgy zajlik le, mintha egy szörny ellen történne. Minden sérülés, amit 
egy másik hős szenved el, ugyanúgy kerül meghatározásra, mintha szörnyek ellen küzdenénk. 
 
HENRY SPECIALISTA 
 
Amennyiben Henry a veled azonos vagy azzal szomszédos zónában áll, minden támadásod során egy 
támadás kockát újradobhatsz (ha akarsz). 
 
KUTATÁS 
 
Ha a hősöd olyan zónában tartózkodik, amelyben van már felfordított Spawn token, viszont a szörnyek már 
elmozogtak onnan vagy meghaltak, tehát nem tartózkodik a zónában ellenfél, az akciódat felhasználhatod 
arra, hogy átkutasd a helyszínt. Ha így teszel, akkor fordítsd vissza, a színes oldalával lefelé a Spawn tokent, 
húzz egy kártyát a Recon pakliból, és azonnal hajtsd végre a kártya utasításait. 
 
FELADATOK TELJESÍTÉSE / OBJECTIVE & DISCOVERY CARDS 
 
A küldetések gyakran előírják, hogy a hősök kutassanak fel egy meghatározott Discovery kártyát a Recon 
pakliból. Ezt újabb kutatások révén tudják megtenni. Ha megtalálják, a kártya általában arra is utasít, hogy 
helyezzünk el a hozzá kapcsolódó Objective kártyán egy Intel tokent, ezzel jelezve, hogy az adott feladatot 
(részben vagy egészében) teljesítettük. Sok esetben egynél több Intel tokent kell a kártyára helyeznünk 
ahhoz, hogy az adott feladatok befejezzük, ehhez pedig a megfelelő számú meghatározott Discovery kártyát 
kell összegyűjtenünk. 
 
PÉLDA: A hősök már megtalálták az egyik kártyát (a Propellert) abból a kettőből, amelyre a Repair the Ferry 
Objective kártya leírása szerint szükségük van. Emiatt van már egy Intel token a feladatkártyán. Amint 
megtalálják a Ferry Fuel kártyát is, felkerülhet a második Intel token is a kártyára, és ezzel a feladatot 
teljesítették. 
 
MEGLEPETÉS / AMBUSH 
 
Ha egy felhúzott Recon kártya szövegében azt olvassuk, hogy meglepett bennünket egy szörny (ambushed 
by), azonnal megjelenik egy szörny a kártyán meghatározott típusból, és rögtön aktiválódik is! Tegyünk fel 
egy szörnyet a Spawn Poolból, ha lehetséges. Ha már nincs  a Sapwn Poolban olyan szörny, amit a kártya 
előír, mert az összes már valahol a pályán van belőle, a tőlünk legtávolabb lévőt azonnal mozgassuk át arra 
a helyszínre, ahol állunk. 
 
Reakció akciót nem használhatunk, ha egy szörny meglepett bennünket! Ennek megértéséhez lásd a 
Reakció fejezetet! 
 



 

9 

PATTY SPECIALISTA 
 
Amennyiben Patty a veled azonos vagy azzal szomszédos zónában áll, a körödben ingyenes akcióként, tehát 
a saját akciód mellett végrehajthatsz egy kutatást is! A kutatás ugyanúgy zajlik, mint a normál esetben, 
azonban te akár előtte, akár utána még mozoghatsz és végrehajthatsz egy akciót is. 
 

III. FENYEGETÉS FÁZIS 
 
A Fenyegetés fázis során az alábbi akciókat kell végrehajtani – ebben a meghatározott sorrendben: 
 
1. A THREAT TOKEN LÉPTETÉSE 
 
Léptessük előre egy mezőt a fenyegetés tokent a Threat Track sávon! Ha a jelző olyan helyre ér, amely egy 
új Twist kártya felhúzását írja elő, akkor húzzuk fel a Twist pakli legfelső lapját, és képpel felfelé fordítva 
tegyük fel a tábla következő üres helyére. Minden egyes felfedett Twist kártya egy új szabályt vagy hatást 
hoz játékba, ami ettől kezdve azonnal érvénybe lép, egyre nehezebb helyzetbe hozva a hősöket. 
 
Amennyiben a jelző eléri a fenyegetés sáv utolsó mezőjét, tovább már nem mozog, és új Twist kártyát sem 
húzunk fel. Ez azt jelenti, hogy egy játék során legfeljebb négy Twist kártya kerülhet játékba, és fejtheti ki a 
hatásait. A játék természetesen ezután is tovább folytatódhat. 
 
2. A SZÖRNYEK AKTIVÁLÁSA 
 
Egyesével valamennyi pályán lévő szörnyet aktiváljunk, kezdve a Minion típusúakkal, azután az Elite 
szörnyek következnek, majd legutolsóként, ha már játékba került, a Boss fog cselekedni. Az azonos típusba 
tartozó szörnyeket egyesével aktiváljuk, a játékosok által meghatározott tetszőleges sorrendben. 
 
Amikor egy szörny aktiválódik, akkor kövessük a következő lépéseket – minden egyes szörny esetében 
végrehajtva az alábbiakat, ebben a sorrendben: 
 
1.) A SZÖRNY MOZGÁSA 
 
Amennyiben egy vagy több hős ugyanabban a zónában tartózkodik, mint az aktiválandó szörny, akkor az 
nem mozog el onnan, a vele egy helyszínen lévő hősöket fogja támadni. Ha ez a feltétel nem áll fenn, akkor 
minden más esetben a szörny a hozzá legközelebb lévő hős felé indul el, annyi zónát mozogva, amekkora a 
referencia lapján feltüntetett mozgási sebessége. Amennyiben két vagy több, különböző zónában álló hős is 
ugyanolyan távolságra van tőle, akkor a szörny mindig afelé a hős felé mozog, amelyik a körsorrendben 
előrébb áll. A szörnyek mozgására egyébiránt ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a hősökére. 
 
A nehéz (Difficult) terepek a szörnyeket nem akadályozzák, de az átjárhatatlan (Impossible) területekre a 
szörnyek sem léphetnek be. 
 
2.) A SZÖRNY CSELEKVÉSÉNEK KIDOBÁSA 
 
Miután a szörny befejezte a mozgását, dobjunk számára a szörnykockával, amely meghatározza, hogy a 
körében kap-e extra mozgást vagy aktiválhatja-e a speciális képességeit. 
 
A kockán található  

 egy üres oldal – ilyenkor nem történik semmi 

 három mozgás szimbólum – ilyenkor a szörny azonnal kap egy extra mozgást 

 két képesség szimbólum – ilyenkor a szörny azonnal aktiválja a referencialapján lévő speciális 
képességét 
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PÉLDA: a Corrupted Human alapképessége, hogy két támadáskockát használhat a harcban. Amennyiben a 
speciális képességet dobta ki a harc előtt, úgy a harc során, amennyiben sikeres a támadása a hős ellen, +1 
sérülést oszt ki bónuszként. 
 
3.) A SZÖRNY TÁMADÁSA 
 
A mozgása után minden szörny automatikusan megtámad egy olyan hőst, akivel azonos helyszínen áll, 
vagy a hatótávolságán belül van. Amennyiben több hős is elérhető a számára, mindig azt támadja, aki a 
körsorrendben előrébb áll – bár ezzel kapcsolatban lesz egy kivételes szabály a „Mindenki a csapatért” című 
fejezetben! 
 
Dobjunk a szörnynek annyi támadás kockával, amennyit a referencia kártyája mutat. Minden megjelölt 
támadás típus, ami a kidobott kockákon szerepel, egy sérülést okoz a célba vett hősnek, akinek azonnal el 
kell dobnia sérülésenként egy akciókártyát a kezéből. Amennyiben nincs annyi kártya a kezében, mint 
amennyi sérülést kapott, a hős elájul (Lásd: Ájulás / Knockdown fejezet). 
 
PÉLDA: A Corrupted Human támadásonként két kockával dob, és a közelharci szimbólummal tud sérülést 
okozni, a vele azonos vagy szomszédos zónában álló hősnek. Dob két ököl szimbólumot, amivel 2 sérülést 
okoz a célpontjának – vagy ha előtte a cselekvéskockával a speciális képesség szimbólumot dobta, akkor 2 
helyett 3 sérülést okoz így. A megtámadott hősnek ebben az esetben 3 akciókártyát kell eldobnia a kezéből. 
 
MINDENKI A CSAPATÉRT! 
 
Ha egy hőst megtámad egy szörny, és vele egy helyszínen, vagy legalábbis a szörny hatótávolságán belül áll 
egy másik hős is, aki a körsorrendben hátrébb áll, ha akarja, önkéntesként magára vállalhatja a szörny 
támadását. Ezt a döntést azonban mindig a szörny támadása (vagyis a támadás kockák kidobása) előtt kell 
bejelenteni! 
 
MEGJEGYZÉS: Ez az önkéntes áldozathozatal nem sokat segít, ha ugyanazon a helyszínen állnak, és a szörny 
robbanó támadással támad, mivel az mindenkire hatással van a helyszínen. 
 
ROBBANÁS 
 
Ahogyan a hősöknél, úgy a szörnyek robbanó támadása is minden célpont számára kiosztja ugyanazt a 
sérülést a megtámadott helyszínen. Azonban a hősök robbanó támadásával ellentétben, amely a zónában 
álló többi hőst is sebzi, a szörnyek robbanó támadása az ugyanott lévő többi szörnyet nem sebzi meg! 
 
ÁJULÁS / KNOCKDOWN 
 
Amennyiben egy szörny támadása során a megsebzett hős nem tud annyi akciókártyát eldobni a kezéből, 
amennyi sérülést kapott, akkor az összes kártyáját, ami van, el kell dobnia, majd elájul. Ilyenkor a hős 
figuráját fektessük az oldalára (de hagyjuk abban a zónában, ahol kiütötték).  
 
Amikor egy hős elájul, a Szerencsepénzt fordítsuk képpel lefelé. Amennyiben már képpel lefelé van fordítva, 
amikor egy hős elájul, a játékosok azonnal elbukták a küldetést, s ezzel elveszítették a játékot. 
 
Amikor egy hős elájul, nem számít az aktív hősök közé. Semmilyen módon nem vehet részt a játékban, nem 
játszhat ki kártyákat, viszont nem is kap további sérüléseket (akkor sem, ha például azon a helyszínen 
robbanás történik, ahol épp ájultan fekszik). Az utána aktiválódó szörnyek az ájult hősöket mind a 
mozgásuknál, mind a támadásaiknál figyelmen kívül hagyják. 
 
Amikor új kör kezdődik, a kiütött hőst irányító játékos eldöntheti, hogy a hőse tovább marad ájultan a 
földön, s ezzel kihagy egy teljes kört – vagy pedig magához tér, és a rendes szabályok szerint folytatja a 
játékot. 
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MEGJEGYZÉS: A második hős elájulása általában azonnal véget vet a küldetésnek, ezért erre nagyon oda kell 
figyelni! 
 
A MAGUKRA HAGYOTT SPECIALISTÁK 
 
Ha egy specialista magára marad, mert elájul a hős, akivel egy helyszínen tartózkodik, és nincs ott másik 
hős, a fenyegetés sávon azonnal léptessük eggyel előre a jelzőt. Ha az előreléptetés kivált egy újabb Twist 
kártyahúzást, azt is azonnal hajtsuk végre, és a felfedett új Twist kártya hatása rögtön életbe is lép. 
 
MEGJEGYZÉS: Abban az esetben, ha az elájult hős két specialistát is kísért, és nincs ott másik játékos, aki 
védje a specialistákat, akkor a fenyegetés jelzőt nem egy, hanem két mezővel kell előre léptetni! 
 
3. ÚJ SZÖRNYEK MEGJELENÉSE  
Ha a Boss már játékban van, ez a fázis kimarad! 
 
Dobjunk a Spawn Poolban lévő valamennyi szörnynek a 12 oldalú Spwner kockával, és sorban egymás után 
helyezzük vissza a pályára az összes szörnyet, kezdve mindig a Minionokkal, majd utánuk az Elite 
típusúakkal – kivéve, ha védett helyet dobtunk ki a spwaner kockával. Akkor az a szörny, amire épp 
dobtunk, nem kerül fel arra a helyszínre, hanem dobjunk újra, egészen addig, míg nem védett helyszínt 
dobunk ki a számára. 
 
VÉDETT HELYSZÍNEK 
 
Minden olyan helyszín, ahol legalább egy aktív hős tartózkodik, és nincs ott szörny, védett helyszínnek 
minősül, ide nem is kerülhet fel újabb szörny a Spawner fázisban. 
 
MEGJEGYZÉS: Ha a hősök szétszóródnak, körönként több helyszínt tudnak blokkolni,mintha mindannyian 
ugyanott állnának! 
 
HARC A BOSS ELLEN 
 
Ha a küldetés jelzi, hogy Boss is jelen van a pályán, akkor addig, amíg él, pontosabban amikortól ameddig a 
Boss játékban van a pályán, nem jelennek meg újabb szörnyek!  
 
Ha a Boss meghal, onnantól kezdve a szörnyek újból elkezdenek megjelenni a fenyegetés fázisban, a normál 
szabályok alapján mindaddig, amíg a küldetés többi feltételét nem teljesítjük, és a játék a hősök 
győzelmével vagy bukásával véget nem ér. 
 

A KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSE 
 
A játékosok akkor győznek, ha teljesítik a küldetés leírásában található összes feltételt és feladatot, és 
valamennyi hős eljut a kimenekítési zónába (Exit Point). Amennyiben a Mission Briefing nem határoz meg 
Exit zónát, a hősök azonnal győznek, amint az összes előírt célt teljesítették. 
 
MEGJEGYZÉS: Ne felejtsük, ha van Exit zóna, valamennyi hősnek el kell jutnia oda, mert a Fireteam Zeroban 
soha nem hagyjuk hátra a társainkat! 
 
A játékosok azonnal elbukják a küldetést, ha egy hős olyankor ájul el, amikor a Szerencsepénz képpel lefelé 
van fordítva. 
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TOVÁBBI SZABÁLYOK ÉS DEFINÍCIÓK 
 
AKCIÓ KÁRTYÁK 
 
Minden hős akciókártyának van egy támadási adatokat tartalmazó része a kártya felső részén, ezek alapján 
tudnak a hősök támadásokat végrehajtani. A kártyák alsó részén azonban két másik lehetőséget is találunk, 
amiket választhatunk egy akciókártya kijátszásakor. 
 
MEGJEGYZÉS: Ne felejtsük, az ájult hősök nem hajthatnak végre semmilyen akciót, így taktikai vagy 
válaszakciókat sem játszhatnak ki! 
 
TAKTIKAI AKCIÓK / TACTICAL RESPONSE  
 
Taktikai akciót a hősök taktikai fázisában lehet kijátszani. Minden hősnek két ilyen, egyedi taktikai 
lehetőségeket tartalmazó akciókártyája van a paklijában. Ahogy korábban már láttuk, ezek nagyon erős 
segítséget adnak a hősöknek, azonban az az ára a használatuknak, hogy a hős nem tudja felpótolni a 
kezében lévő akciókártyákat, ami igen veszélyessé válhat, ha a szörnyek őt támadnák meg. 
 
REAKCIÓK 
 
A kezünkben lévő akciókártyák reakciós lehetőségeit bármikor kijátszhatjuk, amikor a rajta szereplő 
meghatározás arra lehetőséget ad – az alábbi feltételek figyelembe vételével: 

 Minden játékos mindig csak egyetlen reakció kártyát játszhat ki egy adott eseményre körönként 

 A reakciókártya célpontjának a megjelölt hatótávolságon belül kell lennie 

 Reakciókártya nem játszható ki meglepetés (Ambush) közben 
 
INTEL TOKENEK 
Ennek a magyarosítására nem tudtam kitalálni semmi jó szót… 
 
Az Intel tokenek többféle rendeltetést is betölthetnek a játék során: 

 Egy Objective kártyákra helyezve mutatja, hogy egy feladat végrehajtása már részben teljesült 

 Egy Discovery kártyára helyezve mutatja, hogy egy találkozás hatása már részben teljesült 

 A táblára helyezve jelezhetnek egy tárgyat vagy hatást, amivel valamelyik hős kapcsolatba került 
 
INTEL TOKENEK A TÁBLÁN 
 
Amennyiben egy Intel tokent a táblára kell helyeznünk, használjuk a jelzők különböző oldalait, hogy 
azonosítani tudjuk, melyik jelző milyen kártyához vagy melyik hőshöz tartozik. 
 
SPECIÁLIS INTEL TOKENEK 
 
Bizonyos küldetések előírhatják, hogy meghatározott, speciális jelzőket helyezzünk fel a tábla 
meghatározott helyeire. Ezek lehetnek Tűz jelzők vagy egy A-jelzésű benzintartály jelző. Mindig kövessük az 
ilyen jelzők használatánál a leírásokat! 
 
FELADAT KÁRTYÁK / OBJECTIVE CARDS 
 
Minden küldetésleírás meghatároz bizonyos számú feladatot, amelyet mindenképpen teljesíteni kell ahhoz, 
hogy magát a küldetést teljesíthessük. Ezek a feladatok mindig pontosan definiálva vannak a küldetés 
leírásában. A feladatkártyák részletesen leírják, hogyan kell őket teljesíteni. 
 
Vannak olyan feladatkártyák, amelyek teljesítése több lépcsőben zajlik, és a teljesített fázisokat a kártyára 
helyezett Intel tokenekkel tudjuk jelezni. Előfordul, hogy maga a feladatkártya megnevezi, milyen jelzőket 
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kell használnunk, más esetekben a hősöknek addig kell kutatniuk Discovery kártyák után, míg meg nem 
találják azt, amelyik megnevezi a feladat teljesítéséhez szükséges további részleteket. 
 
Bizonyos feladatkártyák jutalmul lehetővé teszik, hogy a Szerencsepénzt visszafordítsuk képpel felfelé, ha 
teljesítettük. Amennyiben a teljesítéskor is képpel felfelé lenne az érme, akkor egyszerűen hagyjuk 
ugyanúgy. 
 
PÉLDA: Ha sikerül teljesítenünk a Repair the Ferry feladatkártya mindkét feltételét, és a kártyára felkerül a 
második Intel token is, akkor jutalmul visszafordíthatjuk a Szerencsepénzt, ha esetleg az egyik hős kiütése 
miatt az képpel lefelé lenne fordítva. Ezzel nagy nyomást vehetünk le a csapat válláról, hiszen így több 
esélyük van a győzelemre, mert egyébként a következő ájulás a vesztüket okozta volna. 
 
A RECON PAKLI 
 
Amikor egy hős kutatási akciót hajt végre, húznia kell egy lapot a Recon pakliból, és a húzott kártya fogja 
megmutatni, mi lett a kutatásának az eredménye. Ezt a paklit az előkészületek során kell összeállítanunk, a 
Mission Briefingsben leírtak alapján, a Recon kártyák közé keverve a meghatározott Objective és Discovery 
kártyákat. 
 
DISCOVERY KÁRTYÁK 
 
Ezek a kártyák reprezentálják azokat a speciális tárgyakat és eszközöket, amelyekre a hősöknek a 
küldetések során szükségük lesz. Ezekkel a kártyákkal nem találkozhatsz minden küldetésben, ugyanis 
minden bevetéshez pontosan meg van határozva, mely kártyákat kell kiválogatnunk és belekevernünk a 
Recon pakliba a játék elején. 
 
Minden Discovery kártya alján megtaláljuk annak az Objective kártyának a megnevezését, amelyhez 
tartozik. Ha már fel van fedve a megnevezett feladatkártya, akkor arra tegyünk fel egy Intel tokent, jelezve, 
hogy a feladathoz szükséges kártyát már megtaláltuk. 
 
PÉLDA: Amikor az egyikhős megtalálja a kutatása során Ferry Fuel kártyát, akkor egy Intel tokent azonnal 
rátehetünk Repair the Ferry feladatkártyára (amennyiben az már felfedésre került). 
 
ESEMÉNYEK / EVENT CARDS 
 
Ezek a kártyák olyan eseményeket reprezentálnak, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a játszott 
küldetéshez, egyszerűen csak megtörténnek velük. Vannak olyan események, amelyek segítik, míg más 
kártyák hátráltatják a hősöket a küldetésük teljesítésében. A játék előkészítésekor a Mission Briefings 
mindig meghatározza, hány darab véletlenszerűen választott eseménykártyák kell belekevernünk a Recon 
pakliba. 
 
A SZERENCSEPÉNZ 
 
Ez egy különleges talizmán, ami segíti a hősöket a küldetésük teljesítésében. Minden küldetés elején a 
Szerencsepénz képpel felfelé kerül a játéktér mellé. Ha a játék során bármikor kiütnek egy hőst, és az elájul, 
a szerencsepénzt képpel lefelé kell fordítani. Ha egy hőst olyankor ütnek ki, amikor a szerencsepénz 
lefordított állapotában van, a játékosok azonnal elbukták a küldetést, és elveszítették a játékot. Szerencsére 
sok olyan feladatkártya és esemény vár ránk, amik teljesítésével a már lefordított érmét vissza lehet 
fordítani, s így időt nyerhetünk. Ha olyankor kellene visszafordítanunk az érmét, amikor amúgy is képpel 
felfelé van, akkor nem történik semmi – de ezt a lehetőséget nem tudjuk tartalékolni későbbi körökre. 


