
Flash Point: Fire Rescue
Veteran & Rescue Dog

- rajongói fordítás / unofficial fan content -

Kiegészítő az alapjátékhoz!
Önmagában nem játszható a Flash Point: Fire Rescue alapjáték nélkül!

Tartalma: Veterán és Mentőkutya figurák és szerepkártyák, szabálykártya.

VETERÁN
4 AP körönként

FÉLREUGRÁS: elkerülöd egy lángra kapott mezőn tartózkodásért járó ájulást: 1 tartalékolt AP.

Bármelyik  Tűzoltó körének Tűz terjedésének végrehajtása során a Veterán elkölthet 1 tartalékolt AP-t,
hogy egy mezőt mozogjon elkerülve a lángra kapott mezőn tartózkodásért járó ájulást.
Ez a végrehajtott mozgás 1 AP értékű Mozgás akció. Gyúlékony anyagot vagy Áldozatot cipelő Veterán
is félreugorhat, azonban nem tudja magával mozgatni a másik mezőre azt/őt. Gyógyult Áldozatot vezető
Veterán az Áldozattal együtt átmozog a másik mezőre.

TAPASZTALT: a Veterán közelében tartózkodó többi Tűzoltó + 1 AP-t kap a körében és megkapja a
félreugrás képességét is.

A Tűzoltó akkor tartozódik a Veterán közelében, ha a vele szomszédos mezőn áll vagy attól maximum 3
mozgásnyi  távolságon belül  található,  amely mezőkön nem lehet  Füst és/vagy Tűz,  sem bezárt  Ajtó,
Lépcső vagy Létra.

Az így megszerzett +1 AP nem tartalékolható. Például, ha az Általános Tűzoltó a Veterán közelében áll,
akkor körét 6 AP-val kezdi meg. Amennyiben csak 4 AP-t használ fel körében, akkor is csak 1 AP-t tud
tartalékolni, a Veterán közelsége miatt kapott + 1 AP el fog veszni köre végén.

Fordítói kiegészítés: Ez a szabályban így van, azonban a Tűzoltó körében a rendelkezésre álló AP-it úgy
használja fel, amilyen sorrendben csak szeretné. Így a fenti példában a józan ész alapján az Általános
Tűzoltó elhasználja az ingyen AP-t, majd elkölt 3 AP-t és tartalékol 2 AP-t. A fordítás azonban a fenti.

A Tűzoltó amennyiben körének bármelyik lépése során a Veterán közelségébe kerül, megkapja a +1 AP-t.
Például a Felcser nem a Veterán közelében kezdi meg a körét, azonban mozgása során mellé lép, így
megkapja annak Tapasztalt képességéből eredő +1 AP-t abban a körben (ne feledd, nem tartalékolható).

A Veterán közelében tartózkodó Tűzoltók 2 tartalékolt AP-ért végrehajthatják a Félreugrást is. Ez szintén
egy 1 AP értékű Mozgás akció. Amennyiben egy Tűzfészek vagy Gyúlékony anyag hatására tovább terjed
a tűz, a Tűzoltónak a második félreugráshoz is a Veterán közelében kell tartózkodnia.

A Tűzoltók (beleértve a Veteránt is) többször is félreugorhatnak körükben vagy más játékos körében,
azonban minden egyes félreugrás végrehajtásához 1 tartalékolt AP szükséges.

A Veterán saját Tapasztalt képességéből nem szerez +1 AP-t, az csak a többi Tűzoltóra van hatással.



MENTŐKUTYA
12 AP körönként, maximum 6 AP tartalékolható

A Mentőkutya csak az alábbi akciókat tudja végrehajtani körében

MOZGÁS: 1 AP – átmozoghatsz egy szomszédos mezőre, amely lehet Lépcső is. A Mentőkutya nem
mozoghat olyan mezőre, amelyen Tűz található.

VONSZOLÁS: 4 AP – a Mentőkutya áthúzhat egy Áldozatot egy szomszédos mezőre.

KÚSZÁS: 2 AP – a mentőkutya átmozoghat sérült Falon is (1 sérülés jelzővel rendelkező Fal). A Kúszás
és Vonszolás akciók nem kombinálhatóak, tehát Áldozatot nem tud keresztül húzni sérült Falon.

FELFEDEZÉS: 0 AP – megfordíthatod a Mentési Célpont jelzőt már egy azzal szomszédos mezőről is.

A Mentőkutya szigorúan csak a fenti akciókat hajthatja végre.

A fenti akciókra azonban az alábbi korlátozások vonatkoznak:

a) nem cipelhet sem Gyúlékony anyagot, sem Létrát, …

b) nem nyithat és zárhat Ajtókat;

c) nem bonthat Falat;

d) nem olthat sem Füstöt, sem Tűzet;

e) nem mászhat fel Létrán;

f) nem vezethet és végezhet Jármű akciót;

g) és nem kaphatja meg Félreugrás képességet.

Házi szabály 1: a hivatalos szabály nem tér konkrétan ki rá, de a Mentőkutya elméletileg nem vezethet
Gyógyult Áldozatot. A csapat egyetértése esetében házi szabályként a Mentőkutya 2 AP-ért mozoghat egy
mezőt egy Gyógyult Áldozattal.

Házi  szabály  2:  a  fent  felsorolt  lehetséges  akciók  között  nem  szerepel  a  „Csapattag  cseréje”,  így
elméletileg nem végrehajtható. A csapat egyetértése esetében házi szabályként a Mentőkutya ezt az akciót
is végre tudja hajtani az alábbi korlátozással: cserekor a kiválasztott szerep AP értékét kapja meg (levonva
belőle az akció végrehajtásához szükséges 2 AP-t), valamint maximum 4 tartalékolt AP-t vihet át.

Fordította: Gubirobi*
Szerkesztette: Artax
*a fordítás Acetate 2012-es fordításában található kifejezések,  a szabály kibővítése a vonatkozó BGG
fórumon megjelent kérdések-válaszok felhasználásával  történt.


