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OKTATÓFÜZET

FRAKCIÓK
A Warhammer 40,000 univerzumából négy fő frakció jelenik 
meg a Elzárt Csillagok játékban. Minden frakciónak frakció spe-
cifikus tartozékai vannak, melyek színük és a frakció szimbó-
lumuk alapján különböztethetők meg. A játékosok ezeket a
színeket és a frakció szimbólumokat használva azonosíthatják
be, hogy mely játékelemek mely játékoshoz tartoznak.

Az Ultragárdisták: Adeptus Astartes 
Űrgárdistái az emberiség által valaha 
készített legjobb katonákból áll. Minden 
egyes genetikatilag erősített poszt-humánt

ceramite és adamantium páncélzat borít, és az Adeptus
Mechanicus által gyártott legfejlettebb fegyverekkel vannak 
ellátva. Ők a Halál Angyalai, akik nem ismernek félelmet. Az 
Ultragárdisták, azok az Űrgárdisták, melyek a Primarch 
Roboute Guilleman saját genetikai öröksége, akiket galaxis 
szerte hűségükről, becsületükről és megingathatatlan 
elkötelezettségükről ismernek, akik az Emberiség Birodalma 
védelmének szolgálatában állnak. 

Világfalók Káosz Űrgárdisták: Tízezer 
évvel ezelőtt, Hórusz Eretnekségének 
sötétségében, az Űrgárdista Légiók fele 
hátat fordított az Emberek Birodalmának, 

megszegve az Emberiség Császárának tett esküjüket, és a 
Káosz aljas isteneihez csatlakoztak. Ezek az áruló 
Űrgárdisták csaknem térdre kényszerítették a Birodalmat, 
és azóta eltelt ezer év, mióta a sötét idők lesújtottak az 
emberiségre, és mialatt próbálták az Isten-Császár 
nevében épített dolgokat elpusztítani. A Világfaló Káosz 
Űrgárdisták harcosai vérszomjas martalócok, még saját 
ocsmány testvéreiket is felülmúlják, alávetve magukat 
Khrone, a Véres Isten gyilkos ösztönzésének.

Iyanden Mestervilág Eldái: Az Eldák ravasz és 
misztikus lények, idegenek, akik már akkor
csillagokat hódítottak, még mielőtt az emberi
ség tudatára ébredt volna saját létezésének, 

látnokok és harcosok, misztikus és türelmes vadászok, akik 
korszakokon át soha véget nem érő harcokat vívtak a galaxis 
rémségeivel. Módszereik kifürkészhetetlenek, céljuk ismeret
len. Lyanden szellemharcosai jól tudják, mi az önhittség ára,
eleget szenvedtek már miatta, de mégis harcolnak, Mester-
világuk csillagainak fedélzetén közlekedve. 

Gonosz Napok Ork Klán: A kegyetlen zöld bőrű
idegeneket, Orkokként ismerik, mely  fajt olyan 
állatias, barbár harcosok alkotják, akik csak a 
csaták izgalmára vágynak. Megszámlálhatatlan 
összeverődött, nyüzsgő hordák, ahol a zöld 

bőr önmagáért beszél, örjöngő vad erőszak és olthatatlan düh
forrong egyik bolygóról a másikra át a galaxison egy zöld 
háborús áradat vagy “Waaagh!”, ahogy azt az orkok mondanák.
A Gonosz Napok Orkjainak “Waaagh!”-ja kiüvölt füstöt pöfögő 
motorjaik üléséből vagy megpakolt rozoga teherautóikból, a
vérontás utáni sóvárgásukat csak a nyaktörő sebesség utáni 
vágyuk múlja felül. 

NINCS BÉKE A CSILLAGOK KÖZÖTT
A távoli csillagok és az elveszett bolygók a világűrben mozdu
latlanul függőnek tűntek Ulixes Ithanos előtt, de ő jobban tudta.
A galaxis gépezete mindig előre felé kavargott, hajthatatlanul és 
örökké. Lelki szemeivel láthatta maga előtt a Zsivány Kereskedők
gyarapodását, a csordultig telt uszályokkal, felbérelt
munkásokkal, a Birodalmi Vallás aranyozott ikonjaival díszített
szentély hajóival, és a tengeri hadiflotta hatalmas cirkálóival.

Most, hogy a Hipertér Viharok alább hagytak, az ottani szektor 
lakossága és erőforrásai újra a Birodalom jogos szolgálatába 
álltak— mely óhatatlanul konfliktus forrást jelentett.

Ulixes bizonyára tudta, hogy az ő rég elfeledett szektorának 
szavai hamarosan elérnek az idegenekhez és a hozzájuk hasonló 
eretnekekhez, ha ugyan nem értek már most oda. Rémület 
telepedett a birodalomra, mindenhol csak halált és pusztítást 
hagyva maga után, arra törekedve, hogy a tudatlan világot a 
saját céljaikra használhassák fel. A háború közeledett az 
egyszer-elzárt Herakon Halmaz felé, és Ulixes Ithanos tudta, 
hogy a elveszett csillagok árát vérrel fogják megfizetni. 

A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
Az Elzárt Csillagok egy, a Warhammer 40,000 univerzu-
mában játszódó galaktikus háborús játék. Kettő - négy 
játékos vezeti az Űrgárdistákat, Orkokat, Eldákat és a 
Káosz Űrgárdistákat. Minden frakció az elveszett erek-
lyék visszaszerzésére és olyan hatalomra törekszik, mely 
a túléléshez nélkülözhetetlen. Ehhez, erőforrásokat kell 
begyűjteniük, fejleszteniük kell a haderejüket és meg kell 
hódítaniuk a sokáig elveszett Herakon Halmaz világát. 

A FÜZET HASZNÁLATA
Ezt az Oktató Füzetet úgy terveztük, hogy az új 
játékosok megtanulhassák belőle a Elzárt Csillagok-kal 
történő játékot. A játék gyors és egyszerű megtanu-
lása érdekében, ez a füzet kihagyja, a szabályok alóli 
kivételeket és az összetett játék mechanizmusokat
az egységtípusok sokszínűsége és a harc kártyák 
miatt. A játékosok ezen helyzetek megoldásához 
használják a mellékelt Szabály Összefoglalót.
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A TÁRCSA ÖSSZESZERELÉSE
Mielőtt először játszanátok a Elzárt Csillagok
játékkal, óvatosan szereljétek össze a
hadianyag tárcsákat az ábra szerint. 

A JÁTÉK TARTOZÉKAI

105 Műanyag Egység (27 Űrgárdista, 24 Elda,  
27 Ork, 27 Káosz Űrgárdista) és 27 Műanyag Talp

1 Szabály Összefoglaló 

35 Műanyag Éptmény (10 Gyár,  
15 Város, és 10 Bástya)

32 Esemény Kártya 
(8 minden frakciónak)

112 Harc Kártya  
(28 minden frakciónak)

20 Parancs Fejlesztés Kártya   
(5 minden frakciónak)

4 Összefoglaló Kártya

16 Egyedi Kocka

12 Két oldalú 
Rendszer Lapka

1 Forduló Sáv és
1 Forduló Jelző

4 Hipertér Vihar Jelző

SCHEME
Place this card in your play area and discard 

all of your other schemes. 
At the start of an assess damage step of 

combat, you may discard this card to gain  

2  and 1 additional  for each forge  

token you have.

Adeptus Mechanicus
Ambush

Gain 2 A.
is 
Scout/Strike Cruiser: When an enemy unit 

routed during this execution round, it is

destroyed unless your opponent spends 1 C.

1

2

When you start a combat with this 

order in a system in which you 

have no friendly worlds, gain 1 

reinforcement token.limit once per round.

Crusade

Order Reference CardDeploy: Purchase units and  

then a structure in the active 

system. Purchasing units requires 

a factory, and purchasing a 

structure requires a friendly world.

Strategize: Purchase an order 

upgrade, a combat upgrade, or 

both. Then, place the order token 

on top of your event deck. This 

requires a friendly unit in the 

active system.Dominate: Gain assets from each 

friendly world in the active system. 

Then, you can use the special 

ability on your faction sheet.
Advance: Move your units to the 

active system and possibly start a 

combat or orbital strike.

36 Erőforrás Jelző 
(12 mindegyikből)

36 Építmény irányítás jelző
(9 minden frakciónak)

24 Cél Jelző 
(6 minden frakciónak)

32 Parancs Jelző 
(8 minden frakciónak)

12 Harc Jelző 
(A előlap, E hátlap)

4 Hadianyag
Tárcsa

1 Kezdő Játékos Jelző

4 Frakció Tábla

2
2 2

2

2 3
2 20

1 2
2 2

23

2 3
33

1

3 4

3 2

4

4 5
45

3 5
4 5

3

Scouts

Bastion

Space Marines

Battle Barges

Warlord Titans

Land Raiders

FACTORYCITY

Strike Cruisers

Space Marines
Ultramarines Chapter

For the Emperor: When you resolve a 
dominate order, you may spend 1 materiel 
to either replace 1 Scout in the active 
system with 1 free Space Marine, or replace 
1 Space Marine in the active system with  1
free Land Raider.

Objective Tokens

HAJÓK 
ÖSSZESZERELÉSE

Mielőtt először játszanátok a
Elzárt Csillagok játékkal, óvatosan 
állítsátok a hajókat egy műanyag 
talpra, az ábra szerinti módon. 
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ELŐKÉSzüLETEK
Mielőtt neki kezdenek az Elzárt Csillagok játéknak, a 
játékosoknak a következő lépéseket kell végrehajtaniuk:

1. Frakció Választás: Minden játékos kiválaszt egy 
frakciót, és elveszi a frakcióhoz tartozó frakció táblát, 
jelzőket, esemény kártyákat fejlesztés kártyákat, harc 
kártyákat és egységeket. 

� Csak az első játéknál, ha négynél kevesebben játszotok, 
vegyétek ki az Ork és az Elda frakciókat a két fős 
játéknál, és az Elda frakciót a három fős játéknál.

2. Kezdő Tartozékok Előkészítése: Minden játékos 
válogassa ki a frakció táblájának hátlapján szereplő, a 
“Kezdő Haderő” mezőn felsorolt tartozékokat. Ezután
fordítsa meg a frakció tábláját képpel felfelé, és helyezze 
rá a kiválogatott tartozékokat.

Végül mindenki vegye az Hadianyag tárcsát, és állítsa “6”-ra 
— ez az érték szintén szerepel a frakció tábla hátoldalán a 
“Kezdő Haderő” mezőn. 

3. Kezdő Játékos Meghatározása: Keverjétek meg minden 
játékos egy-egy építmény irányítás jelzőjét a doboz 
fedelében, és véletlenszerűen húzzatok ki egyet. Ez a 
játékos kapja meg a kezdő játékos jelzőt.  

4. A Játék Tábla Felépítése: Az első játéknál a szükséges 
rendszer lapkákat a lent látható “Bevezető Játék” ábra 
szerint helyezzétek el a játéktér közepére — ha négynél 
kevesebben játszotok, akkor a játéktábla egy részének 
kivételével. 

Ezután helyezzétek el az egységeket, építményeket, 
építmény irányítás jelzőket, cél jelzőket és Hipertér
Vihar jelzőket a játéktáblára az ábrán látható módon. Ne 
helyezzétek le a nem használt frakciók jelzőit és egységeit.
Az Orkok “Kezdeti Haderejénél” felsorolt utánpótlás jelzőt
ne tegyétek a játéktáblára, hanem hagyjátok a frakció tábla 
közelében, amíg szükség nem lesz rá. 

BEVEZETŐ JÁTÉK

8a

10a

5a

7a 4b 9a

6b

2b

2 FŐS JÁTÉK
3 FŐS JÁTÉK

4 FŐS JÁTÉK

12a

1a 11b

3b
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� Megjegyzés: Miután lejátszottatok egy játékot a 
“Bevezető Játék” ábra szerint, a játékosok  előkészít hetik 
a követkeő játékot a 16. oldalon lévő “Játék Tábla 
Felépítése” szabályok szerint. Ezek a szabályok lehetővé 
teszik, hogy a játékosok minden egyes játék alkalmával 
egyedi játék táblát készítsenek, kiválasztva a rendszer 
lapkák, egységek, cél jelzők és Hipertér Viharok helyét. 

5.   Esemény, Harc és Fejlesztés Pakli kialakítása: Minden
játékos keverje meg az esemény kártyáit, 
és helyezze le egy képpel lefelé néző 
pakliban a saját játék területére.  �

Ambush

Gain 2 A.

Scout/Strike Cruiser: When an enemy unit 
is routed during this execution round, it is 
destroyed unless your opponent spends 1 C.

Frakció szimbólum 
egy Harc kártyán

A JÁTÉK MENETE
Az Elzárt Csillagok játék fordulók sorozatán át tart. Minden 
egyes játék forduló három fázisból áll, melyeket a következő 
sorrendben hajtjátok végre:

1. Tervezés Fázis: A játékosok ebben a fázisban sorban 
lehelyezik a parancs jelzőiket a játéktáblára. 

2. Műveletek Fázis: A játékosok ebben a fázisban sorban 
végrehajtják a játéktáblára lehelyezett parancsjelzőiket. 

3. Frissítés Fázis: A játékosok ebben a fázisban  célokat 
gyűjtenek, hadianyagot szereznek, felsorakoztatják az
megfutamított egységeiket, mozgatják a Hipertér Viharokat,
és végrehajtják az esemény kártyákat. Ezután, a kezdő 
játékos átadja a kezdő játékos jelzőt, és a Forduló jelzőt
előre mozgatja a Forduló sávon. 

A Frissítés Fázis végrehajtása után a játékosok új fordulót 
kezdenek, egy új Tervezés Fázissal elkezdve. Addig folytatják 
a játék fordulók végrehajtását, amíg az egyik játékos
elegendő cél jelző összegyűjtésével (később részletezzük), 
meg nem nyeri a játékot.

I. Fázis : Tervezés Fázis
A Tervezés Fázis alatt a játékosok egymás után képpel lefele 
fordított parancs jelzőket helyeznek a játéktáblára. A
játékosok ezeket a lapkákat a Műveletek Fázis során fogják 
felfedni és a hatásaikat végrehajtani. 

Fontos: Egy játékos nem helyezhet le parancs jelzőt egy 
rendszerben, ha nincs az adott rendszerben, vagy azzal 
szomszédos rendszerben egysége vagy építménye. A közös 
széllel rendelkező rendszerek szomszédosak egymással. Ha 
két rendszer csak sarokkal és nem széllel érintkezik, akkor 
azok nem szomszédosak. 

Világ Területek

Világűr Területek

Parancs 
Jelző
Mező

A parancs jelzők képpel 
lefelé kerülnek a parancs 

jelző mezőre. 

Több, egymás tetejére helyezett
parancs jelzővel egy kupacot 

alakíthatunk ki.

Frakció Tábla

Építmény 
Fennható- 
ság Jelzők

Hadi-
anyag
Tárcsa

Harc 
Pakli

Esemény
Pakli

Harc
Fejlesz-
tések

Műanyag 
Egységek

Parancs
Fejlesz-
tések

2
2 2

2

2 3
2 20

1

2 2

2

23

2 3
33

1

3 4

3 2

4

4 5

45

3 5
4 5

3

Scouts

Bastion

Space Marines

Battle Barges

Warlord Titans

Land Raiders

FACTORYCITY

Strike Cruisers

Space Marines
Ultramarines Chapter

For the Emperor: When you resolve a 
dominate order, you may spend 1 materiel 
to either replace 1 Scout in the active 
system with 1 free Space Marine, or replace 
1 Space Marine in the active system with  1
free Land Raider.

Objective Tokens

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade
2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

Parancs 
Jelzők

PÉLDA A JÁTÉK TERÜLETRE

� Végül minden játékos létrehoz két fejlesztés paklit fel-
használva a frakciója parancs fejlesztés kártyáit és a meg-
maradt harc kártyáit; ezeket a paklikat nem kell megke-
verni. Helyezzétek ezeket képpel felfelé a frakció táblák
mellé úgy, hogy ne keveredjenek össze a harc paklikkal. 

6. Forduló Sáv Előkészítése: Helyezzétek a forduló sávot a 
játék tábla közelébe, és helyezzétek a forduló jelzőt a 
sáv “1” mezőjére.

7. Készlet Előkészítése: Válogassátok szét az utánpótlás 
jelzőket, raktár jelzőket, kohó jelzőket, kockákat és 
műanyag építményeket külön-külön kupacokba, és 
helyezzétek a játék tábla közelébe, olyan helyre, ahol 
minden játékos elérheti. Miután az előkészületek lépéseit 
végrehajtottátok, minden játékos játéktérülete a lenti ábra 
szerint alakul. Ezzel a játékosok készen állnak a játék első 
fordulójához. 

keverje meg őket, létrehozva a saját harc pakliját. 

Ezután minden játékos keresse ki a tíz
harc kártyáját a bal felső sarokba 
nyomtatott frakció szimbólumok alap-
ján, és

 minden játékos négy parancs jelzőt le nem tett a játéktáblára. 
A játékosok képpel lefelé helyezik le a parancs jelzőiket, így a 
parancs típusát a többi játékos nem láthatja. Ha egy rendsze-
ren már van egy, vagy több parancs jelző, akkor a játékos a 
már ott lévő parancsjelzők tetejére helyezik le a saját parancs  

A Tervezés Fázis megkez-
déséhez a kezdő játékos
képpel lefele lerakja egy
parancs jelzőjét az egyik 
RENDSZER LAPKA parancs 
jelző mezőjére. Ezután, az 
óramutató járása szerint 
haladva, az összes többi 
játékos is elhelyez egy-egy 
parancs jelzőtvalamelyik 
rendszer lapkára.

A játékosok ezt a folyama-
tot addig ismétlik, amíg

jelzőjüket. A kupac tetején mindig a rendszer-
re a legutoljára lerakott parancs jelző van. 
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A PARANCS JELZŐK TÍPUSAI

A játékosok a parancs jelzőket használva hajtják végre az
Elzárt Csillagok fő akcióit, mint az egységek mozgatása, 
támadás az egységekkel, valamint új egységek és 
építmények építése. 

A parancs jelzőknek négy típusa van. Amikor egy játékos 
felfed egy parancs jelzőt, akkor végrehajtja a felfedett 
jelző típusának megfelelő hatást.

Telepítés: A játékos hadianyag elköltésével új 
egységeket és építményeket vásárolhat a 
rendszerben.

Stratégia: A játékos vásárolhat egy parancs 
fejlesztést, egy harc fejlesztést vagy mindkettőt.
Ezután elhelyezi a parancs jelzőjét az esemény 
paklija tetején, mely lehetővé fogja tenni, hogy a 
Frissítés Fázis alatt egy esemény kártyát húzzon. 

Fennhatóság: A játékos erőforrásokat kap a rend-
szer minden baráti világáról. Ekkor használhatja a 
frakció tábláján lévő különleges képességeket is. 

Előrenyomulás: A játékos az egységeit a
rendszerbe mozgathatja, és egy harcot 
kezdeményez. 

Az egyes parancs tipusok végrehajtását később részletezzük. 

2. Fázis: műveletek Fázis
A Műveletek Fázis alatt a játékosok körben egymás után 
végrehajtják a Tervezés Fázis során lehelyezett parancs
jelzőket. A kezdő játékossal kezdve, majd az óramutató 
járása szerint haladva, minden játékos kiválasztja az egyik, 
kupac tetején lévő parancs jelzőjét. Felfedi és végrehajtja a 
választott jelzőt, majd leveszi a játék tábláról. A Műveletek 
Fázis akkor ér véget, amikor a játékosok a játék táblán lévő 
összes parancs jelzőjüket végrehajtották. 

Amikor az aktív játékos felfed egy parancs jelzőt, akkor 
dönt, hogy vagy végrehajtja a jelző hatását vagy a jelzőt
képpel felfelé az esemény paklijára helyezi. Minden az
esemény paklin lévő jelző lehetővé teszi a játékosnak, hogy
a Frissítés Fázis során húzzon egy-egy esemény kártyát. 

Megjegyzés: Ha egy játékosnak egyik kupac tetején sincs 
parancs jelzője, akkor ez a köre kimarad. A következő körben
kell parancsot végrehajtania, amennyiben akkor már van egy 
kupac tetején lévő jelzője. 

3. Fázis: Frissítés Fázis
A Frissítés Fázis alatt minden játékos hadianyagot és cél 
jelzőket gyűjt be a BARÁTI világokból — olyan világokból, 
melyek csak a saját egységeit illetve építményeit tartalmaz
zák. Ebben a fázisban, ezen kívül, minden játékos 
felsorakoztathatja a megfutamított egységeiket is, így ők 
ezután készen állnak a következő fordulóra.

A Frissítés Fázisban minden játékos sorban a következő 
lépéseket hajtja végre:

1. Célok Begyűjtése

2. Hadianyag Begyűjtése

3. Megfutamított Egységek Felsorakoztatása

4. Események  Húzása és Hipertér Viharok Mozgatása

A Forduló Vége

Ennek a fázisnak a végrehajtása után a játékosok új játék 
fordulóba kezdenek. 

CÉLOK BEGYŰJTÉSE

Minden játékos begyűjti bármenyi, a baráti világokon lévő
saját cél jelzőit. A jelzőket a frakció táblájuk “Cél Jelzők”
mezőjére helyezik, így minden játékos jól láthatja, ki, mennyi
jelzőt gyűjtött már be. 

3

1

0

2

2 3 2 1

2 3 22

2 1 22

23

2 4 23

3 4 34

4 5 45

4 5 35

Elda
Craftworld Iyanden

Webway Portal: When you resolve a 
dominate order, you may take 1 of your 
units from 1 world in the active system and 
place it on 1 friendly world in any system.

Aspect Warriors

Bastion

Wraithguard

Void Stalkers

Warlock Battle Titans

Falcons

FACTORYCITY

Hellebore Frigates

Objective Tokens

Az Eldák játékosa egy cél jelzőt gyűjtött 
be egy baráti világból. 

A játékos megnyeri a játékot, ha a játékban részt vevő 
játékosok számával egyenlő számú cél jelzőt összegyűjt (lásd 
később a “Játék Megnyerése” fejezetben).

HADIANYAG BEGYŰJTÉSE

A legtöbb világnak van egy HADIANYAG ÉRTÉKE, melyet a zöld 
hadianyag ikonban lévő szám jelez. 

A Frissítés Fázis alatt minden játékos az egyes baráti világok 
hadianyag értékével egyenlő számú hadianyagot kap.
Amikor egy játékos hadianyagot kap, a megfelelő 
mennyiséggel növeli a hadianyag tárcsáját. 

Ennek a világnak a 
hadianyag értéke 

kettő. 

Ez a hadianyag 
tárcsa “4”-re van 

állítva. 

MIK AZ EGYSÉGEK ÉS AZ ÉPÍTMÉNYEK?
Az EGYSÉGEK a földi egységek és a hajók, melyeket műa-
nyag figurák jelképeznek. A játékosok az egységeket 
mozgathatják, támadhatnak velük, és elhelyezhetik őket 
a játék táblán egy-egy terület irányítására, mely által 
végül megszerezhetik cél jelzőiket. Az ÉPÍTMÉNYEK 

harci erősítést (bástyák), egységek vásárlását (gyárak)
és a parancs szint növelését (városok) teszik lehetővé a 
játékosok számára, melyekre a jobb egységek és 
fejlesztés kártyák megszerzéséhez van szükség. Ezért,
játékosoknak ügyelniük kell mind az egységek, mind az 
építmények egyensúlyára, mely szükséges a győzelem 
elnyeréséhez. 

5.
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MEGFUTAMÍTOTT EGYSÉGEK FELSORAKOZTATÁSA
Minden játékos FELSORAKOZTATHATJA a MEGFUTAMÍTOTT egységeit
Az egységek a harc során válhatnak megfutamítottá, ekkor az 
oldalára kell fektetni a figurát. Egy megfutamított egység, nem 
mozgatható és nem használható fel a harc kártyák képességei-
nek kiváltására. Nem járulnak hozzá a kockáikkal és a moráljuk-
kal, sem a harcokhoz, sem az orbitális csapásokhoz. Egy egység 
felsorakoztatásához a játékos visszaállítja azt, a megfutamítatlan 
állásába. 

ESEMÉNYEK HÚZÁSA ÉS A HIPERTÉR VIHAROK MOZGATÁSA

Minden játékos a saját esemény paklija tetején lévő parancs 
jelzők számával egyenlő számú esemény kártyát húz a saját 
esemény paklijából, a parancs jelzőket a készlete nem használt 
parancs jelzőihez visszatéve. A parancs jelzők a Stratégia
Parancsok végrahajtása után kerülnek a pakli tetejére (később 
részletezzük).

Ezután, a kezdő játékossal kezdve és az óramutató járása szerint 
haladva, minden játékos kiválaszt egyet a most húzott esemény 
kártyái közül. Mozgat a játék táblán egy Hipertér Vihart a 
választott kártyán lévő Hipertér Vihar mozgás ikonnak 
megfelelően (lásd jobbra a “Hipertér Viharok mozgása” részt). 
Majd végrehajtja az esemény kártya képességét.

Az esemény kártyáknak két típusa van: TAKTIKA és TERV. 

TAKTIKA

Either place 1 free bastion on a friendly world 
not containing a structure or spend 2 materiel 
to place 1 free bastion on a friendly world not 
containing a bastion. 

The Emperor Protects

TERV

Place this card in your play area and discard 
all of your other schemes. 

At the start of an assess damage step of 
combat, you may discard this card to gain  
2  and 1 additional  for each forge  
token you have.

Adeptus Mechanicus

Taktika Esemény Kártya Terv Esemény Kártya

A játékos a taktika esemény kártyát a végrehajtása után 
visszakeveri az esemény paklijába. A terv esemény kártyák 
képpel felfelé a játékos frakció táblája mellett maradnak, és a 
hatásuk a továbbiakban, a kártyán leírtak szerint használható. 

Miután egy játékos végrehajtotta az esemény kártyáját, 
a kezében lévő összes, ki nem választott esemény kártyát is 
visszakeveri a paklijába.

HIPERTÉR VIHAROK MOZGÁSA

Egy Hipertér Vihár mozgatásához, a játékos 
választ egy Hipertér Vihart, mely ebben a 
fázisban még nem mozgott. Majd moz-
gatja ennek jelzőjét, az esemény kártyája 
jobb oldalán lévő Hipertér Vihar mozgás 
ikonja által mutatott két irányból az egyikbe. 

A Hipertér Vihar ebbe a nyolc irányba mozdulhat el.

A játékosok nem mozgathatják a Hipertér Vihar jelzőjét egy 
másik Hipertér Viharra. 

A játékosnak a Hipertér Vihar és a mozgás irányának 
kiválasztásánál mindig úgy kell döntenie, hogy, ha lehetséges, 
akkor mozgasson egy Hipertér Vihart. 

Fontos: Ha egy játékos nem húz esemény kártyát, attól még 
kell mozgatnia a Hipertér Vihart. Ilyenkor felhúzza az esemény 
paklija felső kártyáját, és a kártyán lévő Hipertér Vihar mozgás 
ikonja alapján mozgat egy Hipertér Vihart, úgy ahogy az fent 
leírtuk. Ezután visszakeveri az esemény kártyát a pakliba, 
anélkül, hogy annak képességét végrehajtaná.

A FORDULÓ VÉGE

A kezdő játékos átadja a kezdő játékos jelzőt a tőle balra ülő 
játékosnak. Ezután a Forduló jelzőt egy mezőt előre lépteti 
a Forduló sávon. Ha a Forduló jelző a sáv “8” mezőjét elhagyja,
akkor a játék véget ér, és a legtöbb cél jelzőt gyűjtő játékos 
megnyeri a játékot. 

Hipertér Vihar 
Mozgás Ikon

MI A HIPERTÉR VIHAR?
A valóságon túl létezik egy erős és kiszámít-
hatatlan világ, ez a Hipertér. A Warhammer 40,000
univerzumában, mind a csillagközi utazás, mind a
pszichikus erők a Hiperteret felhasználva  
valósíthatók meg. Sajnos a Hipertér illékony, 
kiszámíthatatlan, és néha pusztító Hipertér Viharok 
formájában kihat a mi valóságunkra is. Az univer-
zum ezen rései egész csillagrendszereket is 
beszippanthatnak, és szinte lehetetlen keresztül 
navigálni rajtuk. 

Az Elzárt Csillagok játék Hipertér Vihar jelzői néhány 
rendszer szélei mentén helyezkednek el. Az 
egységek nem mehetnek át a Hipertér Viharokon.
A Hipertér viharok minden játék Forduló végén 
elmozdulnak, a játéktáblán egy állandóan változó,
kiszámíthatatlan környezetet teremtve.  

Megfutamított EgységMegfutamítatlan Egység
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A JÁTÉK MEGNYERÉSE
Egy játékos megnyeri a játékot, ha összegyűjt a játékban 
résztvevő játékosok számával egyenlő számú saját cél 
jelzőt. Például egy két fős játékban a játékos akkor nyeri 
meg a játékot, ha összegyűjt kettőt a saját cél jelzői közül. 

Ha egyik játékos sem nyeri meg a nyolcadik játék forduló
végére a játékot, a játék véget ér, és a legtöbb cél jelzőt
összegyűjtő játékos nyer. 

A PARANCSOK LEÍRÁSA
Minden frakciónak mind a négy parancsból két-két jelzője
van. Amikor egy játékos a Műveletek Fázisban végrehajt egy 
parancsot, akkor az a rendszer lapka, melyre a parancsot 
helyezte az AKTÍV RENDSZER. Ez a fejezet leírja, hogyan hajtják 
végre a játékosok a négy parancsot. 

TELEPÍTÉS PARANCS

1. Egységek Vásárlása: Ha a játékosnak 
van gyára az aktív rendszerben, akkor
vásorolhat egységeket és lehelyezheti őket bármely 
baráti vagy egy irányítás nélküli (nincsenek rajta 
egységek és építmények) területeken a rendszerben. 

2. Építmény Vásárlása: A játékos vásárolhat egy építményt, 
és lehelyezheti az aktív rendszer építményt még nem 
tartalmazó bármely baráti világára.

EGYSÉGEK VÁSÁRLÁSA

Egy játékos megvásárol egy egységet, az egység, frakció 
táblán látható hadianyag költségével egyenlő hadianyag 
mennyiség elköltésével. A hadianyag elköltéséhez, a játékos 
az elköltött hadianyag mennyiségének megfelelően csökkenti 
a hadianyag tárcsáját. Ezután lehelyezi az egységet az aktív 
rendszer egy baráti vagy nem irányított területére. 

Néhány egység költsége a hadianyag költségen felül kohó
jelzőt is tartalmaz. A kohó jelző elköltésénél a játékos elveszi 
a kohó jelzőt a játék területéről és a készletbe helyezi. 

játékos a kohó lapkát a saját játékterületéről veszi el, és 
visszateszi a készletbe.

2 2 2 2

2 3 22

0

1Aancs 
végrehajtásánál az 
aktív játékos srban
végrehajtja a 
következő két lépést:

2 22

23

2 3 egy31

3 4 3

2

4

4 5 45

3 5 453

Scouts

Bastion

Space Maines

Battle Barges

Warlord Titans

Land Raiders

FACTORYCITY

Strike Cruisers

Space Marines
Ultramarines Chapter

For the Emperor: When you resolve a 
dominate order, you may spend 1 materiel 
to either replace 1 Scout in the active 
system with 1 free Space Marine, or replace 
1 Space Marine in the active system with  
1 free Land Raider.

Objective Tokens

Egység Hadianyag Költsége

Egység Kohó 
Jelző Költsége

A játékosok szárazföldi egységeket csak a világokra, hajókat 
csak a világűrbe helyezhetnek le. Az alap követelményeken 
felül a játékosoknak figyelembe kell vennie a parancs szint 
követelményét is. 

Egy játékos által egy telepítés paranccsal vásárolható 
egységek maximális számát a TELEPÍTÉS KORLÁT határozza 
meg. A telepítés korlátja egyenlő, az aktív rendszerben lévő 
világ egység kapacitásával, melyben a gyára van. Az egység 
kapacitást a világ zászlóján lévő koponyák jelölik. 

Ennek a világnak kettő az egység kapacitása. 

Telepítés 
Parancs Jelző

MIK AZOK A CÉL JELZŐK?
A cél jelzők fontos célokat jelképeznek, embereket 
vagy helyeket, melyek a frakció túlélése szem-
pontjából nélkülözhetetlenek. Minden cél jelző
hátoldalán látható, hogy a cél jelző tematikusan 
mit jelképez. Noha minden cél jelzőnek egyedi 
kinézete van, ez csak a hátteret szolgálja, játékbeli 
hatása nincs. Minden játékos frakció táblájának 
hátoldalán szerepel a céljának rövid háttér-
története. 

6

1

1

1

4 Scouts

Space Marine

Strike Cruiser

Factory

MateriEl

Initial Forces

Commander, we have received

Imperial Relic: We cannot let the 
bones of St. Sarissa fall into the  
hands of corruption. Make safe her 
sanctuary, Brothers!

Warp 
Navigation 

Rendszer Lord: Lord Halovar felesküdött, 
és bejelentette a Birodalomhoz való hűségét. 
Most szüksége van támogatásunkra, hogy 
biztonságosan kimeneküljön a sötétségből. 

Orbital Defence Platform: This 
ancient edifice is a testament to the will 
of mankind. With its might we shall 
drive back the darkness.

Archeotech Vault:  The artefacts 
that reside within that vault were 
crafted by the machine priests of old. 
They must be rescued.

Ultramarines Relic: Come, Brothers! 
boon. We must but take the planet 
below and the prize shall be ours!

Brother-Sergeant Corialus 
Ultramarines Veteran Sergeant 

Cél Jelző Leírása

A cél jelzők mindig képpel felfelé 
maradnak, így a játékosok láthatják a 
frakció ikont. Ez azért fontos, mert 
egy játékos más játékoshoz tartozó 
cél jelzőt nem gyűjthet be. Azonban  
a játékosok szívesen tesznek 
egységeket ellenséges cél jelzőt
tartalmazó világokra, ezzel 
akadályozva meg, hogy ellenfelük 
megszerezze a győzelmet.  

Képpel felfelé 
néző Cél Jelző 

A játékosok a Telepítés Paranccsal
helyeznek le új egységeket és 
építményeket a játék táblára. A Telepítés 
Parancs végrehajtásánál az aktív játékos
sorban végrehajtja a következő két lépést:
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ÉPÍTMÉNYEK VÁSÁRLÁSA

Egy játékos megvásárol egy építményt (város, bástya vagy 
gyár) az építmény, frakció táblán látható hadianyag költségével 
egyenlő hadianyag mennyiség elköltésével.  Ezután elhelyezi 
a műanyag építményt az aktív rendszer bármely baráti
világában az egyik ÉPÍTMÉNY IRÁNYÍTÁS JELZŐJÉNEK tetejére. 
Az egyes építmények alatt lévő jelzők jelölik az adott 
építmény tulajdonosát. 

Fontos: Egy játékos nem helyezhet el építményt egy olyan 
világban, ahol van már építmény.

FENNHATÓSÁG PARANCS

1. Erőforrások Begyűjtése: A játékos megkapja az aktív 
rendszerben lévő minden egyes baráti világáltal nyújtott
erőforrásokat. Az erőforrások a világ zászlójának jobb 
sarkában láthatók.

A játékos elveszi a megfelelő jelzőket a készletből, és a
saját játék területére helyezi. Ha a világ több erőforrást is 
ad, akkor a játékos az összeset begyűjti. 

2. Frakció Képesség Végrehajtása: A játékos végre-
hajthatja a frakció táblán szereplő különleges 
képességet.

Ezt az építményt az Eldák 
játékosa irányítja. 

PARANCS SZINT
Minden játékosnak van PARANCS SZINTJE, mely 
megadja, hogy mely egységeket és fejlesztéseket 
tudja megvásárolni. A játékos parancs szintje
egyenlő az általa irányított városok számával. 

Minden egység és fejlesztás kártyán van parancs 
szint követelmény. A játékos csak olyan egysége-
ket és fejlesztéseket vásárolhat meg, melyek köve-
telménye egyenlő vagy kisebb a parancs szintjénél. 

ERŐFORRÁSOK
A játékosok a baráti világokból erőforrásokat kap-
hatnak a Fennhatóság Parancs végrehajtásával.
Minden egyes erőforrásnak egyedi hatása van, 
melyet lent részletezünk:

Kohó Jelzők: Néhány egység megköveteli, hogy a 
játékos kohó jelzőt költsön el, annak 
megvásárlásánál. Ez a frakció táblán az egység 
hadianyag költsége alatt van feltüntetve.

Ezen kívül egy játékos azért is elkölthet egy kohó 
jelzőt, hogy az egység megvásárlásánál eggyel 
csökkentse annak parancs szint követelményét. Így 
megvásárolhat olyan egységeket is, melyeket 
egyébként nem vásárolhatna meg (lásd balra a 
“Parancs Szint” fejezetet). 

Ez a világ egy kohó jelzőt biztosít.

Raktár Jelzők: A játékos egy egység vagy 
építmény vásárlásánál elkölthet egy raktár jelzőt, 
hogy kettővel csökkentse az adott egység vagy 
építmény hadianyag költségét.

Ez a világ egy raktár jelzőt biztosít.

Utánpótlás Jelzők: A harc utánpótlás lépése alatt a 
támadó, majd azután a védekező elhelyezhet 
néhány utánpótlás jelzőjét a vitatott területen. 

Az utánpótlás jelző a harc alatt a helyén marad, 
és úgy kell kezelni, mintha az adott frakció nulla 
parancs szintű szárazföldi egysége vagy hajója 
lenne. Amíg a területen vannak, követik az 
egységekre érvényes valamennyi szabályt és 
korlátozást. 

Például az Ultragárdisták játékosának egy világra 
lerakott minden egyes utánpótlás jelzőjét
Felderítő egységként kell kezelni. 

Ez a világ egy utánpótlás jelzőt biztosít.

Jólét: Amikor egy játékos begyűjti ezt az erőforrást, 
akkor egy általa választott erőforrás jelzőt kap.  

Ez a világ egy, bármilyen típusú jelzőt biztosít.

Fennhatóság
Parancs Jelző

2 2 2 2

2 3 22

0

1 2 22

23

2 3 331

3 4 3

2

4

4 5 45

3 5 453

Scouts

Bastion

Space Marines

Battle Barges

Warlord Titans

Land Raiders

FACTORYCITY

Strike Cruisers

Space 
Marines

Ultramarines 
Chapter

For the 
Emmay
spend 1
materiel to 
either 
replace 1
Scout in 
the active 
system 
with 1 free 
Space 
Marine, or 
replace 1
Space 
Marine in 
the active 
system 
with  1 free 
Land 
Raider.

Objective Tokens

Egy egység Parancs 
Szint Követelménye

A játékosok az Fennhatóság Paranccsal 
jutnak erőforrásokhoz a világokról, és és 
hajtják végre az adott frakció speciális 
képességeit. Az Fennhatóság Parancs
végrehajtásánál az aktív játékos sorban 
végrehajtja a következő lépéseket: 
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STRATÉGIA PARANCS

nek megfelel (lásd a 9. oldalon a “Parancs Szint” fejezetet). A
parancs végrehajtása után, a parancs jelzőt az esemény 
paklija tetejére helyezi, mely lehetővé teszi hogy a Frissítés 
Fázis alatt egy esemény kártyát húzzon. 

Egy fejlesztés megvásárlásához, a játékosnak el kell költenie a 
fejlesztés kártya bal felső részén látható hadianyag költséggel 
egyenlő mennyiségű hadianyagot. A hadianyag elköltésénél a 
játékos az adott mennyiséggel csökkenti a hadianyag tárcsáját.

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

Fejlesztés Kártya Parancs Szint
Követelménye

Fejlesztés Kártya Hadianyag 
Költsége

A fejlesztéseknek két típusa van: PARANCS FEJLESZTÉSEK és
HARC FEJLESZTÉSEK:  HARC FEJLESZTÉSEK, melyek:

1

2

When you start a combat with this 
order in a system in which you 
have no friendly worlds, gain 1 
reinforcement token.

limit once per round.

Crusade

Parancs 
Fejlesztés Kártya

2

0

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Gain 
either 1 D or 1 C.

Hold the Line

Gain 2 E. 
If you are defending, rally 1 of your units.

Harc 
Fejlesztés Kártya

ELŐRENYOMULÁS PARANCS

Az Előrenyomulás Parancs végrehajtásánál a játékos sorban a 
következő lépéseket hajtja végre:

1. Hajók Mozgatása: Az aktív játékos mozgathatja az aktív 
rendszerben levő és egy szomszédos rendszerben lévő hajóit,
az aktív rendszerben lévő bármelyik világűrökbe. 

2. Szárazföldi Egységek Mozgatása: Az aktív játékos 
mozgathatja az aktív rendszerben levő és egy szomszédos 
rendszerben lévő szárazföldi egységeit az aktív 
rendszerben lévő bármelyik világokba. Ha egy szomszédos 
rendszerből mozgatott hajót, akkor nem mozgathat 
szárazföldi egységet egy másik szomszédos rendszerből.

3. Harc Végrehajtása: Az aktív játékos végrehajtja a harcot, ha ez
vitatott terület (lásd a 12. oldalon a “Harc” fejezetben). Ha nincs 
vitatott terület, akkor helyette végrehajthat egy orbitális 
csapást (lásd a 11.  oldalon az “Orbitális csapás” fejezetben).

Fontos: Az egységek nem mehetnek át Hipertér Viharokon, 
és a játékos maximum egy vitatott területet hozhat létre az 
Előrenyomulás Parancs végrehajtásával. A játékos bármennyi 
egységet mozgathat a mozgás paranccsal, de minden egyes 
területen maximum öt egység fejezheti be a mozgását.  

HAJÓK MOZGATÁSA

Egy hajó mozgatásánál a játékos mozgathat egy hajót az 
általa jelenleg elfoglalt bármelyik világűrből az aktív 
rendszer bármelyik világűrébe, akkor is, ha a két terület nem 
szomszédos egymással. 

SZÁRAZFÖLDI EGYSÉGEK MOZGATÁSA

Egy szárazföldi egység mozgatásánál, a játékos mozgathat egy 
egységek a jelenleg elfoglalt világáról az aktív rendszer 
ÚTVONALLAL összekötött bármelyik világára. Az útvonal, a
folyamatos, nem átlósan egymás mellett levő baráti területek
sorozata. Egy útvonal tartalmazhat világokat, világűröket vagy 
mindkettőt egyszerre (lásd a 11. oldalon a “Példa az 
Előrenyomulásra” fejezetben).

A szárazföldi egységek hajók használata nélkül mozoghatnak 
egyik világról egy másik világra. Tematikusan, nem katonai 
szállító hajókat használnak vagy valamilyen földi szállítási 
formát, mely a játékban nem jelenik meg. 

Nincs korlátozva azon egységek száma, melyeket a játékos 
baráti területen át mozgathat. 

EGYSÉG KAPACITÁS
. 

A Világ Egység 
Kapacitása

Előrenyomulás
Parancs Jelző

Stratégia 
Parancs Jelző

• Parancs Fejlesztések: A parancs 
fejlesztések megnövelik a parancs jelzők
hatékonyságát. Miután egy játékos 
megvásárolt egy parancs fejlesztést,
lehelyezi azt, a saját játék terére, a frakció 
táblája mellé. Minden parancs fejlesztés a 
négy parancs (Telepítés, Stratégia, 
Fennhatóság, Előrenyomulás) egyikéhez 
tartozik, és előnyt jelent a játékos 
számára a hozzá tartozó parancs 
végrehajtásánál. 

• Harc Fejlesztések: A harc fejlesztések 
hatékonyabb harc kártyák, melyeket a 
játékos a harc paklijába kever. 

A Stratégia Parancs végrehajtásánál, ha a 
játékosnak van egy egysége vagy építménye 
az aktív rendszerben, akkor a fejlesztés 
paklijában lévő összes kártyát átnézheti.
Ezután vásárolhat egy parancs fejlesztést
és/vagy egy harc fejlesztést, amennyiben 
minden kártya parancs szint követelményé- 

HARC FEJLESZTÉSEK VÁSÁRLÁSA

A játékosok a harc fejlesztéseket párosával 
vásárolják. Amikor egy játékos megvesz 
egy harc fejlesztés kártyát, megkapja a 
kártya mindkét példányát.

Amikor egy játékos megvásárol egy harc kártya párt, akkor 
ki kell vennie a harc paklijából valamelyik másik kártya 
mindkét példányát, és be kell tennie ezeket a saját harc 
fejlesztés paklijába. Ezután a megvásárolt fejlesztés mindkét 
példányát a harc paklijához teszi, majd a paklit megkeveri. 

Az összesen tíz kártyából felépülő harc pakli, mindig öt 
kártya két-két példányát tartalmazza.

A játékosok az Előrenyomulás Paranccsal 
mozgatják egységeiket és kezdenek har-
cokat. Az Előrenyomulás Parancs végrehaj-
tásánál a játékos az aktív rendszerbe
mozgatja az egységeit. Az egységek 
mozgása után a játékos végrehajtja a 
harcot, ha ez egy VITATOTT TERÜLET — olyan 
terület, mely mind baráti, mind elleséges 
egységeket vagy építményeket is tartalmaz. 

Egy terület egység kapacitása megmutatja az  egységek 
maximális számát, mely egy területen jelen lehet egy parancs 
végrehajtása után. 
Egy parancs végrehajtása után, beleértve a parancs által kivál-
tott harcot is, a játékosnak meg kell semmisítenie a terület 
egység kapacitásán felüli egységeit. 

Minden területnek van EGYSÉG KAPACITÁSA. 

A világűr az egység kapacitása három, a vilá-
gok egység kapacitása pedig egyenlő a világ 
zászlóján látható koponya ikonok számával. 
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ORBITÁLIS Csapás
Az Előrenyomulás Parancs végrehajtása után, ha nincs 
vitatott terület (és így nem lesz harc), az aktív játékos 
végrehajthat egy orbitális csapást. 

Az orbitális csapás végrehajtásánál a játékos kiválasztja az 
aktív rendszerben lévő egyik ellenséges világot. Ezután 
kiválasztja az aktív rendszer egyik, a választott világgal 
szomszédos világűrét. Annyi kockával dob, amennyi az 
adott világűrben lévő összes hajójának teljes harci ereje. 

A választott világ ellenséges egységei annyi sérülést 
szenvednek el, amennyi a dobott sérülés ikonok (B) 
száma. Mind a harc értéket mind az elszenvedett 
sérüléseket később még részletezzük. 

A játékos nem hajthat végre orbitális csapást bástya 
építményt tartalmazó világok ellen. A bástyákat 
később részletezzük. 

2

4
3

1
5

PÉLDA AZ ELŐRENYOMULÁS PARANCSRA

1. Az Ultragárdisták játékosán a sor, hogy végrehajtson 
egy parancsot, így annak képpel felfele fordításával 
felfedi az egyik Előrenyomulás Parancsát. 

2. Először a hajókkal kell mozognia. Az aktív rendszerben 
nincs hajója, ezért a szomszédos rendszerben levő
Csapásmérő Cirkálóját mozgatja az aktív rendszer
világűrébe. 

3. Ezután a játékos úgy dönt, hogy néhány száraz-
földi  egységét is egy szomszédos rendszerből az 
aktív rendszerbe mozgatja. Most, hogy van hajója

a világűr területen, azon keresztül mozgathat 
szárazföldi egységeket. Az Űrgárdistáit 
átmozgatja a világűr területen az aktív rendszer 
jobb felső sarkában lévő világára. 

4. Ezután a játékos a Felderítőjét mozgatja a világűrön 
át az aktív terület bal alsó sarkában lévő világára. 

5. Végül a játékos úgy dönt, hogy a már az aktív 
rendszerben lévő Felderítőjét a szomszédos 
világ jobb alsó sarkába mozgatja. 
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HARC

Minden játékos, az ikonok szerint csoportosítja a 
dobott kockákat, így a játékos és az ellenfele is 
kiértékelheti az eredményt. 

b. Harc Kártyák Húzása: Minden játékos húz öt harc 
kártyát, a harc paklija tetejéről. 

c. Utánpótlás Lépés: Először a támadónak, majd utána a 
védekezőnek van egy lehetősége, hogy a vitatott 
területen lévő egységei közelébe utánpótlás jelzőket
helyezzen. Egy játékos által elhelyezhető utánpótlás 
jelzők száma egyenlő a harcban részt vevő egysége
inek számával (lásd a 9. oldalon az “Erőforrások” 
fejezetben).

2. Végrehajtás: A játékosok legfeljebb három végrehajtás 
fordulót játszanak le, melyben a kezükben lévő harc 
kártyákat játsszák ki. A játékosok minden egyes 
végrehajtás fordulóban a következő allépéseket teszik: 

a.  Egy Harc Kártya kiválasztása: A támadó és a védekező 
egyszerre választ egyet a kezében lévő harc kártyák 
közül, majd képpel lefele fordítva a játék területére 
helyezi. 

b. Harc Kártya Végrehajtása: A támadó felfedi és 
végrehajtja a saját harc kártyáját. Ezután a védekező 
fedi fel és hajtja végre a saját harc kártyáját, a 13. ol- 
dalon leírtak szerint. 

2 2 2 2

2 3 22

0

1 2 22

23

2 3 331

3 4 3

2

4

4 5 45

3 5 453

Scouts

Bastion

Space Marines

Battle Barges

Warlord Titans

Land Raiders

FACTORYCITY

Strike Cruisers

Space Marines
Ultramarines Chapter

For the Emperor: When you resolve a 
dominate order, you may spend 1 materiel 
to either replace 1 Scout in the active 
system with 1 free Space Marine, or replace 
1 Space Marine in the active system with  
1 free Land Raider.

Objective Tokens

Egység Harci Értéke
 a Frakció Táblán

c. Sérülések kiszámítása: A támadóval kezdeve,  mindkét 
játékos az ellenfele kockáiból, harc jelzőiből és a képpel 
felfelé fordított harc kártyáiból származó harc ikonok (    )
összegének megfelelő sérülést szenved el. 
Minden egyes védekező ikon (    ), mely a játékosnak van 
(kockákból, harc jelzőből és képpel felfelé fordított harc 
kártyákból) eggyel csökkenti az elszenvedett sérülések 
mennyiségét. 
A sérülések szabályait részletesen a 13. oldalon írjuk le. 

b. Építmények Elfoglalása: Ha a támadó nyeri meg 
a harcot, akkor megkapja a világ valamennyi 
építménye feletti irányítást, melyhez leveszi és 
a sajátjaira cseréli ki, az ellenfele építmény 
irányítás jelzőit. 

c. Visszaállítás: Minden játékos a 
felhasznált utánpótlás jelzőit visszarakja a 
készletbe, és visszakeveri az összes harc 
kártyáját a saját harc paklijába.

Ambush

Gain 2 A.

Scout/Strike Cruiser: When an enemy unit 

is routed during this execution round, it is 
destroyed unless your opponent spends 1 C.

Blessed Power Armour

Gain 2 E.

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser:  
Convert up to 2 of your dice into D.

2 2 2 2

2 3 22

0

1 2 22

23

2 3 331

3 4 3

2

4

4 5 45

3 5 453

Scouts

Bastion

Space Marines

Battle Barges

Warlord Titans

Land Raiders

FACTORYCITY

Strike Cruisers

Space Marines
UlEgység 
harci 
értéke 
a 
frakció 
táblánolve 
a 
dominate 
order, 
you 
may 
spend 
1
materiel 
to 
either 
replace 
1
Scout 
in 
the 
active 
system 
with 
1
free 
Space 
Marine, 
or 
replace 
1
Space 
Marine 
in 
the 
active 
system 
with  
1
free 
Land 
Raider.

Objective 
Tokens

Egység Morál Értéke
a Frakció Táblán

Miután egy játékos az Előrenyomulás Paranccsal mozgatta az
egységeit, végre kell hajtania egy harcot, ha vannak egységei 
olyan területen, melyen mind baráti mind ellenséges egységek 
vagy építmények jelen vannak (ú.n. vitatott terület). A harc 
alatt az Előrenyomulás Parancsot végrehajtó játékos a TÁMADÓ

míg a másik játékos a VÉDEKEZŐ.

A Elzárt Csillagok játékban a harchoz kockákat és kártyákat is 
használtok. A játékosok azzal kezdik a harcot, hogy az egy
ségeik harc értékétől függő adott számú kockával dobnak. 
Ezután harc kártyákat játszanak ki, hogy különleges
képességeket aktiváljanak, és harc ikonkat, kockákat és harc 
jelzőket kapjanak. A harc végén a legnagyobb morállal (      ) 
rendel kező játékos győz, és az ellenfélnek vissza kell vonulnia 
egységeivel. 

A harc jellemző lépései a következők:

1. Előkészület: A játékosok felkészülnek a harcra a  követ
kező allépéseket végrehajtásával:

a.    Kockadobás: Mind a támadó és mind a védekező egy
szerre dob annyi kockával, amennyi a harcban részt 
vevő megfutamítatlan egységei HARC ÉRTÉKÉNEK az 
összege, ahogy az a frakció tábláján szerepel. Például 
ha az Ultragárdisták játékosának két Szárazföldi Meg-
szállója vesz részt a harcban, akkor hat kockával dob. 

Az Ultragárdista játékosának összesen három 
támadása (      ) és négy védekezése (      ) van. 

Miután mindkét játékos elszenvedte a sérüléseit, és ha 
csak egy játékosnak maradtak egységei és/vagy bástyái
a területen, akkor ő nyeri meg a harcot, és következik az 
“Építmények Elfoglalása” allépés, ahogy azt lent leírjuk. 

3. Eredmény: A harmadik végrehajtás forduló után a játékosok 
a következő allépésekkel fejezik be a harc végrehajtását:  

a. A Győztes Meghatározása: A legmagasabb összes morállal 
rendelkező játékos nyeri a harcot (holtversenyben a 
védekező), és az ellenséges egységeknek vissza kell 
vonulniuk (később részletezzük).

A játékosok az összes morál értékének meghatározásá-
hoz összeadják a kockáikon és a képpel felfelé fordított 
harc kártyáikon lévő morál ikonjaik (     ) számát, valamint 
hozzáadják a harcban résztvevő minden egyes bástyájuk-
nak és a megfutamítatlan egységeiknek a frakció 
táblájukon szereplő megfelelő morál számát. 



13

OKTATÓFÜZET

HARC KÁRTYÁK VÉGREHAJTÁSA
Minden harc kártyának van egy vagy két harc képesség mezője. 
Egy játékos a harc kártya végrehajtásánál, először végrehajtja az 
összes általános képességet (zöld mező), majd végrehajtja az 
összes egység képességet (barna mező). Minden képességet
olyan sorrendben hajt végre, amilyen sorrendben szerepelnek,
fentről lefelé. 

Az egység képességek előtt mindig szerepel legalább egy 
egység neve. Egy egység képesség használatánál a 
játékosnak kell, hogy legyen legalább egy ilyen egysége a 
harcban, és ennek megfutamítatlannak kell lennie. 

HARC KOCKÁK

Amikor egy játékos B, D vagy C ikont kap egy képesség
ből kifolyólag, akkor elvesz a készletből egy nem használt 
kockát, melyet a jelzett ikonnal felfelé a többi kockájához 
helyez. Amikor egy játékos elveszt egy kockát, akkor 
elveszi a jelzett ikont mutató egyik kockáját, és visszateszi 
a készletbe. 

Ha egy játékbeli lehetővé teszi egy játékosnak, hogy egy   
V -t kapjon, akkor azt a készletből veszi el, dob vele, majd 
a többi kockájához helyezi. 

Fontos: A támadó és a védekező harcban használt kockái
nak maximális száma  nyolc kocka. 

HARC JELZŐK

Blessed Power Armour

Gain 2 E.

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser:  
Convert up to 2 of your dice into D.

Általános Képesség

Egység Képesség

Ennek az egység képességnek a használatához a játékosnak kell legyen a 
harcban legalább egy Bástyája, megfutamítatlan Űrgárdistája, vagy 

megfutamítatlan Csapásmérő Cirkálója. 

Harc Ikonok egy 
Harc Kártyán

4

2

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser: Spend  
1 C to rally all of your units.

Show No Fear

During this execution round, your units 
cannot become routed.

Harc 
Lapkák

SÉRÜLÉSEK ELSZENVEDÉSE
Amikor egy játékos sérülést szenved el, akkor választania kell 
egy bármely baráti egységet az adott területről, mely a sérü-
lést elszenvedi. Az egységnek megfutamítatlannak kell lennie, 
hacsak nem megfutamított az összes egysége. Ha a sérülés 
egyenlő vagy meghaladja a kiválasztott egység ÉLETERŐ ÉRTÉKÉT,

akkor az adott egység MEGSEMMISÜL és lekerül a játék tábláról.  
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For the Emperor: When you resolve a 
dominate order, you may spend 1 materiel 
to either replace 1 Scout in the active 
system with 1 free Space Marine, or replace 
1 Space Marine in the active system with  
1 free Land Raider.

Objective Tokens

Egy Egység Életerő Értéke a Frakció Táblán.

Ha a sérülés kisebb, mint a választott egység életerő értéke, 
akkor az egység megfutamodik. Ha a sérülés meghaladja a
választott egység életerő értékét, akkor az egység életerő 
értékét meghaladó minden egyes sérülést egy másik baráti
egységnek kell megkapnia. A játékos addig ismétli ezt a 
folyamatot, amíg nem marad több sérülés, vagy amíg nem 
marad több egysége. 

Fontos: Az orbitális csapásnál elszenvedett sérüléseknél, 
azok az egységek, melyek nem semmisülnek meg, nem
válnak megfutamítottá.

Példa: Az Ultragárdista játékosának két Felderítője vesz részt egy
harcban. Az első fordulóban három sérülést szenved el. Kivá-
lasztja az egyik Felderítőjét, mely először szenvedi el a sérülést. 
Összeveti a két életerejét a három sérüléssel; mivel a Felderítő 
életereje egyenlő vagy kevesebb, mint a sérülés, ezért megsem-
misül. Ezután a játékos a megmaradt sérülést a másik Felderítőjé-
hez rendeli. Ez az egység nem semmisül meg, helyette a
megfutamodik, és a sérülést figyelmen kívül hagyja, mert az 
egység életereje nagyobb a sérülésnél. 

MEGFUTAMÍTOTT EGYSÉGEK

BÁSTYÁK
A bástyák nem egységek, de hozzájárulnak a kockákhoz és a 
morálhoz a harc alatt. Továbbá a bástyák is kiválaszthatók a 
sérülés elszenvedéséhez. Ha egy bástya az életerejével 
egyenlő sérülést szenved el, akkor lekerül a játéktábláról, és 
vissza a készletbe. A bástyák nem futamíthatók meg. 

HARC KÁRTYA IKONOK

A legtöbb harc kártya bal oldalán van egy vagy több harc 
ikon (              ). Ezek az ikonok úgy működnek, mint a 
kockákon lévők, és a harc végéig kifejtik hatásukat.  

Az egységek MEGFUTAMÍTOTTÁ válhatnak harc kártya 
képességek, visszavonulás vagy életerejüknél kisebb sérülés 
elszenvedése miatt. Amikor egy egység megfutamított, akkor a 
műanyag figura az oldalán fekszik. Ha az egységet utánpótlás 
jelző jelképezi, akkor a jelzőt a megdutamított oldalára kell 
fordítani.

A megfutamított egységek morálja (     ) nem számít a harc 
győztesének meghatározásánál, és nem használhatók a harc 
kártya egység követelményének teljesítésénél. Továbbá a 
játékos nem rendelhet sérülést egy megfutamított egységhez, 
ha van a területen egy vagy több nem megfutamított egysége 
vagy bástyája. 

A Frissítés Fázis alatt az összes megfutamított egység 
felsorakozik, a műanyag figurájuk felállításával.

közelébe helyezi. A harcnál a támadás és a védekezés 
kiszámításánál, a játékos hozzáadja a harc jelzőit a 
végső eredményhez. 

Az összes harc jelző átmeneti, annak a végrehajtás 
fordulónak a végén, melyben a játékos megszerzte őket, 
visszakerülnek a készletbe. 

Néhány harc kártya képessége harc jelzőt bizto-
sít a játékosnak, ezt Harc jelző ikonok jelképezik
(A és E). Amikor egy játékos egy A vagy E
-hoz jut, akkor a harc jelzőt a készletből veszi el, 
és a megfelelő oldalával felfelé fordítva a kockái 
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PÉLDA A HARCRA I. RÉSZ

1

Blessed Power Armour

Gain 2 E.

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser:  
Convert up to 2 of your dice into D.

Aspect Warrior/Frigate: Spend 1 C to  
force your opponent to choose and rout  
1 of his units.

Gain 1 V.  

Howling Banshees

1. Az Ultragárdista játékosa (kék) egy Előrenyomu-
lás Parancsot hajt végre. Miután mozgatta az
egységeit, két egysége olyan területen van, ahol
van két Elda egység. Az Ultragárdista és az Eldák 
játékosának ekkor végre kell hajtania a harcot.

2. A játékosok megnézik frakció táblájukat, hogy
meghatározzák, hogy az egységeik mennyi 
kockát biztosítanak. Mindkét játékos egyszerre 
dob a kockáival. 

Ezután mindkét játékos húz öt kártyát a harc 
kártya paklijából, egymás elől rejtve (nem 
megmutatva). 

Első Végrehajtás Forduló: Mindkét játékos választ 
egy-egy  harc kártyát a kezéből, és képpel lefelé
fordítva maga elé helyezi (nem mutatja meg). Ezután 
a játékosok végrehajtják a következő lépéseket:

3. Az Ultragárdista játékos a támádó, így ő fedi fel 
és hajtja végre először a kártyáját. Először a zöld 
mezőben lévő általános képességet hajtja végre, 
mely ad neki két védekezés harc jelzőt.

4. Ezután az egység képességét hajtja végre, a 
barna mezőben.   Van a képesség használatához
szükséges Űrgárdista egysége, ezért úgy dönt, 
hogy az egyik B kockáját D kockává alakítja.
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For the Emperor: When you resolve a 
dominate order, you may spend 1 materiel 
to either replace 1 Scout in the active 
system with 1 free Space Marine, or replace 
1 Space Marine in the active system with  
1 free Land Raider.
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1 free Land Raider.
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Webway Portal: When you resolve a 
dominate order, you may take 1 of your 
units from 1 world in the active system and 
place it on 1 friendly world in any system.
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Webway Portal: When you resolve a 
dominate order, you may take 1 of your 
units from 1 world in the active system and 
place it on 1 friendly world in any system.

Aspect Warriors
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FACTORYCITY

Hellebore Frigates

Objective Tokens2

3

4

5. Az Eldák játékosa felfedi és végrehajtja a harc 
kártyáját. Először a zöld mezőben lévő általános 
képességet hajtja végre, mely miatt kap egy 
kockát. Dob a kockával, és azt a többi kockája 
közelébe helyezi.

6. Ezután az Eldák játékosa az egység képességét
hajtja végre, a barna mezőben. Van egy Maszk
Harcosa, és úgy dönt, elkölt egy C kockát, 
hogy az ellenfelét, egy egysége kiválasztására 
és megfutamítására kényszerítse. Az Ultra
gárdista játékos az egyik Felderítőjét választja ki 
és futamítja meg. 

Ezen végrehajtás forduló utolsó lépésénél a 
játékosokkknak   sérüléseket kell elszenvedniük. 
Mindkét játékos összeadja a kockáin, harc kártyáin 
és harc jelzőin lévő      ikonjait. 

Egyik játékosnak sincs ellenfele védekezés 
ikonjánál (      ) több támadás ikonja (     ), így egyik 
játékos sem szenved sérülést (nem mutatjuk). 

A játékosok eldobják az összes harc jelzőjüket, és 
végrehajtják a következő végrehajtás fordulót (lásd 
a 15. oldalon a “Példa a Harcra II. Rész” fejezetet).  

5
6
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VISSZAVONULÁS
Egy elvesztett harc után az egységeknek vissza kell vonul
niuk. Valamint, van néhány harc kártya, mely miatt az 
egységek kénytelenek visszavonulni. Az egységek a 
visszavonulás után oldalukra fekszenek.

A támadó és a védekező visszavonuló seregek más-más 
szabályt követnek, melyek a következők:

A TÁMADÓ VISSZAVONULÁSA

Ha a támadó vonul vissza, a vitatott területen lévő összes 
megmaradt egységét egy másik területre kell mozgatnia —
a hajóknak világűrbe, a szárazföldi egységeknek egy 
világra kell visszavonulniuk szabályos mozgás útvonalat
használva. Az összes visszavonuló egységnek ugyanarra a 
területre kell mozognia, és annak olyan területnek kell
lennie, ahonnan legalább egy egység érkezett a csatába. 

A VÉDEKEZŐ VISSZAVONULÁSA

Ha a védekező vonul vissza, a vitatott területen lévő összes 
megmaradt egységét, az aktív rendszerben vagy egy azzal 
szomszédos rendszerben lévő baráti vagy irányítás nélküli 
területre kell mozgatnia — a hajóknak világűrbe, a száraz-
földi egységeknek egy világra kell visszavonulniuk, szabá-
lyos mozgás útvonalat használva. Az összes visszavonuló 
egységnek ugyanarra a területre kell mozognia.

Ha a védekezőnek lehetősége van akár baráti akár nem 
irányított területre visszavonulni, akkor a baráti területre kell 
visszavonulnia. 

PÉLDA A HARCRA II. RÉSZ

Blessed Power Armour

Gain 2 E.

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser:  
Convert up to 2 of your dice into D.

Faith in the Emperor

Gain 1 V.

Scout/Space Marine/Strike Cruiser: Either 
rally 1 of your units or gain 1 C.

Aspect Warrior/Frigate: Spend 1 C to  
force your opponent to choose and rout  
1 of his units.

Gain 1 V.  

Howling Banshees

Aspect Warrior/Frigate: Spend 1 C to move  
1 of your units to an adjacent friendly or 
uncontrolled area.

Gain 2 A.

Hit and Run

11
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For the Emperor: When you resolve a 
dominate order, you may spend 1 materiel 
to either replace 1 Scout in the active 
system with 1 free Space Marine, or replace 
1 Space Marine in the active system with  
1 free Land Raider.

Objective Tokens
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dominate order, you may spend 1 materiel 
to either replace 1 Scout in the active 
system with 1 free Space Marine, or replace 
1 Space Marine in the active system with  
1 free Land Raider.

Objective TokensMásodik Végrehajtás Forduló: Mindkét játékos kivá- laszt 
egyet, a kezében lévő harc kártyáiból, és képpel lefelé 
maga elé helyezi (nem mutatja meg). Ezután a játékosok a 
következő lépéseket hajtják végre:

7. Az Ultragárdista játékosa felfedi és végrehajtja a
kártyáját. Először a zöld mezőben lévő általános 
képességet hajtja végre, mely ad neki egy kockát. Dob 
a kockával, majd azt a többi kockája közelébe helyezi.

8. Ezután végrehajtja a barna mező egység képességét.
Van a képesség használatához szükséges Űrgárdista
egysége, ezért úgy dönt, felsorakoztatja a Felderítőjét.

9. Ezután az Eldák játékosa fedi fel és hajtja végre a saját 
kártyáját. Először végrehajtja a zöld mezőben lévő 
általános képességet, emiatt kap két támadás harc 
jelzőt.

10. Az Eldák játékosa most végrehajthatná a barna mező- 
ben levő  képességet, de úgy dönt, hogy nem teszi. 

11.  Mindkét játékos összeszámolja a kockáin, harc kártyáin 
és harc jelzőin lévő támadás ikonjait (    ). 

Csak az Eldák játékosának van az ellenfele védekező 
ikonjainál (     ) több támadás ikonja (    ). Neki hat táma-
dás ikonja van, ellenfelének pedig két védekezés ikon-
ja, így az ellenfele négy sérülést szenved el. 

12.  Az Ultragárdista játékosa úgy dönt, hogy először a 
Felderítő egységhez rendeli a sérülést. Ennek csak két 
életereje van, ezért megsemmisül. A megmaradt két 
sérülést egy három életerővel rendelkező másik 
egységhez rendeli. Ez nem elég sérülés a megsemmi-
sítéséhez, ezért az egység megfutamodik. 

A játékosok eldobják az összes harc jelzőt. Mivel mindkét 
játékosnak maradtak egységei, végrehajtanak még egy 
végrehajtás fordulót. Ha mindkét játékosnak lesznek még 
túlélő egységei, akkor a forduló végén a több morállal 
rendelkező játékos nyeri a harcot, és az ellenfelének az 
összes egységével vissza kell vonulnia (nem mutatjuk). 

7

9

108
Aspect Warrior/Frigate: Spend 1 C to  
force your opponent to choose and rout  
1 of his units.

Gain 1 V.  

Howling Banshees

Aspect Warrior/Frigate: Spend 1 C to move  
1 of your units to an adjacent friendly or 
uncontrolled area.

Gain 2 A.

Hit and Run

Blessed Power Armour

Gain 2 E.

Bastion/Space Marine/Strike Cruiser:  
Convert up to 2 of your dice into D.

ÁLLJ!
Most már az első játékotokhoz szükséges összes 
szabályt ismeritek. Miután játszottatok a Bevezető 
Játékkal, készen álltok a 16. oldalon lévő további 
szabályok elsajátítására. 
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A JÁTÉKTÁBLA ÖSSZEÁLLÍTÁSA
A rendszer lapkák elhelyezésénél a játékos leteheti vagy a
saját frakció lapkáját vagy bármelyik másik lapkáját. A lapkát 
bármelyik oldalával felfelé, és bármilyen helyzetben 
elhelyezheti; de miután a kezdő játékos elhelyezte az első 
rendszer lapkáját, az összes többi lapkát egy másik lapkával
szomszédosan kell letenni. 

A játékos nem helyezhet el lapkát úgy, hogy a játék tábla 
maximális méretét ne tartaná be. Ez a méret a játékosok 
számától függően változik:

• Két Játékos: Háromszor két lapka

• Három Játékos: Háromszor három lapka

•

A játék tábla orientációja nincs megadva, amíg az összes 
lapka le nem kerül valamelyik sorba vagy oszlopba. Például
egy négy fős játéknál lehet négy lapka széles vagy négy lapka 
magas. Ez akkor derül ki, amikor egy sor vagy egy oszlop 
megkapja a negyedik lapkáját.

PÉLDA A LAPKA ELHELYEZÉSRE

Az Eldák játékosának a fordulója tart, 
aki egy négy fős játékhoz elhelyez 
egy lapkát. Saját frakció lapkáját 
választja. 

Frakció lapkáját a négy lehetséges zölddel jelölt 
hely bármelyikére helyezheti. A három szélső 
helyre nem rakhatja le a lapkáját, mivel ezzel a 
négy fős játék maximális tábla méretét, a 
háromszor négy lapkát, túllépné. 

www.FantasyFlightgames.com

Cél Jelző
Mező 

A játékosok miután játszottak a “Bevezető Játék” ábráján 
bemutatott játék táblával, készen állnak arra, hogy az
előkészületek alatt egyedileg felépített játéktáblát
használjanak. 

A játéktábla felépítése egyben egy stratégiai feladat, mely 
során a játékosok kiválaszthatják, hogy hova helyezzék a 
rendszer lapkákat, és hova telepítsék a kezdő erőiket. A
játékosok az előkészületek alatt a “Játék Tábla Felépítése” 
lépésénél kövessék az alábbiakat:

1. Rendszer Lapkák Kiosztása: Minden játékos kikeresi a 
saját frakciója ikonját ábrázoló rendszer lapkát. Ezután a 
kezdő játékos összeszedi a frakció ikont nem ábrázoló 
valamennyi rendszer lapkát, az asztal alatt megkeveri 
őket, és minden játékosnak kioszt belőle kettőt. 

2. Cél Jelzők Kiosztása: Minden játékos ad két-két saját cél 
jelzőt a többi játékosnak, a maradékot pedig visszateszi 
a játék dobozába. 

3. A Játék Tábla Felépítése: A kezdő játékossal kezdve és 
az óramutató járása szerint haladva, minden játékos  
elhelyez egy rendszer lapkát a játék területre, a 
következőket követve:

a. Rendszer Lapka Elhelyezése: A játékos kiválaszt egyet a 
rendszer lapkáiból, és legalább egy másik rendszer
lapkával szomszédosan elhelyezi (lásd jobbra a 
“Példa a Lapka Elhelyezésre”  fejezetben). 

b. Egységek és Építmények Elhelyezése: A játékos a frakció 
táblájáról (a “Kezdő Haderő” mezőn) lévő tartozékból 
bármennyit lehelyezhet, arra a lapkára,melyet éppen 
most helyezett el. 

c. Cél Lapkák Elhelyezése: A játékosnak el
kell helyeznie ellenfele egyik cél 
jelzőjét az éppen lerakott rendszer
minden Cél Jelző mezőjén, a
következő szabályok betartásával:

•  A játékos nem helyezheti el ugyanannak a 
frakciónak két cél jelzőjét ugyanazon a rendszer 
lapkán.

•   A játékos nem helyezheti le egy adott frakció cél 
jelzőjét, ha egy másik frakció cél jelzőiből több is 
van nála. 

•   Miután a 2. lépés alatt elhelyezte az összes 
kapott cél jelzőt, már nem helyezhet el további 
cél jelzőket. 

A játékosok ezt a folyamatot addig ismétlik, amíg 
minden játékos le nem helyezi az összes rendszer 
lapkáját, és a frakció tábláján a “Kezdő Haderő” 
mezőben lévő összes játékelemet. 

4. Hipertér Viharok elhelyezése: A legutolsó rendszert 
elhelyező játékostól kezdve, majd az óramutató 
járásával ellentétesen haladva, minden játékos 
elhelyez egy Hipertér Vihart valamelyik rendszer lapka 
szélén; melybe beletartozik a játéktábla külső széle is. 

Rendszer Lapkák Elhelyezése

Négy Játékos: Háromszor négy lapka


