
PARANCS KÁRTyák
ACTIVE RELOAD  (Gyors újratöltés):
⍟ 1 támadást kapsz.

Ha elköltesz egy töltény jelzöt e támadás alatt, kapsz még 
1 parancs lehetöséget (körönként csak 1x).

ADVANCE  (Kitörés):
⍟ 1 támadást kapsz.
⍟ Max 3-at léphetsz.

AMBUSH  (Csapda):
⍟ Mozgass irányodba 1 Locustot, max. 2
     mezönyit.

Ezután támadd meg ezt a Locustot. Overkillként is 
elvégezheted a támadást, töltény elköltése nélkül (de 
gránátot  költened kell).

ASSAULT  (Támadás):
⍟ Max 3-at léphetsz.
⍟ 1 támadást kapsz.

BLIND FIRE  (Vaktűzelés):
⍟ 1 támadást kapsz.

Ha fedezékben vagy, kapsz még 1 támadási lehetöséget.
⍟ Válassz egy COG figurát a mezödön, aki húzhat 1 Pa-
     rancs kártyát.

CHARGE  (Lendület):
⍟ Max 3-at léphetsz.
⍟ Megtámadhatsz 1x, egy figurát a mezödön, +1 támadás
     kockával.

COVER FIRE  (Tüzelés lesből):
⍟ 1 támadást kapsz.

A következö Locust Aktivációs lépésnél, minden más COG 
figurát figyelmen kíbül kell hagyni a Locust AI kártya hatásával
(a Locust úgy kezeli öket mintha halottak lennének).

DIG IN  (Beásva):
⍟ 1-et léphetsz.
⍟ Ezután minden fedezékben lévö COG húzhat 1 Parancs
    kártyát.
⍟ Minden COG +1 védekezö kockával dobhat a következö
    Locust lépésnél.

EXPLORE  (Felderítés):
⍟ Max 4-et léphetsz.

Nem kell eldobnod egy kártyát a kezedböl, hogy felvehess 
egy gazdátlan fegyvert, vagy aktiváld a mezöd felszerelését 
e körben.

FORCED ENTRY  (Benyomulás):
⍟ Max 3-at léphetsz.

Ráléphetsz egy Locustot tartalmazó fedezék mezöre is 
(kikerül a fedezékböl és 1 sebesülést szenved).

PUMMEL  (Csapás):
⍟ 2 támadást hajthatsz végre.

ROADIE RUN  (Nyúlcipő):
⍟ Max. 5-öt léphetsz.

SCAVENGING  (Söprögetés):
⍟ Max. 2-öt léphetsz.
⍟ Minden fegyveredhez 1 töltény jelzöt kapsz 

(gránátjelzö nem jár).

SIT TIGHT  (Készenlétben):
⍟ A mezödön lévö 1 COG figura 2 Parancs lapot húzhat.
⍟ Mozgass irányodba 1 Locustot, max 1 mezönyit. Hagyd ki a 
Locust Aktivációs lépést ebben a körben.

SLAUGHTER  (Vágóhíd):
⍟ Lépj 1-et.
⍟ A mezödön lévö figurák ellen 3 támadást hajthatsz 
végre.

TEAMWORK  (Csapatmunka):
⍟ Húzz 1 Parancs kártyát.
⍟ Válassz ki egy másik játékost, aki azonnal kijátszhat 1 
Parancs lapot. Ezután a szokott módon hajtod végre a Locust 
támadási lépést 

ELLENSÉG KÁRTYÁK
DRONE
Aktiválódó képesség: (Lerázás) 
Gyógyítsd meg ezt a figurát.

WRETCH
Aktiválódó képesség: (Falkában) Tegyél egy újabb Wretchet a
legközelebbi megjelenési ponthoz. Ha minden Wretch bábu 
játékban van, a képességnek nincs hatása.

TICKER
Aktiválódó képesség: (Kamikaze) Minden COG a mezön 1 
sérülést szenved (nem számít a védekezö kocka).
Állandó képesség: Támadás után elpusztul. Ha bármely más 
ok miatt hal meg (pl. Bolo Gránát) a mezön lévö összes figura
1 sérülést szenved.

BOOMER
Aktiválódó képesség: (Bumm!) A célpont mezöjén lévö összes 
többi figura is 1 sérülést szenved (támadásonként 1x).

THERON GUARD
Aktiválódó képesség: (Örült roham) Újradobhatja az összes 
védekezö kockát, amely 2 pajzsot mutat (támadásonként 1x).

KANTUS
Aktiválódó képesség: (Erösítés) Helyezz 1 Lucust A-t a
legközelebbi megjelenési pontra (támadásonként 1x).

BERSERKER
Aktiválódó képesség: (Brutális erö) A védekezö játékosok 
véletlen kártyák szerint sérülnek.
Állandó képesség: Miután egy COG megtámadta, mozgasd a 
Berserkert 1 mezövel felé (Bolo Gránát esetén a célterület 
felé).

Ha nem sérült, e figurának csak a Hammer of Dawn okozhat 
sebet.
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LAMBENT WRETCH
Aktiválódó képesség: (Vadság) 
1 sérülést okoz.
Állandó képesség: Ha megölik, minden COG 1 sérülést 
szenved a mezön.

Ez a figura a Wretch AI kártyáit, sérülés jelzöit és bábuit 
használja.

GRINDER
Aktiválódó képesség: (Töltény hegyek) 2 sérülést okoz, ha a
védekezö nincs fedezékben.

Ez a figura a Boomer AI kártyáit, sérülés jelzöit és bábuit 
használja, de ha meghal nem ejti el a fegyverét.

SKORGE
Aktiválódó képesség: (Láncfürész) 3 sérülést okoz, ha a 
célpont a Skorge mezöjén belül van.

Ez a figura a Kantus AI kártyáit, sérülés jelzöit és bábuit 
használja, de ha meghal nem ejti el a fegyverét.

COG KARAKTER KÁRTyák
MARCUS FENIX
Speciális képességek: Maximális kézlimited 7 kártya 
(6 helyett).
+1 kockával dobhatsz ha a Lancer állandó képességét 
használod.

DOMINIC SANTIAGO
Speciális képességek: +1-et léphet Parancskártya megoldása
közben (bármerre a kártyán szereplö akció elött vagy után).

AUGUSTUS COLE
Speciális képességek: Bármely  Parancskártyát úgy kezelhet, 
mintha lenne rajta örszem ikon. Örködhet még ha egy másik
játékos örködött is ebben a körben.

DAMON BAIRD
Speciális képességek: Felszerelés aktiválásához vagy fegyver 
felvételéhez nem kell Parancs kártyát eldobnia. 5 fegyver 
kártya lehet nála (4 helyett).

FEGYVER KÁRTyák
BOOMSHIELD
Állandó képesség: Védöértéked +2-vel növekszik.
Ha nálad van ez a kártya csak olyan fegyverrel támadhatsz, 
aminek nevében “Pistol” szerepel. 
Bármikor eldobhatod ezt a lapot.

BOLTOK PISTOL
Állandó képesség: Körönként csak egyszer támadhatsz vele.

Aktiválódó képesség: (Megállító erö) Bármennyi támadás 
kockát újradobhatsz (körönként csak 1x).

BOOMSHOT
Aktiválódó képesség: (Robbanó hatás) Figyelmen kívül 
hagyhatsz 1 védekezö kockát, és minden más figura +1 
sérülést szenved a mezödön.

GNASHER SHOTGUN
Állandó képesség: Csak 1 mezö távolságra lévö ellenfél ellen 
használható.
Aktiválódó képesség: (Daraboló) Minden támadó kocka értéke 
duplán számít (körönként csak 1x).

LONGSHOT SNIPER RIFLE
Állandó képesség: Mezödön belül nem támadhatsz vele 
ellenfelet.
Aktiválódó képesség: (Fejlövés) Ha legalább 2 mezö távolságra 
vagy, hagyj figyelmen kívül minden 1 pajzsos védekezö kockát.

MORTAR
Állandó képesség: Egész mezöt támad és figyelmen kívül 
hagy minden fedezéket. Ugyanabban a körben nem 
támadhatsz vele és mozoghatsz.
Aktiválódó képesség: (Tüzesö) A célmezö mellett lévö mezön
álló ellenfeleken is 2-öt sebez (körönként csak 1x).

MULCHER
Állandó képesség: Körödben csak maximum 2 mezöt 
mozoghatsz. Ha fedezékben vagy +2 mezö a fegyver 
hatótávolsága.
Aktiválódó képesség: (Golyózápor) Támadás után, egy másik 
Locustot is megtámadhatsz vele (körönként csak 1x).

SCORCHER
Állandó képesség: Nem támadható meg vele 1 mezönél 
távolabb lévö ellenfél. 
Aktiválódó képesség: (Tüzes pokol) Figyelmen kívül 
hagyhatod az összes védekezö kockát.

TORQUE BOW
Állandó képesség: Ugyanabban a körben nem támadhatsz és 
mozoghatsz ezzel a fegyverrel.
Aktiválódó képesség: (Energianyaláb) Minden 2 pajzsot 
mutató védekezö kocka figyelmen kívül hagyható.

SPECIÁLIS FEGYVER KÁRTyák
BOLO GRANADE
Állandó képesség: Teljes mezöt támad, és figyelmen kívül 
hagyja a fedezéket.
Aktiválódó képesség: (Beomló barlang) Lezár egy 
megjelenési pontot a célmezön.

BOOMSHOT
Aktiválódó képesség: (Robbanó hatás) Figyelmen kívül 
hagyhatsz 1 védekezö kockát, és minden más figura +1 
sérülést szenved a mezödön.
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GNASHER SHOTGUN
Állandó képesség: Csak 1 mezö távolságra lévö ellenfél ellen 
használható.
Aktiválódó képesség: (Daraboló) Minden támadó kocka értéke 
duplán számít (körönként csak 1x).

LANCER ASSAULT RIFLE
Állandó képesség: Támadás helyett válassz ki egy Locustot a 
mezödön és dobj 4 kockával (figyelmen kívül hagyva a 
sérülés ikonokat). Ha OMEN-t dobsz, megölöd a Locustot. 
Ezután elöléphetsz a fedezékböl.
Aktiválódó képesség: (Nagy tüzerö) +1 sérülést okoz.

HAMMER OF DAWN
Állandó képesség: Köröd végén a fegyver 1 töltetet kap, ha 
nincs tölténye, és nem támadtál vele ebben a körben.
Aktiválódó képesség: (Imulziós csapás) 2 sérülést okoz. A
mezödön lévö minden más figura is 2 sérülést szenved 
(körönként csak 1x).

HAMMERBURST
Aktiválódó képesség: (Sorozatvetö) Ha a célpont nem a mez-
ödön van, +2 sérülést okoz (körönként csak 1x).

GORGON BURST PISTOL
Aktiválódó képesség: (Közeli sorozat) Ha a védekezö 
1 mezön belül tartózkodik, +2 sebet okoz.

TORQUE BOW
Állandó képesség: Ugyanabban a körben nem támadhatsz és 
mozoghatsz ezzel a fegyverrel.
Aktiválódó képesség: (Energianyaláb) Minden 2 pajzsot 
mutató védekezö kocka figyelmen kívül hagyható.

SNUB PISTOL
Állandó képesség: Normál támadást hajthatsz végre vele, 
még akkor is ha nincs tölténye.
Aktiválódó képesség: (Tökéletes pontosság) +1 sebet okoz.

Locust M.i. KÁRTyák
1/35:  Esemény  - ÁLTALÁNOS
Elterelés: Vegyél le 1 Löszer jelzöt az egyik fegyver 
kártyádról. 
Ezután vegyél le minden gazdátlan Eldobott fegyver jelzöt a 
tábláról.
Ezután húzz új M.I. kártyát.

2/35:  Esemény - ÁLTALÁNOS
A horda: Minden Locust, amely 4 vagy több lépésre van a 
legközelebbi COG-tól, 3-at lép az irányába. 
Ezután húzz új M.I. kártyát.

3/35:  Csapat - ÁLTALÁNOS
Ha 1 vagy több Locust 2 lépésre van töled: Minden Locust 2-
öt lép feléd. Ha emiatt a mezödre ér, azonnal megtámad.
Máskülönben: Tegyél egy Locust B-t a térkép kijáratához. 
Ezután minden Locust 1-et lép feléd.

4/35:  Esemény - ÁLTALÁNOS
Erösítés: Helyezz 1 Locust A-t, 1 Locust B-t és 1 Locust C-t a 
térkép kijárathoz.
Ezután minden Locust A 2 mezöt, minden Locust B pedig 1 
mezöt lép a legközelebbi COG felé.

5/35:  Esemény - ÁLTALÁNOS
Tüzharc: Minden Drone, Boomer, Kantus, és Theron Guard 
megtámad egy COG figurát, ha 3 (fegyver) hatótávon belül 
van. 
Ezután minden Locust, amely nem támadott, 2-öt lép a 
legközelebbi COG felé és támad a mezöjén belül. 
Ha nincs játékban Locust, húzz új M.I. kártyát.

6/35:  Esemény - ÁLTALÁNOS
Rajzás: A legközelebbi COG-tól 5 vagy több lépés távolságra 
levö minden Locust addig lép, amíg 4 lépésre kerül a 
legközelebbi COG-hoz.
Ezután húzz új M.I. kártyát.

7/35:  Csapat - ÁLTALÁNOS
Ha nincs felbukkanási lyuk a mezödön: Helyezz 1 
Felbukkanási lyuk jelzöt a mezödre és tegyél rá 1 Locust A 
figurát.
Máskülönben: Helyezz egy Locust B-t a mezödre. A Locust 
azonnal megtámad.

8/35:  Minden egyes - WRETCH
Ha egy COG figura 2 lépésen belül van: Lépj a mezöjére és 
támadd meg.
Máskülönben: Lépj 4 mezöt a legközelebbi COG felé.

Ha nincs játékban Wretch, húzz új M.I. kártyát.

9/35:  Minden egyes - WRETCH
Ha egy 3 lépésen belül lévö COG 4 vagy kevesebb életerövel 
rendelkezik: Lépj a mezöjére és támadd meg.
Máskülönben: Lépj 2 mezöt a fedezékben nem levö 
legközelebbi COG felé.

Ha nincs játékban Wretch, vagy minden COG fedezékben van, 
húzz új M.I. kártyát.

10/35:  Minden egyes - WRETCH
Ha sértetlen a Wretch: Lépj 3 mezöt a legközelebbi COG felé, 
aztán támadd meg azt a COG-ot, amelyik nincs fedezékben 
(ha van ilyen).
Máskülönben: Lépj a legközelebbi fedezékhez és 
felgyógyulsz.

Ha nincs játékban Wretch, húzz új M.I. kártyát.

11/35:  Csapat - WRETCH
Ha 1 vagy több Wretch van játékban: Minden Wretch 2-öt lép 
a legközelebbi COG felé. Ezután minden Wretch megtámadja 
a leginkább sebesült COG-ot a mezöjén.
Máskülönben: Helyezz 2 Wretch-et minden töled 4 lépésen 
belül lévö felbukkanási lyukra.

12/35:  Csapat - DRONE
Ha 1 vagy több Drone van játékban: Minden Drone 2-öt lép a 
legközelebbi COG felé. Ezután minden Drone megtámad egy 
2 (fegyver) hatótávon belül lévö COG-ot.
Máskülönben: Helyezz 2 Drone-t a hozzád legközelebb esö 
felbukkanási lyukhoz.
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13/35:  Minden egyes - DRONE
Ha egy COG látómezön belül van: Támadd meg a látómezön 
belüli legközelebbi COG-ot. Ezután, ha ez a Locust nincs 
fedezékben, mozgasd 1 mezövel távolabb a legközelebbi 
COG-tól.
Máskülönben: Lépj 3 mezöt a legközelebbi COG felé.

Ha nincs a játékban Drone, húzz új M.I. kártyát.

14/35:  Minden egyes - DRONE
Ha egy COG 1 (fegyver) hatótávon belül van: Támadd meg +1 
támadó kockával.
Máskülönben: Lép 1-et a legközelebbi COG felé. Ezután 
támadd meg a legközelebbi, látómezön belüli COG-ot.

Ha nincs a játékban Drone, húzz új M.I. kártyát.

15/35:  Minden egyes - DRONE
Ha egy COG 2 (fegyver) hatótávon belül van: Ha sértetlen, 
támadd meg a legközelebbi, látómezön belüli COG-ot. Ha 
nem sértetlen a COG, a Drone felgyógul.
Máskülönben: Lépj 2 mezöt a legközelebbi COG felé.

Ha nincs a játékban Drone, húzz új M.I. kártyát.

16/35:  Minden egyes - BOOMER
Ha egy COG 4 (fegyver) hatótávon belül van: Támadd meg a 
legközelebbi, látómezön belüli COG-ot.
Máskülönben: Lépj 2 mezöt a legközelebbi COG felé.

Ha nincs a játékban Boomer, húzz új M.I. kártyát.

17/35:  Minden egyes - BOOMER
Ha egy COG 3 (fegyver) hatótávon belül van: Támadd meg a 
legközelebbi, látómezön belüli COG-ot.
Máskülönben: Lépj 2 mezöt a legközelebbi COG felé. Ezután 
támadd meg, ha 3 (fegyver) hatótávon belül van.

Ha nincs a játékban Boomer, húzz új M.I. kártyát.

18/35:  Minden egyes - BOOMER
Ha egy COG 1 lépésen belül van: Lépj 1 mezövel távolabb a 
legközelebbi COG-tól, majd támadd meg (ha látómezön belül 
van).
Máskülönben: Lépj 1 mezöt a legközelebbi COG felé. Ezután 
támadd meg (ha látómezön belül van).

Ha nincs a játékban Boomer, húzz új M.I. kártyát.

19/35:  Minden egyes - BOOMER
Ha 1 vagy több Boomer van játékban: Minden Boomer 1-et 
lép a legközelebbi COG felé és megtámadja (ha látómezön 
belül van).
Máskülönben: Helyezz le 1 Boomert a hozzád legközelebbi 
felbukkanási lyukhoz.

20/35:  Minden egyes - BERSERKER
Ha egy COG mozgott vagy támadott ebben a körben: Lépj 1 
mezöt a COG felé. A Berserker ezután megtámad mindenkit a 
mezöjén.
Máskülönben: Lépj 1-et a legközelebbi COG felé.

21/35:  Minden egyes - BERSERKER
Ha minden COG fedezékben van: Húzz egy új M.I. kártyát és 
hajtsd végre.
Máskülönben: Lépj egy mezöt a Berserkerrel a legközelebbi, 
fedezékben nem lévö COG felé. A Berserker ezután megtámad 
mindenkit a mezöjén.

22/35:  Minden egyes - BERSERKER
Ha az összes COG 3, vagy több lépés távolságra van: Lépj 2-
öt a legközelebbi COG felé.
Máskülönben: Lépj 2-öt a legközelebbi COG felé. A Berserker 
ezután megtámad mindenkit a mezöjén.

23/35:  Minden egyes - BERSERKER
Ha egy COG tartózkodik a mezöjén: A Berserker ezután 
megtámad mindenkit a mezöjén.
Máskülönben: Lépj 2-öt a legközelebbi COG felé.  Mindenki 1-
et sérül, akinek mezöjére a Berserker rálép.

24/35:  Minden egyes - THERON GUARD
Ha egy COG látómezön belül van: Támadd meg a legközelebbi 
COG-ot a látómezön belül.
Máskülönben: Lépj 2-öt a legközelebbi COG felé.

Ha nincs a játékban Theron, húzz új M.I. kártyát.

25/35:  Minden egyes - THERON GUARD
Ha egy COG 4 (fegyver) hatótávon belül van: Támadd meg a 
legközelebbi COG-ot (ha látómezön belül van).
Máskülönben: Lépj 3-at a legközelebbi COG felé.

Ha nincs a játékban Theron, húzz új M.I. kártyát.

26/35:  Minden egyes - THERON GUARD
Ha egy COG 1 lépésen belül van: Lépj 1 lépéssel távolabb töle, 
majd támadd meg (ha látómezön belül van). 
Máskülönben: Támadd meg a legközelebbi COG-ot a látómezön 
belül. Ha nem tudsz támadni, lépj 2-öt a legközelebbi COG 
felé.

Ha nincs a játékban Theron, húzz új M.I. kártyát.

27/35:  Csapat - THERON GUARD
Ha 1 vagy több Theron látómezöjén belül egy COG van: Ezek a 
Theronok megtámadják a legközelebbi COG-ot. A nem 
támadó Theronok 2-öt lépnek feléd.
Máskülönben: Helyezz 1 Theront a hozzád legközelebbi 
felbukkanási lyukra.

28/35:  Minden egyes - TICKER
Ha egy COG 1 lépésen belül van: Lépj a mezöjére és támadd 
meg. Használt a Ticker aktiválódó képességét, függetlenül a 
kockadobás eredményétöl.
Máskülönben: Lépj 3-at a legközelebbi COG felé.

Ha nincs a játékban Ticker, húzz új M.I. kártyát.

29/35:  Minden egyes - TICKER
Ha egy COG 2 lépésen belül van: Lépj a mezöjére és támadd 
meg.
Máskülönben: Lépj 3-at a legközelebbi COG felé. Ha a Ticker 
így látómezöben van egy COG-gal és nincs fedezékben, lépj el 
töle 1 mezönyit.

Ha nincs a játékban Ticker, húzz új M.I. kártyát.

30/35:  Minden egyes - TICKER
Ha egy COG 3 lépésen belül van: Lépj a mezöjére. Ezután 
támadj meg egy fedezékben nem lévö COG-ot (ha lehet).
Máskülönben: Lépj 1-et a legközelebbi COG felé.

Ha nincs a játékban Ticker, húzz új M.I. kártyát.



31/35:  Csapat - TICKER
Ha 1 vagy több Ticker van játékban: Minden Ticker 2-öt lép a 
legközelebbi COG felé, majd megállás után támadja a 
mezöjén lévö COG-ot. Ebben a körben a COG-ok nem 
használhatják az Örködés képességet.
Máskülönben: Helyezz le 1 Tickert minden hozzád 5 lépésen 
belül lévö felbukkanási lyukhoz.

32/35:  Minden egyes - KANTUS
Ha egy másik sebesült Locust 2 lépés távolságon belül van: 
Lépj e Locust mezöjére és gyógyítsd meg.
Máskülönben: Lépj 2-öt a legközelebbi COG felé, majd 
támadd meg a legközelebbi, látómezön belöl lévö COG-ot.

Ha nincs a játékban Kantus, húzz egy új M.I. kártyát.

33/35:  Minden egyes - KANTUS
Ha egy Eldobott fegyver jelzö 2 lépésen belül van: Fordítsd 
vissza a jelzöt és tedd vissza a hozzá illö Locust figurát.
Máskülönben: Támadj meg egy COG-ot 3 (fegyver) hatótávon 
belül.

Ha nincs a játékban Kantus, húzz egy új M.I. kártyát.

34/35:  Minden egyes - KANTUS
Ha egy COG 4 (fegyver) hatótávon belül van: Támadd meg,
majd lépj felé 2 mezöt.
Máskülönben: Lépj 2-öt a legközelebbi COG felé. Ezután helyezz 
le egy Locust A-t a Kantushoz legközelebb lévö felbukkanási 
lyukhoz.

Ha nincs a játékban Kantus, húzz egy új M.I. kártyát.

35/35:  Csapat - KANTUS
Ha 1 vagy több Kantus van játékban: Minden Kantus lépjen 2-
öt a legközelebbi COG felé, és támadja meg (ha látómezön 
belül van).
Máskülönben: Helyezz le 1 Kantust a hozzád legközelebb
lévö felbukkanási lyukhoz.
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MISSZIÓ kártyák
EMERGENCE / FELBUKKANÁS

Mission Setup (Speciális Szabályok): A térkép összeállítása 
után fedjetek le minden egyes felbukkanási lyukat a “lezárt 
lyuk” jelzökel, kivéve a térkép kijáratához legközelebb esöt.

Stage 1 (Elölap - Speciális Szabályok): A 12A helyszín kártyát 
ne dobjátok el az ott lévö felszerelés megszerzése után.
Stage 1 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...minden felbukkanási 
lyukat lezártatok.
Stage 1 (Hátlap): Helyezzetek le Locust figurákat a térkép 
kijárathoz a játékosok száma szerint:
1 játékosnál: 1 Wretch, 1 Boomer
2 játékosnál: 2 Wretch, 2 Boomer
3 játékosnál: 2 Wretch, 2 Drone, 2 Boomer
4 játékosnál: 2 Wretch, 3 Drone, 3 Boomer
Ezután minden Wretch 2 mezöt, minden Drone pedig 1 mezöt 
lép a legközelebbi COG felé. 
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ SZAKASZRA (Stage 2).

Stage 2 (Elölap - Speciális Szabályok): Nem lehet új Locust 
figurát lehelyezni. Ha egy M.I. kártya erre adna utasítást,
hagyjátok figyelmen kívül, és húzzatok új M.I. kártyát.
Stage 2 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...minden játékban 
maradt Locustot megöltetek.
Stage 2 (Hátlap): MEGNYERTÉTEK A JÁTÉKOT!

CHINA SHOP / PORCELÁNBOLT

Mission Setup (Speciális Szabályok): Az elökészületek során
helyezzétek a Berserkert az egyik COG figura kezdö mezöjére.

Stage 1 (Elölap - Speciális Szabályok): Lásd a Berserker
ellenség kártyán.
Stage 1 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...a Berserker az 1. szint
kijárati mezöjére lép.
Stage 1 (Hátlap): Nyissátok meg a 2. szint helyszín kártya
pakliját és hajtsátok végre öket.
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ SZAKASZRA (Stage 2).

Stage 2 (Elölap - Speciális Szabályok): Lásd a Berserker
ellenség kártyán.
Stage 2 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...a Berserker az 2. szint
kijárati mezöjére lép.
Stage 2 (Hátlap): Nyissátok meg a 3. szint helyszín kártya
pakliját és hajtsátok végre öket.
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ SZAKASZRA (Stage 3).

Stage 3 (Elölap - Speciális Szabályok): Lásd a Berserker
ellenség kártyán.
Stage 3 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...megöltétek a
Berserkert.
Stage 3 (Hátlap): MEGNYERTÉTEK A JÁTÉKOT!

BELLY OF THE BEAST / A VAD GYOMRÁBAN

Mission Setup (Speciális Szabályok): Az elökészületek után 
fordítsátok el az elsö térkép lapot úgy, hogy bejárata illeszkedjen
a második térképlapéhoz.

Stage 1 (Elölap - Speciális Szabályok): Tegyetek egy ajtó jelzöt
az elsö térkép lap kijáratához. Ez lesz a 3. szint ajtaja. Ez a
szint nem érhetö semelyik más ajtóval.
Stage 1 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...egy játékos aktiválja a
13B térképen lévö felszerelést (a 3. szinten található). 
Stage 1 (Hátlap): Keverjétek új paklivá a dobott M.I lapokat. 
Ezután minden játékos letesz 1 Locust Bt a 13B térképen
lévö felbukkanási lyukhoz.
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ SZAKASZRA (Stage 2).

Stage 2 (Elölap - Speciális Szabályok): OVégezzétek el +1 M.I 
kártya parancsait minden játékos Locust aktivációs fázisában.
Stage 2 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...az M.I. pakli összes 
kártyájával végeztetek.
Stage 2 (Hátlap): MEGNYERTÉTEK A JÁTÉKOT!

(KÜLDETÉSEK)
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ROADBLOCKS / ÚTAKADÁLYOK

Mission Setup (Speciális Szabályok): Csak az 1. szint elsö 
tereplapját helyezzük le. A helyszín kártya utasításai helyett 
mindenki lehelyez 1 Tickert egy üres mezöre.

Stage 1 (Elölap - Speciális Szabályok): Amikor egy COG átlép 
a kijáraton, automatikusan felfedezi az 1. szint következö 
térképlapját. A helyszín kártya utasításai helyett mindenki 
lehelyez 1 Tickert egy üres mezöre.
Stage 1 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...egy COG elérte a szint 
utolsó térképlapját.
Stage 1 (Hátlap): Helyezzetek el egy ajtót e lap kijáratánál. A 
játékosok ezután közösen döntenek, hogy a 2. vagy a 3. 
szintet akarják megnyitni. Ezután egészítsétek ki az M.I paklit 
és az Ellenség kártyákat a következökkel: 
A: Ticker, B: Drone, C: Boomer.
A dobott M.I lapokat keverjétek vissza az M.I húzópakliba.
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ SZAKASZRA (Stage 2).

Stage 2 (Elölap - Speciális Szabályok): Ha egy COG felfedez, a 
megnyitott szintet fedezi fel. Ha egy M.I kártya egy Drone,
vagy egy Boomer lehelyezésére utasít, tegyétek a térkép 
kijáratához (a felbukkanási lyuk helyett).
Stage 2 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...minden COG a 2. vagy
3. szint kijáratánál van, és egyikük sem vérzik el.
Stage 2 (Hátlap): MEGNYERTÉTEK A JÁTÉKOT!

SCATTERED / SZÉTSZÓRVA

Mission Setup (Speciális Szabályok): Állítsátok össze az 1. és 
2. szintet mint két különálló (nem összekapcsolt) térképet.  
Ezután a COG-ok felét helyezzétek a 2 szint bejáratához. A 
kezdö Locust figurák felbukkanási száma mindig a különálló
térképeken lévö COG-ok számától függ. 

Stage 1 (Elölap - Speciális Szabályok): A COG-ok nem fedez-
hetik fel a 2. szint kijárata mögötti területet. Ha egy játékos 
végrehajt egy M.I kártyát, az csak a COG figurája térképére 
lesz hatással.
Stage 1 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...egy COG felfedezheti 
az 1. szint végén lévö ajtó mögötti térképet.
Stage 1 (Hátlap): Fedezzétek fel a 3. térképszintet, az ott 
megjelenö Locustok száma az adott térképen lévö COG-ok 
számától függ. Ezután tegyetek egy ajtót a 3. szint kijáratához.
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ SZAKASZRA (Stage 2).

Stage 2 (Elölap - Speciális Szabályok): A COG-ok nem fedez-
hetik fel a 3. szint kijárata mögötti területet. Ha egy játékos 
végrehajt egy M.I kártyát, az csak a COG figurája térképére 
lesz hatással.
Stage 2 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...egy COG felfedezheti a 
2. szint végén lévö ajtó mögötti térképet.
Stage 2 (Hátlap): Tegyétek a 17B térképlapot a 2. szint 
végéhez (ne használjátok a helyszín kártyája felszerelésre vagy
felbukkanásra utaló parancsait). Ezután tegyetek egy ajtót a 
17B lap kijáratához.
Vegyetek le minden Boomert a térképröl és cseréjétek ki a 
Boomer ellenség kártyát a Grinder lapra. Mindenki tegyen 1 
Grindert a 17B térképlap egy üres mezöjére. 4-fös játéknál a 
Kantus és Boomer figurák is használhatók Grinderként.

EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ SZAKASZRA (Stage 3).

Stage 3 (Elölap - Speciális Szabályok): Az ajtót tartalmazó
térképmezök szomszédosnak minösülnek a figurák 
mozgását illetöen. A figurák nem támadhatnak az ajtókon 
keresztül.
Stage 3 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...minden COG figura a 
17B lapon tartózkodik, egyikük sem vérzik, és minden Locus-
tot megöltek.
Stage 3 (Hátlap): MEGNYERTÉTEK A JÁTÉKOT!

HIVE / KAPTÁR
Mission Setup (Speciális Szabályok): Semmi.

Stage 1 (Elölap - Speciális Szabályok): Semmi.
Stage 1 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...egy COG kinyitja az 
ajtót a 3. szint végén.
Stage 1 (Hátlap): Helyezzétek a 17B térképlapot a kijárathoz 
(ne használjátok a helyszín kártyája felszerelésre vagy
felbukkanásra utaló parancsait). Ezután vegyetek le minden 
Kantust a térképröl és cseréjétek ki a Kantus ellenség kártyát 
a Skorge ellenség lapra. Helyezzetek egy Skorge-ot a 17B 
térképlap felszerelés (kérdöjeles) mezöjére.
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ SZAKASZRA (Stage 2).

Stage 2 (Elölap - Speciális Szabályok): Kantus figurák nem
bukkanhatnak fel. 
Gyógyítsd meg a Skorge-ot minden egyes Locust aktivációs 
lépés végén, ha elözöleg nem mozgott vagy támadott.
Stage 2 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...a Skorge-ot 
megölik.
Stage 2 (Hátlap): MEGNYERTÉTEK A JÁTÉKOT!

HORDE MODE / HORDA ÁLLAPOT

Mission Setup (Speciális Szabályok): A térkép összerakása 
elött a játékosok válasszanak egy nehézségi szintet a kártya 
hátlapján lévök közül.

Stage 1 (Elölap - Speciális Szabályok): A gránátot és löszert 
adó helyszín kártyákat meg kell fordítani, ha felhasználták.
Stage 1 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...az utolsó Locustot is 
megölték.
Stage 1 (Hátlap): Dobjatok el minden “lezárt” felbukkanási 
lyuk jelzöt, majd fordítsátok vissza a löszert adó helyszín 
kártyákat. Ezután egészítsétek ki az M.I paklit és az Ellenség 
kártyákat a következökkel: 
A: Wretch, B: Drone, C: semmi.
Végül keverjétek a dobott M.I lapokat a húzópaklijukba és 
helyezzétel le a következö figurákat a felbukkanási lyukakhoz 
(amilyen egyenletesen csak lehet):
1 játékosnál: 2 Wretch, 1 Drone
2 játékosnál: 4 Wretch, 1 Drone
3 játékosnál: 4 Wretch, 3 Drone
4 játékosnál: 6 Wretch, 3 Drone
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ
SZAKASZRA (Stage 2).

Stage 2 (Elölap - Speciális Szabályok):  A gránátot és löszert 
adó helyszín kártyákat meg kell fordítani, ha felhasználták.
Stage 2 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...az utolsó Locustot is 
megölték.



Stage 2 (Hátlap): Dobjatok el minden “lezárt” felbukkanási 
lyuk jelzöt, majd fordítsátok vissza a gránátot adó helyszín 
kártyákat. Ezután egészítsétek ki az M.I paklit és az Ellenség 
kártyákat a következökkel: 
A: Lament Wretch, B: Boomer, C: semmi.
Végül keverjétek a dobott M.I lapokat a húzópaklijukba és 
helyezzétel le a következö figurákat a felbukkanási 
lyukakhoz (amilyen egyenletesen csak lehet):
1 játékosnál: 2 Lament Wretch, 1 Boomer
2 játékosnál: 4 Lament Wretch, 1 Boomer
3 játékosnál: 4 Lament Wretch, 2 Boomer
4 játékosnál: 6 Lament Wretch, 2 Boomer
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ
SZAKASZRA (Stage 3).

Stage 3 (Elölap - Speciális Szabályok): A gránátot és löszert 
adó helyszín kártyákat meg kell fordítani, ha felhasználták.
Stage 3 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...az utolsó Locustot is 
megölték.
Stage 3 (Hátlap): Dobjatok el minden “lezárt” felbukkanási 
lyuk jelzöt, majd fordítsátok vissza a löszert adó helyszín 
kártyákat. Ezután egészítsétek ki az M.I paklit és az Ellenség 
kártyákat a következökkel:
A: Ticker, B: Kantus, C: semmi.
Végül keverjétek a dobott M.I lapokat a húzópaklijukba és 
helyezzétel le a következö figurákat a felbukkanási 
lyukakhoz (amilyen egyenletesen csak lehet):
1 játékosnál: 2 Ticker, 1 Kantus
2 játékosnál: 4 Ticker, 1 Kantus
3 játékosnál: 4 Ticker, 2 Kantus
4 játékosnál: 4 Ticker, 3 Kantus
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ
SZAKASZRA (Stage 4).

Stage 4 (Elölap - Speciális Szabályok): A gránátot és löszert 
adó helyszín kártyákat meg kell fordítani, ha felhasználták.
Stage 4 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...az utolsó Locustot is 
megölték.
Stage 4 (Hátlap): Dobjatok el minden “lezárt” felbukkanási 
lyuk jelzöt, majd fordítsátok vissza a gránátot adó helyszín 
kártyákat. Ezután egészítsétek ki az M.I paklit és az Ellenség 
kártyákat a következökkel:
A: Ticker, B: Kantus, C: Theron Guard
Végül keverjétek a dobott M.I lapokat a húzópaklijukba és 
helyezzétel le a következö figurákat a felbukkanási 
lyukakhoz (amilyen egyenletesen csak lehet):
1 játékosnál: 1 Kantus, 1 Theron Guard 
2 játékosnál: 1 Kantus, 2 Theron Guard 
3 játékosnál: 2 Kantus, 2 Theron Guard 
4 játékosnál: 2 Kantus, 3 Theron Guard 
EZUTÁN LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ
SZAKASZRA (Stage 5).

Stage 5 (Elölap - Speciális Szabályok): A gránátot és löszert 
adó helyszín kártyákat meg kell fordítani, ha felhasználták.
Stage 5 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...az utolsó Locustot is 
megölték.
Stage 5 (Hátlap): Dobjatok el minden “lezárt” felbukkanási 
lyuk jelzöt, majd válasszatok egy játékost, aki megkapja a 
“Hammer of Dawn” fegyver kártyát. Ezután egészítsétek ki az 
M.I paklit és az Ellenség kártyákat a következökkel:
A: Drone, B: Grinder, C: Berserker

Végül keverjétek a dobott M.I lapokat a húzópaklijukba és 
helyezzétel le a következö figurákat a felbukkanási 
lyukakhoz (amilyen egyenletesen csak lehet):
1 játékosnál: 1 Drone, 1 Grinder, 1 Berserker
2 játékosnál: 2 Drone, 2 Grinder, 1 Berserker
3 játékosnál: 4 Drone, 2 Grinder, 1 Berserker
4 játékosnál: 5 Drone, 3 Grinder, 1 EZUTÁN
LÉPJETEK A KÖVETKEZÖ SZAKASZRA
(Stage 6).

Stage 6 (Elölap - Speciális Szabályok): Semmi.
Stage 6 (Elölap - Fordítsd meg, ha...): ...az utolsó Locustot is 
megölték.
Stage 6 (Hátlap): MEGNYERTÉTEK A JÁTÉKOT!
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HELYSZÍN KÁRTYÁK
1A (Lőszer): Dobd el ezt a kártyát és 3 löszer jelzöt kapsz. A 
jelzöket bármelyik fegyver kártyádra ráhelyezheted.

2A (Fegyver): Dobd el ezt a lapot és húzz 2 fegyver kártyát. 
Tartsd meg az egyiket (2 löszerrel), és dobd el a másikat.

3B (Fegyver): Dobd el ezt a lapot és húzz 2 fegyver kártyát. 
Tartsd meg az egyiket (2 löszerrel), és dobd el a másikat.

4A (Fegyver): Dobd el ezt a lapot és húzz 2 fegyver kártyát. 
Tartsd meg az egyiket (2 löszerrel), és dobd el a másikat.

6B (Lőszer): Dobd el ezt a kártyát és 3 löszer jelzöt kapsz. A 
jelzöket bármelyik fegyver kártyádra ráhelyezheted.

7A (Lőszer): Dobd el ezt a kártyát és 3 löszer jelzöt kapsz. A 
jelzöket bármelyik fegyver kártyádra ráhelyezheted.

7B (Gránát): Dobd el ezt a kártyát és 1 gránát jelzöt kapsz.

8B (Lőszer): Dobd el ezt a kártyát és 3 löszer jelzöt kapsz. A 
jelzöket bármelyik fegyver kártyádra ráhelyezheted.
10A (Gránát): Dobd el ezt a kártyát és 1 gránát jelzöt kapsz.

11B (Lőszer): Dobd el ezt a kártyát és 3 löszer jelzöt kapsz. A 
jelzöket bármelyik fegyver kártyádra ráhelyezheted.

12A (Gránát): Dobd el ezt a kártyát és 1 gránát jelzöt kapsz.

12B (Nyitó kód): Dobd el ezt a lapot és megnyithatod a 
következö szint Helyszín pakliját.

13A (Lőszer): Dobd el ezt a kártyát és 3 löszer jelzöt kapsz. A 
jelzöket bármelyik fegyver kártyádra ráhelyezheted.

13B (Gránát): Dobd el ezt a kártyát és 1 gránát jelzöt kapsz.

14A (Rozoga terepjáró): A térkép bármelyik mezöjére 
mozoghatsz.

15B (Lőszer): Dobd el ezt a kártyát és 3 löszer jelzöt kapsz. A 
jelzöket bármelyik fegyver kártyádra ráhelyezheted.

16A (Lőszer): Dobd el ezt a kártyát és 3 löszer jelzöt kapsz. A 
jelzöket bármelyik fegyver kártyádra ráhelyezheted.

16B (Toika Heavy MG): Ha itt kezded körödet, 6 kockás támadást 
indíthatsz bármely itt lévö Locust ellen. Parancskártyát nem
játszhatsz ki ebben a körben.

17A (Hammer of Dawn): Dobd el ezt a lapot, és vedd el a 
Hammer of Dawn speciális fegyver kártyát (0 löszerrel).

17B (Fegyver): Dobd el ezt a lapot és húzz 2 fegyver kártyát. 
Tartsd meg az egyiket (2 löszerrel), és dobd el a másikat.


