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Bevezetés Tartozékok

Játék áttekintés

Sera népe egy ideig a béke illúziójában élt – egészen a 
Felbukkanás Napjáig. A Locust horda figyelmeztetés nélkül 
érkezett; megszámlálhatatlan katona és lény özönlött elő 
földalatti rejtekéből.

A Működő Kormányok Koalíciója (COG) felvette a harcot a 
mélyből jövő fenyegetéssel szemben, de ellenállását hamar 
elsöpörték. Milliárdok életébe került, amikor saját városaik 
ellen fordítötták tömegpusztító fegyvereiket, hogy megtörjék 
az ellenséget.

A túlerő elleni hosszú küzdelem mára a végső, elkeseredett 
szakaszába lépett.

A Gears of War társasjátékban mindenki egy COG katonát 
irányít, aki az emberiségre törő Locust horda ellen veszi 
fel a harcot. A játékosok először kiválasztanak egy 
végrehajtani kívánt küldetést. A játék megnyeréséhez 
ezen küldetések különböző céljait kell megvalósítaniuk.

A Gears of War társasjáték kooperatív jellegű, vagyis 
mindenki közösen nyer, vagy veszít a játékban. Csak 
csapatként együttműködve lesz esélyetek a Locust 
horda ellen, akiket egy pakli mesterséges intelligencia 
(M.I.) kártya irányít.

32 műanyag figura, közte:

      4 COG katona

      6 Drone

      6 Wretch

      6 Ticker

      3 Boomer

      3 Theron őr

      3 Kantus

      1 Berserker

168 normál méretű kártya, közte:

      35 Locust M.I. Kártya

      27 küldetés kártya (7 küldetés, mindhez 3-7 db)

      54 parancs kártya

      4 COG karakter kártya

      10 ellenség kártya

      29 speciális fegyver kártya

      9 véletlen fegyver kártya

38 mini kártya, közte:

     34 helyszín kártya

     4 referencia kártya

7 kartonlap, jelzőkkel, köztük:

      17 dupla oldalú térképlap 

      (1 nagy, 4 közepes, 12 kicsi)

      8 felbukkanási lyuk/lezárt lyuk jelző

      22 sebesülés/eldobott fegyver jelző

      14 gránát jelző

      44 lőszer jelző

      2 ajtó jelző

      2 bezárt állapot jelző

      1 látómező mérő

1 küldetés referencia lap

5 támadó dobókocka

4 védelmi dobókocka

2 műanyag talp (az ajtókhoz)



Tartozékok részletesen

COG figurák
E piros figurák jelképezik a 
játékosok által irányított 
karaktereket a Gears of Warban. 
Helyzetük a térképen az 
irányított karakter helyét jelöli.

Locust figurák
A Gears of War társasjáték szürke 
figurái jelképezik az ellenséget. 
Helyzetük a térképen az ellenség 
egyes katonáinak helyét jelöli.

Locust M.I. kártyák
Ezek a mesterséges intelligen-
cia (M.I.) kártyák irányítják a 
Locust figurákat. Minden játé-
kos Locust Aktivációs fázisában, 
a játékos húz egy ilyen lapot és 
elvégzi az ott írtakat 
(lásd: 10. old)

Kuldetés Kártyák
Ezek a kártyák mutatják a 
küldetések kezdő felállását, 
speciális szabályit és céljait. Egy 
adott küldetéshez tartozó 
kártyák száma annak hosszától 
és komplexitásától is függ.

Parancs kártyák
A játékosok ezek segítségé-
vel cselekedhetnek körükben.
Többnyire mozgást és/vagy
támadást engedélyeznek a 
karakter számára, de számtalan
egyéb hatást is kiválthatnak.
A játékos által kézben tartható
Parancs-kártyák száma a COG
aktuális egészségi állapotot is
tükrözi (lásd „Gyógyítás fázis”: 9. old)

Harci/Védelmi kockák
A kockákat az összetűzések
levezetésére használjuk. A feketék
a támadások találatait és aktivált
képességeit jelzik. A pirosak mutatják,
mennyi sebesülést szenved a védekező.

Véletlen fegyver kártyák
A kártyákat összekeverve
egy fegyver paklit képe-
zünk, melyből a térkép
különleges felszerelés 
pontjain húznak a COG
játékosok.

Speciális fegyver kártyák
Ezen dupla oldalú kártyákat
sosem keverjük a fegyver
pakliba. A játékosok csak 
felszerelkezés során (COG
karakter lapjukon jelezve),
egy elejtett fegyvert felvéve,
vagy speciális Helyszín és
Küldetés kártyák révén juthat-
nak ilyen laphoz.

Ellenség kártyák
E kártyák tüntetik fel minden 
Locust fajta védekező erejét, 
életpontjait, támadási értékét
és speciális képességeit.

COG karakter kártyák
E kártyák tüntetik fel min-
den COG kezdő fegyver 
készletét, lőszer mennyisé-
gét, gránátjait, védelmi érté-
két és speciális képességeit.

..



Helyszín kártyák
Ezen kártyákat a Küldetés 
előkészület kártya szerint 
válogatjuk össze és keverjük 
meg. Ha egy játékos felfedez egy 
új területet, húz egy ilyen lapot. 
Ebből derül ki a következő 
térképlap száma, és ennek 
esetleges különleges hatásai is.

Referencia kártyák
Emlékeztetőül szolgálnak a 
játékosok számára, a kör 
menetéről és a fontosabb 
szabályokról.

Térképlapok
Ezeket használjuk a
térkép (játéktábla) 
kialakításához, és
ezeken folynak a 
lépések és
csatározások.

Felbukkanási lyuk/lezárt lyuk 
E piros figurák jelképezik a
játékosok által irányított
karaktereket a Gears of Warban.
Helyzetük a térképen az irányított
karakter helyét jelöli.

Sebesulés/eldobott fegyver jelzok
A sebesült Locust figurák alá
helyezendő jelzők. A megölt
Locust egy ilyen jelzőt hagy
maga után a  térképen,
melynek másik oldalán
egy felvehető fegyver
is lehet.

kuldetés referencia lap
A küldetéshez szükséges
tartozékok rendszerezésére
használható. Ide helyezzük a
Helyszín kártyákat, Ellenség
kártyákat, Fegyver paklit,
M.I. paklit, és Parancs paklit.

LÁTÓMEZO MÉRO
Ez a hosszúkás mérce segít meghatározni, hogy a 
figura mely másikat támadhatja.

Bezárt állapot jelzok
E jelzőket a Helyszín paklik 
tetejére helyezhetjük, ha a 
Küldetés előkészület kártya így 
rendelkezik. Amíg a pakli tetején 
vannak azt jelzik, hogy a térkép 
mely szintjei nem felfedezhetők.

AJTÓ jelzok
A játék előtt helyezzük őket 
műanyag tartóikba. A térkép 
kijáratait jelzik, vagy azt a 
pontot, amit a játékosoknak el 
kell érniük a következő szinthez.

LOSZER jelzok
A Fegyver kártyákra helyezhetők, 
és az mutatják, hogy a játékos 
hány teli tárral rendelkezik az 
adott fegyverhez.

gránát jelzok
A játékosok Bolo gránát 
kártyájára helyezzük őket. Ezek 
mutatják mennyi gránát áll a 
játékos rendelkezésére.

.. ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,, ,,

..



Elokészuletek
,, ..

Mielőtt nekikezdünk, hajtsuk végre sorrendben a 
következőket:

1.  Válasszatok kezdőjátékos és COG karaktereket:

Véletlenszerűen válasszatok ki valakit kezdőjátékosnak. 
Vele kezdve mindenki húzzon egy COG karakter kártyát.

2.  Kezdő Fegyverek, Gránátok, Lőszer elvétele:

Mindenki elveszi a COG karakter kártyáján jelölt 
Speciális Fegyver kártyákat. Ezután a kártyáin jelzett 
Lőszer (töltény ikonok mutatják) és Gránát jelzőket is 
magához veszi, és elhelyezi őket az adott fegyverek 
kártyáin.

3.  Parancs- és Fegyver paklik előkészítése:

Keverjétek meg a Parancs kártyákat és a Véletlen Fegyver 
lapokat két külön pakliban. Ezután tegyétek őket a 
Küldetés Referencia lap jobb oldalán jelzett helyekre.

4.  Küldetés kiválasztása:

A játékosok együtt kiválasztanak egy küldetést a hétből. 
Első játéknál az „Emergence” címűt ajánljuk.

Minden küldetés több részből áll, melyeket egy Küldetés 
kártya jelképez. A küldetésrészek száma minden 
missziónál változik. 

Vegyétek el az küldetéshez tartozó összes kártyát és 
képezzetek belőlük Küldetés paklit. A Küldetés 
Előkészület kártya legyen a tetején, majd az 1. 
(küldetés)szakasz (Stage 1) kártya, utána a 2. 
(küldetés)szakasz (Stage 2) kártyája, stb. Tegyétek a paklit 
a Küldetés Referencia lap Mission Deck mezőjére.

5.  Locust kártyák és figurák előkészítése:

Hajtsátok végre a következő lépéseket:

I.   Keressétek ki a Küldetés Előkészület kártyán írt
     Ellenség kártyákat és tegyétek őket a Küldetés
     Referencia lap bal oldalán lévő ‘A’, ‘B’, és ‘C’
     mezőkre.

II.   Helyezzétek az összes ezekhez tartozó Locust
      figurát és sebesülés jelzőt (színével fölfelé) az
      adott kártyája mellé (a sebesülés jelzőkről
      bővebben a 19. oldalon).

III.  Keverjétek meg a küldetésben jelölt
       ellenségfajtákhoz tartozó Locust M.I kártyákat.
       Minden fajta ellenséghez 4 M.I. kártya van),
       továbbá a Küldetés Előkészület kártyán felsorolt
       számú „General AI” (Általános M.I.) kártyákat.
       Tegyétek a paklit a Köldetés Referencia lap jobb
       oldalán lévő megfelelő mezőre.

     Példa: Az „Emergence” küldetés M.I. Paklija 18
     kártyából áll (4db „Wretch” M.I, 4db „Drone” M.I, 4db
     „Boomer” M.I, és 6db „General” M.I kártyából). 

6. Helyszín kártyák előkészítése:

Készítsétek paklikat a Küldetés Előkészület kártya 
hátoldalán felsorolt Helyszín kártyákból. Keverjétek 
meg külön a paklikat, a 2. és 3. paklit pedig tegyétek a 
Küldetés Referencia lap számmal jelzett mezőire. Ha a 
Küldetés Előkészület kártyán egy adott szintnél lakat 
ikon látható, tegyetek Bezárt állapot jelzőt az adott 
helyszín pakli tetejére.

Az 1. paklit tegyétek félre (a köv. lépésben már 
használjuk is). Ezután a Küldetés Előkészület kártyát 
visszatehetitek a játék dobozába (előtte azonban 
olvassátok el a Speciális szabályok részt), a többi 
használaton kívüli Helyszín kártyával együtt.

7. A térkép első szintjének összeállítása:

Az első szintet a következő lépésekben építsétek meg:

I.   Húzzatok egy kártyát az 1. Helyszín pakliból.

II.  Keressétek ki a kártyához tartozó térképlapot és
      helyezzétek az asztalra. Ha már egy másik térkép is
      le lett helyezve, az új lapot tegyétek le úgy, hogy
      bejárata illeszkedjen a lent lévő lap kijáratához.

III.  A térképlapon lévő összes Felbukkanási lyukra
       helyezzétek le a Helyszín kártya alján jelzett fajtájú
       és számú Locustot. Ezek száma a játékosok
       számától is függ.

Ha maradt még kártya a Helyszín pakliban ismételjétek 
meg az I-III. Lépéseket. Ha elfogynak a kártyák és az 
összes térkép lekerült, az utolsó kijáratához tegyetek 
egy ajtó jelzőt. Lásd a „Térkép összeállítása” példát a 
7. oldalon.

8. Helyezzétek a COG figurá(ka)t a térképre:

Mindenki tegye COG figuráját az első térképlap 
bejárati mezőjére (nyitott lapszél, nyíllal jelölve). A 
kezdőjátékossal indulva mindenkinek lehetősége van 
fedezékbe mozgatni figuráját ezen a mezőn (limit: 1 
figura/fedezék – lásd 14. old).

9. Húzzatok parancs kártyákat:

Végül minden játékos annyi Parancs kártyát húzhat, 
amennyi max. kézlimitje. Ez többnyire 6 kártya/fő, 
kivéve a Marcus Fenixet irányító játékost, aki egy plusz 
lapot húzhat.

Az előkészületek végeztével a kezdő játékos megkezdi a 
játék első körét a 9. oldalon lévő „Játékmenet” szabályok 
szerint.



Térképlap részei

1. Bejárat: A térképlapok egyik oldala 
bejáratnak minősül. Ha a lapot valamelyik 
másik után helyezzük le, bejáratának 
illeszkednie kell az előző lap kijáratához. 
A bejáratot egy nyíl jelzi.

2. Mező: Minden térképlap több mezőre 
osztható. A mezők a mozgásnál és a fegyverek 
hatótávolságának meghatározásánál számítanak. 
Falak, szintkülönbség, fedezék, és/vagy 
halványabb vonalak választják el őket 
egymástól. Egy mezőn egy időben bármennyi 
(akár COG, akár Locust) figura állhat.

3. Fedezék: E kerek jelzések mutatják azt 
a helyet a térképen, ahol némileg védve 
vagyunk az ellenséges tűztől (pl, faldarabok, 
bútorok, törmelék, stb.). Egyszerre csak 
egy figura állhat egy fedezékjelen.

A fedezék nagyon fontos eleme a Gears of 
War játéknak, hiszen plusz védelmi kockát 
ad a COG vagy Locust játékos számára, mely 
segíthet túlélni az ellenséges támadást.

4. Fedezék nyíl: A fedezékben lévő figurák 
ez a nyilat használhatják középpontként a 
láthatóság (lásd 21. old) meghatározásához, 
vagyis mely figurákat látnak erről a 
helyről.

5. Fal: A vastag fekete vonalak elválasztják a 
mezőket és nem jártatók, vagy lőhetők át.

6. Szintkülönbség: A kék vonalak is mezőket 
választanak el és nem járhatók át. Támadásnál 
viszont nem blokkolják a láthatóságot.

7. Felbukkanási lyuk: Minden térképlapon 
van legalább egy Felbukkanási lyuk. Azt a 
pontot jelölik, ahová előkészületnél, vagy 
M.I. kártya hatására lehelyezhetők az új 
Locust figurák.

8. Lap száma: Minden térképnek van egy 
száma és egy betűjele (’A’ az egyik oldalé, 
‘B’ a másiké). Ez a jelzés megegyezik az 
előkészületeknél használt Helyszín kártyákéval.

9. Felszerelés: Némelyik lapon egy felszerelés 
ikon    is látható, ahol fegyver, lőszer, 
vagy egyéb különleges felszerelési tárgy 
bukkanhat föl. A COG-ok aktiválhatják ezt a 
felszerelési tárgyat (a vonatkozó Helyszín 
kártya határozza meg), ha Parancs fázisuk 
során e mezőn tartózkodnak (lásd 10. old).

10. Kijárat: A térkép szélén lévő kisebb 
nyílás (melyen nincs nyíl) a kijárat. A 
térkép kijáratához vagy egy másik lap bejárata 
csatlakozik, vagy pedig – ha ez az utolsó 
lap - egy ajtó jelzőt helyezhetünk rá.

X?



Térkép Osszeállítása (PÉLDA)
..

1. A játékosok felhúzzák az 1. Helyszín 
pakli legfelső lapját.

2. Ezután megkeresik az ott jelölt szám 
és betű szerinti térképlapot (ez esetben 
a 2A-t).

3. Mivel négyen játszanak a Helyszínkártya 
alsó sorának 4-es mezője vonatkozik rájuk. 
Eszerint le kell helyezniük egy „A”, egy 
„B” és egy „C” Locustot e térképlap 
minden egyes felbukkanási lyukához. A 
Küldetés Referencia lap A-mezőjén lévő 
kártya a Wretchet, a B-mezőnél lévő a 
Drone-t, a C-mezőnél lévő pedig a Boomert 
jelzi. Így 1 Wretch, 1 Drone és 1 Boomer 
kerül a 2A lap Felbukkanási pontjához. A 
Locust figurák ezután fedezéket keresnek 
(lásd 14. old). Mivel a 2A térképlapon 
Felszerelés ikon is van, a Helyszínkártya 
játékban marad.

4. A játékosok ezek után felhúzzák a 
következő Helyszín kártyát a pakliból, 
majd kikeresik a jelzésének megfelelő 
(16A) térképlapot. A lapot úgy teszik 
le, hogy bejárata illeszkedjen a 2A lap 
kijáratához, és külső élük is egyvonalban 
legyen.

5. Ezután Locust figurákat helyeznek a 
térképlap Felbukkanási lyukaihoz a 3. 
pontnál írt szabályokkal. A Locust figurák 
azonnal fedezéket keresnek, ha tudnak.

A játékosok ezután folytatják a Helyszín 
kártyák húzását, térképlapok és Locust 
figurák lehelyezését, amíg az 1. szint 
Helyszín paklija el nem fogy. Ezt követően 
egy ajtó jelzőt tesznek az utolsónak 
letett térkép kijáratához.



A játéktér

Alábbi példánkban az „Emergence” küldetés 
4-játékos módjának kezdő felállását 
szemléltetjük. A térképlapok sorrendje 
különbözhet, mivel véletlenszerű sorrendben 
húzzuk őket.

1. Térkép

2. Ajtó jelző

3. Helyszín kártya (a térkép mellett tartjuk, 
mivel Felszerelés ikont tartalmaz)

4. Sebesülés/Eldobott fegyver jelzők

5. Nem használt Locust figurák (ez esetben 
csak egy Wretch)

6. Ellenség kártyák

7. Küldetés Referencia lap

8. 2. és 3. Helyszín paklik (szintek)

9. Fegyver pakli

10. Locust M.I. pakli

11. Parancs pakli

12. Lőszer és Gránát jelzők

13. COG figurák (a kezdőmezőn)

14. A kezdőjátékos fegyverkártyái (lőszer 
és gránát jelzőkkel)

15. A kezdőjátékos karakter kártyája

16. Locust figurák a térképen

17. A kezdő játékos kezében lévő Parancs 
kártyák



Játékmenet

Parancs kártya jelzései

A játék több körön át tart, amíg egyvalaki teljesíti az 
összes küldetés célt, vagy minden COG katona  elvérzik a 
harcban (lásd a „Győzelmi feltételek” fejezetet a 11. 
oldalon).

A kezdő játékos, mint Aktív játékos kezdi meg körét 
(Aktív játékos: a körét éppen végző játékos). A játékoskör 
a következő fázisokból áll:

1. Gyógyítás fázis: Az aktív játékos - kézlimitjét 
(többnyire 6 kártya) nem túllépve - max. 2 Parancs 
kártyát húz. A részleteket lásd később.

2. COG parancs fázis: Az aktív játékos kiválaszt 
egyet kézben tartott Parancs kártyái közül és eldobja 
azt, elvégezve az alábbiak közül egyet:

•   Elvégzi a kártyán olvasható akciót.

•   Max. két mezőt lép.

•   Végrehajt egy támadást.

E fázis során a játékos eldobhat még egy kártyát a 
kezéből, hogy végrehajtson egy speciális akciót, 
mint például egy COG katona felfrissítése, felszerelés 
aktiválása, vagy eldobott fegyver felvétele. Részletek 
a 10. oldalon. 

3. Locust aktivációs fázis: Az aktív játékos felhúzza 
a Locust M.I. pakli felső lapját és elvégzi az ott írtakat 
(részletek a 10. oldalon). Ez a kártya általában 
mozgást, támadás, vagy tereplapon való megjelenést 
engedélyez bizonyos Locust figurák számára.

Miután elvégezte ezt a fázist a játékos balján ülő lesz 
az aktív játékos, és a Gyógyítás fázissal kezdve 
végrehajtja fent részletezett körét.

Ha valaki felzúzza a Parancs pakli utolsó lapját, megkeveri 
a dobott Parancs kártyákat és abból képes új húzópaklit.

Példa: Dominic Santiago Gyógyítás fázisa kezdődik. Mivel 
öt Parancs lapot tart a kezében max. 1 lapot húzhat. Ha a 
játékos Marcus Fenixet irányítaná, 2 lapot húzhatna, mert 
Marcus kézlimitje 7 kártya). A játékos ezután megkezdi a 
COG parancs fázist.

1. Reakció képesség ikon: A Parancs kártyák 
különböző eseményekre való reakcióként is 
kijátszhatók. Ez az ikon jelzi, hogy milyen 
reakcióként (Kitérés, Követés, Őrködés) 
használhatjuk. Részletek a 24. oldalon.

2. Kártya neve: Ezen nevek különböztetik 
meg egymástól a Parancs kártyákat. A 
névnek nincs hatása a játékmenetre.

3. Akciók: A Parancs kártyákat általában a COG 
parancs fázisban játsszuk ki, végrehajtva a a 
rajtuk lévő, pontokba szedett képességeket 
(akciókat). Ha a játékos felhasználja a 
kártyát, végrehajthatja annak összes 
felsorolt akcióját. Tetszése szerint akár 
egy kiválasztott, vagy akár az összes 
akciót is végrehajthatja.

4. Játékos limit: Néhány kártya sarkában 
„2+” jelölés látható, vagyis az adott 
akciót, csak 2 vagy több játékos esetén 
lehet végrehajtani. Ha valaki egyedül 
játszik és ilyen Parancs kártyát húz tegye 
vissza a dobozba és húzzon újat. Lásd a 
„Szóló szabályok” fejezetet a 30. oldalon.

játékos kor
Ebben a fejezetben részletesen ismertetjük egy játékos 
körének lefolyását.

1.    Gyógyítás fázis

E fázis során az aktív játékos maximum 2 Parancs kártyát 
húzhat. Soha nem lépheti túl a kézlimitjét, ami rendszerint 
6 kártya.

Ez a fázis nagyon fontos, hiszen a COG katona egészségét 
a kézben tartott lapok száma jelképezi. Ha a játékos 
kezében már nincs lap és katonája megsebesül, a figurát 
el kell fektetni és elvérezhet (lásd 21. old).

..



Mivel minden Locust mozgást és támadást 
M.I. kártyák irányítanak, alkalomadtán több 
érvényes akció is végrehajtható. Például egy 
M.I kártya lehetővé teszi egy Drone számára, 
hogy megtámadja a legközelebbi COG-ot, viszont 
2 COG figura is azonos távolságra van tőle. 
Ebben az esetben az aktív játékos döntheti 
el, hogy melyik célpontot támadhatja.

Ugyanezt a szabályt kell követni a Locustok 
mozgatásánál is. Az aktív játékos dönti el, 
hogy a figura mely mezőkre lép – persze 
figyelembe véve az M.I kártya utasításait.

Ha több Locust mozog és/vagy támad, minden 
egyes figura teljes aktivációját egyesével 
kell végrehajtani (az aktív játékos választása 
szerint). A Locust figurák nem támadhatnak 
vérző (elfektetett) COG katonát.

Locust dontések

2.    COG parancs fázis

E fázis során a játékos kijátszik egy kártyát a kezében 
tartottak közül, és eldobásakor végrehajt egyet az alábbi 
lépések közül:

Elvégzi a kártyán feltüntetett akció(ka)t. Először 
az elsőként jelzett akciót hajthatja végre, utána a 
többit. Nem kötelező mindet elvégezni, de 
sorrendjüket be kell tartania.

Mozog két mezőnyit, és figyelmen kívül hagyja a 
kijátszott kártya instrukcióit.

Végrehajt egy támadást, és figyelmen kívül 
hagyja a kijátszott kártya instrukcióit.

E fázis során kötelező Parancs kártyát kijátszani!

Megj: Ha egy Parancs kártya lehetővé teszi, hogy a 
játékos kiválasszon egy COG figurát a mezőjén, ez a figura 
a sajátja is lehet.

Speciális akciók

Mielőtt vagy miután elvégzi Parancs kártyája bármelyik 
akcióját, a játékos eldobhat egy újabb kártyát a kezéből, 
hogy végrehajtsa az alábbi speciális akciók egyikét:

Saját mezőjén újraéleszthet egy elvérző COG 
figurát (lásd 21. old). 

Saját mezőjén felvehet egy eldobott fegyver 
jelzőt (lásd 20. old).

Aktiválhatja a mezőjén lévő felszerelési tárgyat 
(ha felszerelés ikon jelzi). Ezután használhatja a 
tárgy képességét, melyet a tereplap Helyszín 
kártyája részletez.

Az aktív játékos körönként több ilyen speciális akciót is 
végrehajthat, ha mindegyikért eldob egy-egy Parancs 
kártyát.

Példa: COG parancs fázisában Dominic Santiago először 
úgy dönt, hogy eldobja egy Parancs kártyáját és újraéleszti a 
vele egy mezőn lévő és elvérző Marcus Fenixet. Ezután 
kijátszik kezéből egy újabb Parancs lapot, és elvégzi a rajta 
szereplő első akciót (melynek révén 2 mezőt mozoghat). 
Miután kettőt lépett úgy dönt, hogy eldob még egy Parancs 
kártyát a kezéből, hogy aktiválja a mezőjén lévő felszerelési 
tárgyat, ami néhány lőszer jelzővel gazdagítja. Végül elvégzi 
a másodikként kijátszott Parancs kártyája utolsó akcióját, 
ami támadást engedélyez. Miután befejezte a támadást 
megkezdi az utolsó, Locust aktivációs fázist.

A játékos nem kezdhet bele speciális akcióba egy Parancs 
kártya alap akciója közben. Például, ha egy Parancs kártya 
lehetővé teszi, hogy kettőt lépjen, nem léphet egyet, 
éleszthet újra egy másik COG-ot, majd léphet még egyet.

3.    Locust aktivációs fázis

Az aktív játékos felhúzza a Locust M.I. pakli felső lapját és 
végrehajtja az ott leírtakat. A legtöbb ilyen kártyán van 
egy kitétel, mely ha teljesül a Locust figurák egy bizonyos 
akciót hajtanak végre, ha viszont nem valósult meg, 
akkor egy másikat végeznek el.

A Locust M.I. kártyák többnyire mozgást (lásd 15. old), és/
vagy támadást (lásd 16. old) engedélyeznek.

Ha az M.I. kártyán a „te” szó szerepel, az mindig az aktív 
játékosra vonatkozik. Más kártyák a legközelebbi COG 
figurákra, melyek legalább az aktivált Locust figurák 
mozgásnyi távolságán belül találhatók. Ha több Locust 
figura aktiválódik, az aktív játékos dönti el milyen 
sorrendben cselekszik velük (lásd a „Locust döntések” 
fejezetet lejjebb).

Miután végrehajtotta a kártyát, a játékos a Locust M.I pakli 
mellé helyezi, színnel felfelé. 

Fontos: Több M.I. kártya arra utasít, hogy húzz új M.I. kártyát 
ha bizonyos bizonyos kritérium teljesült. Ez többnyire akkor 
következik be, ha nincs játékban figura a felsorolt Locust 
fajtából.

..



A Locust M.I kártyáknak háromféle jellemzője lehet:

Ha valaki felzúzza az M.I. pakli utolsó lapját, megkeveri 
a dobott M.I. kártyákat és abból képes új húzópaklit.

Event (esemény): E kártyáknak általában minden 
befolyásoló hatásuk van, mely nincs feltételhez 
kötve és teljes egészében kell végrehajtani. 

For Each (minden egyes): Ezek a kártyák a felsorolt 
típusú, játékban lévő minden egyes figurára 
egyszer vonatkoznak. Ha felsorolt típusból több 
figura is a táblán van, az aktív játékos kiválasztja 
egyiküket, elvégzi vele a rá vonatkozó instrukciót, 
majd választ egy másikat és azzal is elvégzi a rá 
vonatkozót. Ezt addig folytatja, míg a jelzett fajtából 
minden egyes figurát nem aktivált.

Például, ha két Drone van játékban, és egyikük egy 
bizonyos kitételnek tesz eleget, míg a másikuk egy 
másik feltételt teljesít. Részletes példa a 12. oldalon.

Group (csapat): Az ilyen kártyákat csak egyszer
kell végrehajtani, és többnyire a játék helyzetére 
vannak hatással. Ha több figura mozoghat és/
vagy támadhat, az aktív játékos egyenként elvégzi 
velük a feladatot, tetszése szerinti sorrendben.

Gyozelmi feltételek
,,

Ahhoz, hogy nyerjenek, a játékosoknak teljesíteniük kell 
minden Küldetés kártyán felsorolt célt. A játékot az 1. 
szakaszt jelképező Küldetés kártyával kezdik, követve a 
Speciális szabályok (Special Rules) utasításait.

Ha a „Flip When” (fordítsd meg, ha...) feltétel teljesült, 
elolvashatják a hátlapján lévő történetet és végrehajtják 
utasításait. Ha elérnek a „Proceed to the next stage” 
(folytassátok a következő szakasszal) sorhoz, eldobják a 
kártyát és a következő lap Speciális szabályai lépnek 
érvénybe. Ez a kártya is addig marad játékban, amíg 
feltételei teljesülnek.

Az utolsó Küldetés kártyán lévő feltételek teljesítésével 
a játékosok nyernek.

A játékosok veszítenek, ha minden COG katona elvérzik.

Locust M.I. kártya részei

1. Kártya jellemzője: A kártya tetején olvasható, 
hogy ez a lap egy „Event” (esemény), „For Each” 
egy bizonyos típusú figurára vonatkozó, vagy 
„Group”, tehát a jelölt típusból az összes 
Locustra vonatkozik. A sarokban a kártya által 
érintett Locust fajta megnevezése olvasható.

2. Teljesült feltétel: Ez az akció akkor hajtható 
végre, ha a fent leírt kritériuma teljesül.

Például a fenti képen lévő 11-es kártyánál: Ha 
legalább 1 Wretch figura a térképen van, az összes 
Wretch mozoghat és ha alkalma nyílik támadhat.

mozoghat és ha alkalma nyílik támadhat.Ha 
nincs Wretch a táblán újabbak kerülhetnek 
játékba, ahogy arról a Kiegészítő feltétel 
rendelkezik.

3. Kiegészítő feltétel (Máskülönben...): Ha 
az előző feltétel nem teljesült, a játékos 
ezt az utasítást hajtja végre. A Kiegészítő 
feltétel néha a kártya eldobására és új lap 
húzására utasít.

4. Kártya száma: Ez az egyedi szám arra szolgál, 
hogy beazonosíthassuk az M.I. Kártyákat.



Locust M.I. kártya végrehajtása

1. Miután végrehajtotta Parancs kártyáját, 
az aktív játékos egy Locust aktivációt is 
köteles elvégezni. Húz egy lapot a Locust 
M.I pakliból.

A húzott kártya a 17-es. Nincs játékban 
Boomer, tehát el kell dobnia a lapot és egy 
újat húznia, ahogy a „Máskülönben” részben 
olvasható.

2. A 13-as lapot húzza. Eszerint minden 
Drone, melynek látómezején belül egy COG 
tartózkodik, megtámadja a legközelebbi COG-ot. 
Ha látómezején belül nincs senki, a Drone 
három mezőt lép a legközelebbi COG felé.

3. A játékos elsőként a bal szélen lévő Drone-
t aktiválja. Mivel látómezején belül nincs 
COG (lásd 20. old), nem támadhat. Helyette 
hármat lép a legközelebbi COG felé.

4. Miután a COG befejezte mozgását 
automatikusan fedezékbe vonul mezőjén 
belül.

5. A játékos ezután a második Drone-t 
aktiválja, akinek látómezején belül két 
COG is tartózkodik. Az M.I kártya szerint 
a Drone a legközelebbi COG-ot támadhatja, 
de mivel mindkettő azonos távolságra van, 
az aktív játékos Marcus Fenixet választja (aki 
fedezékben van), a támadás célpontjául.

Miután elvégezte a támadást, minden Drone 
aktiválása befejeződött. Az aktív játékos 
köre véget ért, és a balján ülő játékos 
lesz aktív, megkezdve körét. 



Egy kuldetés céljainak teljesítése

1. A játékosok az „Emergence” küldetés 
paklijának 1. szakaszát kezdik. Ez a 
kártya úgy rendelkezik: „Fordíts meg, ha: 
Minden felbukkanási lyukat lezártatok.”

2. Marcus Fenix Bolo gránátjának köszönhetően 
sikerül lezárni az utolsó felbukkanási 
pontot is a térképen.

3. Mivel az aktív játékos megoldotta a Küldetés 
kártya célját, azonnal megfordíthatja azt 
és végrehajthatja a hátlap teendőit is.

4. Eszerint 3 Boomer, 3 Drone és 2 Wretch 
jelenik meg a kijáratnál. Az aktív játékos 
elhelyezi a figurákat, majd a kártyán 
írtak szerint mozgatja a Drone és Wretch 
bábukat.

5. Ezután áttérhet a Küldetés következő 
szakaszára az 1-es kártya eldobásával. 
Most a 2-es Küldetés lap kerül elő. Ha a 
játékosoknak sikerül teljesíteniük az itt 
leírt célt, megfordíthatják a lapot és 
végrehajthatják a hátlapon közölteket (ami 
ez esetben azonnali győzelmet jelent).

Marcus Fenix köre itt ér véget.

..



Speciális szabályok Fedezék keresése

A térkép több részén találhatók fedezékek (lásd a 
„Térképlap részei” fejezetet a 6. oldalon). Miután egy COG 
figura befejezte mozgását köre alatt, a játékos fedezékbe 
mozgathatja mezőjén. A fedezékbe vonulás ingyenes, nem 
csökkenti a figura lépésszámát. A fedezékből kilépés is 
ingyenes – akkor következhet be, ha a figura megkezdi 
mozgását.

Fedezékre általában azért van szükség, hogy figuránk 
védelmi bónuszt szerezzen (+1, vagy +2 védelmi kockát 
– a részletek a 15. oldalon). A figura nem kap védelmi 
bónuszt, ha ellenfele ugyanazon a mezőn tartózkodik. A 
fedezés a Locust és a COG katonák számára is egyforma 
védelmet jelent.

A legtöbb Ellenség kártyán „Fedezék keresése” ikon is 
látható. Ez azt jelenti, hogy ez az ellenfél fajta 
automatikusan fedezékbe vonul a mezőjén, miután 
mozgott, vagy felbukkant (még az előkészületnél történő 
felhelyezésekor is).

Minden fedezékjelen csak 1 figura tartózkodhat – ha 
egy figura már elfoglalta, másik nem léphet ide.

A fedezékben lévő katona végrehajthat speciális akciókat is 
(például felszerelési tárgy aktiválását, vagy újraélesztést).

A figurák csak mozgás, vagy felbukkanásuk után 
vonulhatnak fedezékbe. Így például, ha egy fedezékben 
lévő figurát megölnek, társa azonnal nem foglalhatja el 
a helyét a fedezék mögött.

Ebben a részben az eddig nem taglalt szabályokat rész-
letezzük, mint például a mozgást, a felbukkanást és a 
harcot.

COG mozgatása
Több Parancs kártya is lehetővé teszi a COG számára, 
hogy lépjen néhány mezőt. Egyet lépve a játékos 
bármely szomszédos mezőre helyezi figuráját. Szomszédos 
mezőnek minősül minden szürke, egyenetlen vonallal 
elválasztott terület. A figurák nem léphetnek át falakon 
(egyenes, fekete vonal), vagy szintkülönbségeken 
(szaggatott kék vonal  lásd 6. oldal). A COG mozgását 
lásd a lenti példán.

A figurák nem léphetnek át ajtóm, amíg felfedezést 
követően el nem távolították azt (lásd 22. old). A figura 
nem léphet le a térképről.

A figura sérülés nélkül beléphet, vagy áthaladhat olyan 
mezőkön, ahol más figurák tartózkodnak (akár 
ellenségesek is).

COG mozgatása (példa)

1. Az aktív játékos kijátszik egy Parancs 
kártyát, mely max. 3 lépést engedélyez.

2. Úgy dönt, hogy kettőt lép, keresztül egy 
Locust figura mezőjén. COG társa mezőjét 
nem érheti el, mivel a falon képtelen 
átjutni.

3. Miután mozgott úgy határoz, hogy fedezékbe 
vonul a mezőjén. Ez a lépése nem minősül 
mozgásnak és azonnal végrehajtható.



Locust mozgatása
A Locust figurák többnyire az M.I kártyák hatására 
mozognak. Az aktív játékos ezek utasítása szerint mozgatja 
őket. A Locustok mindig a legrövidebb úton jutnak el 
céljukhoz, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, 
mint a COG figurákra.

Miután befejezte a Locust mozgatását a játékosnak a 
mezőn lévő üres fedezék helyre kell tennie a figurát (ha 
Ellenség kártyáján a „Fedezék keresése” ikon látható – 
16. old). Ha több üres fedezék választható, a figurát 
mindig a legtöbb védelmi pontot nyújtóra kell helyezni, 
amennyiben a legközelebbi COG megtámadná (a mezőn 
lévő egyéb COG figurákat nem kell figyelembe venni).

A figura sérülés nélkül beléphet, vagy áthaladhat olyan 
mezőkön, ahol más figurák tartózkodnak (akár ellenségesek 
is).

Locustok felbukkanása
Némely Locust M.I kártya bizonyos fajtájú Locustok 
felhelyezésére utasítja a játékost egy mező felbukkanási 
pontjánál. Egy figura felbukkanásakor a játékos egy 
új, a térképen még nem lévő figurát helyez a jelölt 
mezőre. Ha a figura Ellenség kártyáján a „Fedezék 
keresése” ikon látható, azonnal fedezéket keres 
magának a mezőn (lásd az „Ellenség kártya részei” 
fejezetet a 16. oldalon).

Ha több figura is felbukkan egyszerre az aktív 
játékos határozza meg megjelenési sorrendjüket.

Ha egy fajtából már nincs több Locust figura eggyel 
erősebbet tegyetek fel (pl. B helyett C-típusút). Ha 
már az összes A, B és C figura játékban van, nem 
helyezhető fel több Locust. 

A Locustok a térképlapok előkészítésekor és újak 
felfedezésekor is felbukkanhatnak (lásd 22. old).

A Locust figurák néha a térkép kijáratánál bukkannak 
fel. Ez bármely kijáratra vonatkozik, melyen ajtó jelző 
található.

Locustok beazonosítása

A Küldetés Előkészület kártya háromféle Locustot 
sorol fel, melyek szerepelnek az adott küldetésben. 
A kártya meghatározza, hogy melyik Locust fajta 
lesz az „A”, „B” és a „C” jelű. Az előkészületek 
során ezen fajták Ellenség kártyáit a Küldetés 
Referenia lap bal oldalához helyezzük, emlékeztetőül.

Ha egy kártya „A”, „B”, vagy „C” Locustot említ, 
a játékos a Küldetés Referencia lap melletti
kártya alapján határozza meg a Locust fajtát.

A fenti példa szerint, ha egy M.I kártya egy „A” 
Locust felbukkanását kéri, a játékosnak egy 
Wretch-et kell a felbukkanási lyukhoz tennie.

A fedezékben lévő védekező figura védelmi 
bónusza attól függ, hogy támadója a fedezék 
melyik oldalán található. A fedezék 
oldalait egy képzeletbeli, a közepén lévő 
nyilat   metsző vonallal különíthetjük el 
(lent egy szaggatott piros vonal jelzi). 

Ha a támadó rálátása metszi ezt a vonalat, 
a védekező TELJES FEDEZÉKBEN van, és +2 
védelmi kockával dobhat (lásd 16. old).

Ha a támadó rálátása nem metszi ezt a 
vonalat, a védekező RÉSZLEGES FEDEZÉKBEN 
van, és +1 védelmi kockával dobhat.

Ha a támadó és a védekező ugyanazon a 
mezőn tartózkodik, a védekező nem kap 
bónuszt a fedezékért.

Ha a védekező fedezék helyén több fedezék 
nyíl is található, azt a nyilat használja, 
amelyik a legjobb védelmet nyújtja számára.

Fedezék védelmi bónusz



1. Név: A figura fajtájának beazonosításához 
használjuk. A név némely M.I kártya 
jellemzőinél is megjelenhet.

2. Védekező érték: Ez a fajta Locust ennyi 
védelmi kockával dobhat alapból.

3. Életerő: Ennyi sebzés pontot kell elérni, 
hogy a sértetlen Locustot megöljük.

4. Aktiválódó képesség: Ez a képesség minden 
alkalommal aktiválódik, amikor a Locust 
támadása során egy omen    jelet dob.

5. Állandó képesség: Ez a képesség 
folyamatosan aktív, és előnyöket vagy 
hátrányokat ad, amennyiben a figurának 
lehetősége adódik alkalmazni.

6. Láncfűrész immunitás ikon: Ez az ikon 
azt jelenti, hogy az adott Locust annyira 
nagy vagy erősen páncélozott, hogy nem árt 
neki a Lancer fegyver állandó képessége 
(a láncfűrész).

7. Támadási érték: A Locust ennyi kockával 
dobhat alapból, ha támad.

Ellenség kártya részei Támadás
Sok Parancs kártya és Locust M.I kártya lehetővé teszi, 
hogy a figura megtámadja ellenfelét. Támadásnál a 
következőket kell végrehajtanunk:

1. Védekező kiválasztása: A támadó kiválasztja mely 
figurát támadja. Csak olyan figura támadható, mely 
látómezőn belül tartózkodik (lásd 20. old). Ha egy 
Locust figura a támadó az aktív játékos választja ki a 
védekezőt (követve az M.I kártya utasításait, és 
figyelembe véve az Ellenség Referencia kártyáján lévő 
speciális szabályokat is).

2. Támadókockák száma: A támadó COG játékos 
kiválasztja egyik Fegyver kártyáját és elvesz annyi 
fekete támadókockát, amennyit a kártya jelöl (választhat 
Normál és Elsöprő támadást is – lásd 17. old). Ha egy 
Locust figura támad, használjatok a támadási értékével 
megegyező számú fekete kockát.

3. Védelmi kockák száma: Vegyetek el annyi piros 
védelmi kockát, amennyi a célpont figura védekező 
értéke (a COG karakter kártya és az Ellenség kártya bal 
alsó sarkában jelölve). Használjatok bónusz kockákat, 
ha az alábbiak teljesülnek:

•  +1 piros védelmi kocka, ha a védekező fedezékben      
van és a támadó másik mezőn tartózkodik (ehelyett
     +2 kocka jár ha teljes a fedezék – lásd 15. old). 

•   +1 piros védelmi kocka minden egyes, a fegyver
     hatótávolságán kívüli mezőért (a Fegyver kártyán
     feltüntetve – lásd 17. old). A Locust támadások
     végtelen hatótávolságúak, hacsak nem rendelkezik
     másként a Locust M.I kártya.

4. Kockadobás: Az aktív játékos az összes támadó és 
védelmi kockával dob. Ezután minden dobott omen 
jelért      végrehajthatja az Aktiválódó képességet (a 
támadó Fegyver kártyáján, vagy Ellenség kártyáján 
jelezve). Részletek a „Fegyver Speciális Képességei 
fejezetnél a 17. oldalon.

Ha többen játszanak a védekező COG játékos is 
dobhat a védelmi kockákkal, míg a támadókat vezető 
aktív játékos a támadó kockákkal dob.

5. Sebesülések: Számoljátok össze a fekete kockák 
összes dobott találatait    , és a piros kockák összes 
dobott pajzsait       .  A dobott omen     jelek nem
számítanak találatnak ( kivéve, ha olyan képességet 
aktiválnak, ami sebesülést okoz – példa a 18. oldalon).

A védekező fél annyi sebesülést szenved, amennyivel 
több a találat jel mint a pajzs ikon (lásd a „Találatok 
számítása fejezetet a 19. oldalon).

Ha befejeztük ezt a lépést a támadásnak vége, 
függetlenül attól, hogy a védekező meghalt vagy 
sem.

8. Fedezék ikon: Ez az ikon azt jelenti, 
hogy a Locust mozgása, vagy felbukkanása 
után automatikusan fedezékbe vonul 
mezőjén (lásd a 14. old).



Loszer
A Lőszer jelzők egy teli tár 
töltényt jelképeznek. A fegyverek 
többsége normál módban a teljes 
tár elhasználása nélkül is tud 
tüzelni. Létezik egy ún. Elsöprő 
támadási módjuk is, melyhez fel 
kell használnunk egy Lőszer 
jelzőt. Az Elsöprő támadás jóval 
hatásosabb, de hamar leapasztja 
a muníciót. Némelyik fegyver 
(például a Boomshot és a Torque 
Bow) csak Elsöprő támadási 
módban használható.

Fegyverek speciális képességei

A Fegyver kártyákon kétféle speciális képességet találunk: 
Állandó képességet és Aktiválódó képességet.

Az Állandó képesség dőlt betűvel van szedve a kártyán, 
hatása pedig folyamatos. Ezek általában különleges 
lehetőségeket biztosítanak, mint például a Lancer 
képességét egy speciális támadásra, vagy megkötéseket, 
például a Gnasher Shotgun limitált hatótávolságát.

Az Aktiválódó képességek, különleges bónuszok, melyek 
csak akkor használhatók, ha legalább egy omen        jelet
dobtunk a kockával. Például, ha egy Boomshottal 
támadunk, minden dobott omen jel után 1 sebesülést 
szenved a célmezőn álló összes egyéb figura. Az 
Aktiválódó képesség minden egyes omen jel után egyszer 
aktiválódik, hacsak a szabály másként nem rendelkezik 
(lást a „Példa egy támadásra” fejezetet a 18.oldalon). 

Ha egy Aktiválódó képesség sebesülést okoz a célpontnak, 
az annyit sérül, ahány találatot kockáink mutatnak (levonva 
a védelmi kockák által mutatott pajzsokat).

Minden Fegyver kártyán, két támadási érték látható a 
fegyver képe alatt. A bal oldali érték (a /-jel előtti) azt 
mutatja, hogy Normál támadási módban mennyi fekete 
Támadó kockával dobhatunk. A jobb oldali érték (a /-jel 
után és a töltény ikon előtt), az Elsöprő támadás során 
felhasználható fekete támadó kockák számát mutatja. 
Ahol a Normál támadás értéke 0, csak Elsöprő támadás 
választható.

Ha a Fegyver kártyán nincs Lőszer jelző, az adott 
fegyver sem Normál, sem Elsöprő támadási módban 
nem használható (hacsak a Fegyver kártya képessége 
máshogy nem rendelkezik). Plusz Lőszer jelzők szerezhetők 
némely Parancs kártya, felszerelési tárgy (lásd a „Speciális 
akciók” fejezetet a 10. oldalon) és eldobott fegyverek ( 
lásd 20. old) jóvoltából.

Minden játékos legfeljebb 4 fegyvert tarthat magánál 
(lásd 20. old), és mindegyiken kell lennie valamennyi 
Lőszer jelzőnek.

1. Név: Az adott fegyver beazonosítására 
szolgál.

2. Normál támadási érték: Ha nem költünk 
el Lőszer jelzőt a kártyáról, ennyi támadó 
kockával dobhatunk.

3. Elsöprő támadási érték: Egy Lőszer jelzőt 
elköltve ennyi támadó kockával dobhatunk.

4. Hatótáv: E fegyverrel maximum ennyi 
mező távolságra lévő figurát támadhatunk, 
anélkül, hogy az újabb védelmi kockákat 
kapna.

5. Állandó képesség: Ez a képesség állandóan 
aktív és hátrányokat, vagy előnyüket kínál 
a fegyvert tartó karakternek, akinek 
kötelező ezt figyelembe vennie. 

6. Aktiválódó képesség: Ez a képesség 
minden alkalommal aktiválódik, ha a fegyvert 
használó játékos omen   ikont dob támadás 
közben.

Fegyver kártya részei

A játékosnak mindig kötelező követnie a Fegyver kártya 
Állandó képességének előírásait, amíg birtokolja a lapot. 
Ez néha hátrányt jelent a mozgásra, vagy a támadási 
képességre nézve.

A játékos bármikor eldobhat egy Fegyver kártyát (távolítsuk 
el a játékból, és tegyük vissza a dobozba). A játékosok 
nem adhatják oda másnak Fegyver kártyáikat.

,,



Példa egy támadásra

1. Az aktív játékos épp most fejezte be 
mozgását és úgy dönt nem vonul fedezékbe. 
Parancs kártyája második lehetősége egy 
támadást engedélyez neki.

2. Célpontjául a Drone figurát választja.

3. A támadást a nála lévő Lancer csata 
karabéllyal szeretné végrehajtani. Úgy 
dönt, hogy eldob a Fegyver kártyájáról 1 
Lőszer jelzőt, így aktiválva annak Elsöprő 
támadási módját. Így 4 fekete támadó kockával 
dobhat, ahogy az a kártyán látható.

4. Megnézi a Drone védekező értékét annak 
Ellenség kártyáján. Ez az érték 1-es.

5. Ehhez még egy kockát kell adnia, mivel 
a Drone Részleges fedezékben van (egy 
fedezék helyen, de nem a teljes fedezék 
vonal túloldalán).

6. A Drone védelme egy újabb kockával is 
gazdagodik, mivel a figura 3 mezőnyi 
távolságra van, a Lancer hatótávolsága 
viszont csak 2 mező. Ez így összesen 3 
védelmi kocka.

7. A játékos dob a négy támadó és a három 
védelmi kockával. Az eredmény egy omen 
ikon, három találat és három pajzs.

8. Az omen ikon aktiválja a fegyver Aktiválódó 
képességét, ami +1 sebesülést okoz.

9. Kivonja a dobott pajzs ikonokat (3), a 
összesen szerzett találat számból (3+1), 
így a különbség 1 találat lesz.

10. A Drone nem volt sebesült, így életereje 
3, ahogy az ellenség kártyáján látható.

11. Mivel a szerzett 1-es sebesülése kevesebb 
mint az alap életereje, a játékos egy 
Drone sebesülés jelzőt helyez a figurája 
alá.

Fontos
Mivel minden Drone sebesülés jelző 1-es
értékű, egy sebesült Drone életerejének,
nem kell feltétlenül tükröznie a
szerzett sebesülések pontos számát.

Sebesülés



Bolo gránátok

A Bolo gránátokra néhány különleges szabály vonatkozik.

Ha Bolo gránáttal akar támadni, a játékosnak el kell 
dobnia egy gránát jelzőjét. A Bolo gránátok sosem 
igényelnek Lőszer jelzőt (így nem is nyernek ilyet, ha 
egy Parancs kártya Lőszer jelzőt adna).

Bolo gránátot használva a támadó nem figurát, hanem 
mezőt támad. A támadó egyszer dob, és a hatás a 
mezőn tartózkodó összes figurára vonatkozik, az alábbiak 
szerint:

Ha dobtak a támadó kockákkal, a mezőn lévő minden 
figura védekező dobást végez és ez alapján egyenként 
szenved sérülést. Ez a mezőn tartózkodó COG figurákra 
is vonatkozik. A fedezék nem ad plusz védelmi kockát 
a Bolo gránáttal szemben, de a Kitérés képesség (lásd 
24. old) használható a támadó kockák eldobása előtt. 

A gránátok nem használhatók hatótávolságukon kívüli (2 
mező) célpont ellen, és Őrködő ellenfelekkel szemben 
sem (lásd 24. old).

Felbukkanási lyukak lezárása

A Bolo gránát kártyáján lévő Aktiválódó képes-
ség lehetővé teszi, hogy lezárjunk vele egy
felbukkanási lyukat. Ha használta, a játékos
egy „lezárt lyuk” jelzőt tesz a térképre nyom-
tatott felbukkanási helyre. Ha nem volt a térképre 
nyomva, csak vegyük le az azt jelképező jelzőt.

Ezen a területen ezután nem lehet felbukkanási pont. Ha 
Locust figurák jelenhetnek meg a legközelebbi ponton, 
a lezárt lyukat figyelmen kívül kell hagyni, és a figurákat 
a következő lyukhoz kell letenni.

öltünk meg, húzzunk egy új sebesülés jelzőt. A jelző 
lehet semmit sem tartalmazó (dobjuk el), vagy 
gazdátlan fegyvert jelképező (lásd a 20. oldalon).

Némely Locust figurához (pl. Ticker) nincsenek sebesülés 
jelzők, mivel életerejük csupán 1-es. Egyetlen sérülés 
megöli őket, és eldobott fegyvert sem hagynak hátra.

Ha a sebesült Locust a jelzője értékénél kisebb 
sérülést szenved, nem pusztul el, és nem is sebesül 
meg újra. Jelzője a helyén marad, amíg be nem gyűjti 
az elpusztításához szükséges sérülés értéket.

Bizonyos képességek a következő utasítást adják: „a 
mezőn minden figura 1 sebesülést szenved”. Ebben az 
esetben a mezőn minden COG 1 sérülést szenved (el 
kell dobnia 1 Parancs kártyát), és minden Locust is 
egyetlen sebesülést szerez.

Ha egy Locust figura meggyógyul, sebesülés jelzőjét 
tegyétek vissza a használaton kívüli sebesülés jelzők 
közé.

Emlékeztető: a sebesülés jelzőn lévő értéknek nem 
kell feltétlenül tükröznie a figura által szerzett sérülés 
pontos mértékét (lásd „Fontos megjegyzés” a 18. 
oldalon).

Berserker sebesulése

A Berserker sebesülés jelzőjének két értéke 
van. Ha első alkalommal sebesül meg a jelzőt 
nagyobb értékével (5) felfelé helyezzük alá. 
Következő sérülése alkalmával, ha ezúttal sem 
sikerül megölni, fordítsuk a jelzőt a 3-as 
oldalára. A Berserker nem dob el fegyvert.

Ha súlyosan sebesült állapotában kevesebb mint 
3 sérülést szenved, nem történik semmi.

Az Ellenség kártyáján lévő Állandó képessége 
szerint: a sértetlen Berserkert csak a 
Hammer of Dawn fegyverrel lehet megsebezni, 
vagy megölni.

Sebesulés

Locust figurák sebesülése

Minden Locust figurának kétféle állapota van: Sértetlen 
(nincs sebesülés jelző a figura alatt) vagy Sebesült (van 
sebesülés jelző a figura alatt).

Ha a Locust figura bizonyos mértékű sérülést szenved, 
melynek mértéke kisebb mint aktuális életereje (melyet 
Ellenség kártyáján olvashatunk le), akkor sebesültnek 
számít. Ez esetben helyezzünk egy Sebesülés jelzőt (az 
adott Locust fajtája szerintit), a figura talpa alá. A jelző 
által mutatott érték lesz a Locust aktuális életereje.

Ha a Locust az életerejével egyenlő, vagy annál 
nagyobb értékű sérülést szenved, elpusztul. Távolítsuk 
el figuráját a térképről és tegyünk helyébe egy 
Eldobott fegyver jelzőt. Ez az eddigi sebesülés jelző lesz 
másik oldalára fordítva, vagy ha addig sértetlen Locustot

..
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Ha a Locust elpusztul, sebesülés jelzőjét 
meg kell fordítani, ami így Eldobott fegyver 
jelzővé változik. Ha a jelző hátulján 
piros X van, kikerül a játékból, vissza a 
használaton kívüli (dobott) Sebesülés 
jelzők közé. Ha egy Sebesülés jelző halom 
elfogyott, keverjük össze az ugyanilyen 
fajtájú dobottakat és abból képezzünk új 
halmot.

Ha egy COG figura egy mezőn tartózkodik egy 
Dobott fegyver jelzővel, Parancs kártyája 
akciói előtt és után is felveheti. Ehhez 
csak el kell dobnia kezéből az egyik 
Parancs kártyáját, a dobottak közé kell 
helyeznie a jelzőt is, és végrehajtani a 
következőket:

Eldobott fegyver
jelzok

COG figurák sebesülése

Ha egy COG figura sebesülést szenved, minden sebesülés 
pont után el kell dobnia egy tetszése szerinti Parancs 
kártyáját. Tehát a Parancs lapok nem csak a végrehajtható 
akciók számát, de életerejét is tükrözik. 

Ha a figura megsebesül, de játékosának már nincs a 
kezében kártya, elvérzik (lásd 21. old). A játékos akár 
kártya nélkül is folytathatja a játékot. Addig nem vérzik 
el, amíg egy újabb sebesülést nem szerez.

Látómezo és hatótávolság

A Locust és COG figurák csak úgy támadhatják meg 
ellenfelüket, ha az látómezőjükön (LM) belül tartózkodik. 
Látómezőn belülinek számít két figura ha tartózkodási 
mezőjük között egyenes vonal húzható, mely nem metsz 
fekete falat. A LM meghatározásához használhatjuk a 
Látómező mérőt.

Ha egy figura nincs fedezékben, a látómező 
szempontjából bárhol tartózkodhat mezőjén belül. Ez 
azt jelenti, hogy két fedezékben nem lévő figura látja 
egymást ha egyikük mezőjének bármely pontjából egyenes 
vonal húzható a másik mezőjének bármely pontjára, 
anélkül, hogy az falat metszene.

Ha egy támadó vagy védekező figura fede-
zékben van, látómezőn belülinek számít, ha
fedezék mezőjének legalább egyik nyilától
(lásd jobbra) egyenes vonal húzható a
másik figura mezőjéig, vagy fedezék mezőjének nyiláig.

A fedezék nem takarja a látómezőt, de védelmi bónuszt 
nyújthat, ha a védekező fedezék mezőn van (lásd 15. 
old) és megszabja a Látómező kiszámításának szabályait 
(lásd a “Példa a látómezőre” részt a 21. oldalon.

Hatótávolság mérése

A hatótáv mérésénél meg kell számolnunk, hogy a 
figurának mennyit kéne lépnie saját mezőjéről a célmezőre. 
A szintkülönbség határok sima elválasztónak minősülnek a 
hatótávolság és a látómező meghatározásakor. Például 
ha két figura egy mezőn tartózkodik, akkor távolságuk 0, 
ha szomszédos mezőkön, akkor 1.

Ha egy COG olyan Locustot támad, amely a COG maximum 
hatótávolságán kívülre esik (fegyver kártyán feltüntetve), 
a védekező 1 extra védelmi kockát kap minden egyes, a 
hatótávot túllépő mező után.

Példa: Marcus Fenix Lancer fegyverrel támad (hatótáv: 2) 
egy Drone-t, amely 5 mezőnyire van. A Drone ezért 3 extra 
védelmi kockával dobhat (az Ellenség kártyáján feltüntetett 
1-en túl). Azt is vegyétek figyelembe, hogy a támadás csak 
úgy lehetséges, ha a két figura egymás látómezejében 
tartózkodik (lásd feljebb).
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Semmi        Eldobott fegyver

Fegyver felvétele: A Speciális fegyver 
kártyák közül keresse ki a jelzőn lévő 
fegyvertípust. A játékos ezután tegye 
a kártyát meglévő fegyverlapjai mellé 
és helyezzen rá 2 Lőszer jelzőt. Ha 
a pakliban már nincsen ilyen Fegyver 
kártya, a játékos elveheti a Véletlen 
Fegyver pakli felső lapját.

Lőszer utánpótlás: Ha a játékosnak 
már van egy ilyen típusú fegyvere, 
helyette elvehet kér Lőszer jelzőt is 
és meglévő fegyverére helyezheti őket. 
De csak akkor ha már rendelkezik egy 
ugyanilyen fegyverrel.

Fegyverekkel kapcsolatos megkötés: Minden 
játékosnál maximum 1 Bolo gránát és három 
egyéb Fegyver kártya lehet.

A játékos bármikor szabadon eldobhatja 
fegyverét (kivéve a Bolo gránátot). Az 
eldobott fegyver visszakerül a játék 
dobozába.

,,



Példa a látómezore
,,

1. A fenti példában Marcus Fenix 
meghatározza, mely Locust figurákat 
támadhatja.

2. Fedezék nyilához viszonyítva látómezőjén 
belül tartózkodik a 2. számú Drone 
fedezékhelye, aki részleges fedezékben 
van hozzá képest (lásd 15. old).

3. Látómezőjén belül van a 3. számú Drone 
is, aki viszont teljes fedezékben van 
hozzá képest.

4. Nincs viszont látómezejében a 4. számú 
Drone, mivel egy fal takarja a rálátást 
(vörös vonal).

5. Látómezőjében van az 5. számú Drone (sárga 
vonal), mivel az nincs fedezékben és folyamatos 
vonal húzható tartózkodási mezőjéig.

6. Augustus Cole megtámadhatná mind a négy 
Drone-t, vagyis a 4. számút is látja, mivel 
tartózkodási mezője széléről egyenes vonal 
húzható a Drone fedezék mezőjének nyilához 
anélkül, hogy az falat metszene (kék vonal)

Elvérzés
Ha egy játékosnak nincs már Parancs kártya a 
kezében és figurája sérülést szenved, a figura elvérzik. 
Ennek jelzésére fektessük oldalára a figurát, és vegyük 
ki a fedezékből. Köre legelején egy mezőt mozoghat 
(kúszhat), de a Gyógyítás fázist és a COG parancs 
fázist ki kell hagynia. Ezután normál módon végre kell 
hajtania a Locust aktivációs fázisát (függetlenül attól, 
hogy kúszott vagy sem).

Ha minden COG figura elvérzik, a misszió elbukik, és 
minden játékos veszít.

Az M.I kártyák figyelmen kívül hagyják az elvérző COG 
katonákat. A Locustok nem támadhatnak ilyen figurát. 
Az elvérző figurát irányító aktív játékosnak ettől még 
végre kell hajtania a kártya összes utasítását, tehát ha 
az támadást rendel, akkor saját maga helyett egy 
általa választott COG-ot kell célpontul választania.

Fontos: A játékos semmilyen körülmények között 
nem húzhat Parancs kártyát, ha figurája elvérzik.

COG gyógyítása

Egy másik COG meggyógyíthatja a vele egy mezőn 
lévő elvérző társát, akciója elvégzése előtt és után is. 
Ehhez el kell dobnia egy kezében tartott, tetszőleges 
Parancs kártyáját. Az elvérző figura  ezután felállítható.

A gyógyult figura ettől kezdve nem számít vérzőnek. 
Köre során a szokott módon végrehajthatja a Gyógyítás 
fázisát és a Parancs fázist, de a Locust támadások 
célpontjává is válhat. Következő köre Gyógyítás 
fázisáig nem húzhat fel Parancs kártyákat, hacsak 
egy kártya, vagy képesség nem engedi.



A térkép felfedezése
A játék kezdetén a térkép első szintjét építjük meg 
(lásd a példát a 7. oldalon).

Némelyik küldetés több mint egy szintet tartalmaz, 
melyeket ajtó választ el egymástól. Az ajtó mezőjén 
tartózkodó COG játékos Parancs fázisában bármikor 
felfedezheti a mögötte lévő területet. A felfedezés nem 
kerül mozgás pontjába, vagy Parancs kártyájába.

Először le kell vennie az ajtót a térképről, majd 
felépítenie a térkép következő szintjét, az alábbi 
szabályokkal:

1. Helyszín kártya húzása: Az aktív játékos 
felhúzza a soron következő Helyszín pakli felső 
lapját.

2. Térképlap lehelyezése: Kikeresi a kártya 
által jelzett térképlapot, és leteszi az előző szint 
kijáratához illesztve. Az új lap bejárati nyilának 
az ajtón átlépő figura irányából kell mutatnia.

Az újonnan illesztett lap széle egyvonalban 
legyen az előző szélével (lásd a 7. oldalon).

Ezután a Helyszín kártyát a térképlap mellé 
helyezi. A kártyán további fontos információk 
találhatók, például az ellenfél felbukkanásáról, vagy 
a térképen fellelhető felszerelési tárgyakról.

3. Locust figurák lehelyezése: Következő 
lépésként a játékos lehelyezi a Locust figurákat 
az új lapra. A Helyszín kártya alján található 
információs csík szabja meg, hogy az adott 
játékosszámhoz képest mennyi, és milyen 
típusú Locust jelenik meg a térképlapon. A 
játékos lehelyezi az itt felsoroltakat, minden 
egyes felbukkanási lyukhoz. A Helyszín kártya 
ezt követően eldobható, kivéve ha a térképen 
fellelhető felszerelésre utaló infót is tartalmaz.

Példa: Ha hárman játszanak és a kártya alján a 
„3: AAB” felirat olvasható, az aktív játékos két „A” 
és egy „B” jelű Locustot helyez le (ezek fajtáját a 
Küldetés Referencia lap mellett Ellenség kártyákról 
olvashatjuk le), minden egyes felbukkanási lyukhoz. 
A letett figurák ezután fedezékbe vonulhatnak, ha 
képesek rá (lásd: „Ellenség kártya részei” a 16. 
oldalon).

4. Ismétlés: Ha maradt még kártya a Helyszín 
pakliban, a játékos megismétli az 1-3 lépéseket 
(új kártyát húz, lehelyezi a térképlapot, és 
felteszi rá a Locust figurákat).

5. Ajtó lehelyezése: Ha elfogyott az aktuális 
Helyszín pakli, a játékos lehelyez egy ajtó jelzőt 
az utolsó térképlap kijáratához.



Az új szint felfedezése megszakíthatja az aktív játékos körét, 
ezért miután befejezte a szint felépítését, ugyanott folytatja 
ahol abbahagyta (beleértve a félbehagyott mozgást is).

A felfedezésre a 7. oldal „Térkép összeállítása” fejezeténél 
találunk példát.

Speciális szabály: Néha előfordulhat, hogy az új 
térképlapot nem lehet lehelyezni, mivel egy korábbi lap 
útban van. Ilyenkor csak vegyétek le az új szint lehelyezett 
lapjait, és keverjétek újra a Helyszín kártyáit. Végül a 
játékosok építsék újra a szintet, a fenti szabályokkal.

Zárt ajtók
Néha a Küldetés Előkészület kártya
úgy rendelkezik, hogy a térkép
bizonyos szintjei le vannak zárva. Az
 ilyen Helyszín paklik összeállítása után
egy Bezárt állapot jelzőt helyezünk a tetejükre. 
A játékosok nem fedezhetik fel a lezárt szinteket.

A Bezárt állapot jelzőt csak bizonyos (a Helyszín kártyán 
feltüntetett) felszerelési tárgyakkal, vagy Küldetés kártya 
feltételekkel távolíthatjuk el. Ha ezeket teljesítjük a Bezárt 
állapot jelző levehető, és a szint a normál szabályok 
szerint felfedezhető.

A játék kezdetén, a Küldetés Előkészület kártya 
hátlapján felsorolt Helyszín kártyákból max. 
három paklit keverünk. Mindegyik pakli egy 
SZINTET jelképez, melyeket az ajtóik nyitásával 
felfedezhetnek fel a játékosok (lásd 22. old).

Az egyes SZAKASZokat ugyanakkor a Küldetés kártyák 
jelképezik. A játékosoknak teljesíteniük kell az 
1. Küldetés kártyát, mielőtt továbbléphetnek a 
2. szakaszt leíró Küldetés kártyára (és így tovább). 
Ha a játékosok teljesítették a Küldetés kártya 
által leírt szakaszt, megnyerik a játékot.

Szintek és szakaszok 
definiálása



Reakció képességek
Minden Parancskártya bal felső sarkában van egy 
Reakció képesség ikon. Az aktív játékos az ikonnak 
megfelelő reakcióért is kijátszhatja Parancs kártyáját. 
Ha ennek megfelelően játszuk ki, a kártya akcióit 
figyelmen kívül kell hagyni.

A Reakció képességek használata érzékenyebbé teszi 
a játékost a hirtelen erőteljes behatásokkal szemben 
(mivel a kézlimit jelképezi az életerejét – lásd az 
„Elvérzés” fejezetet a 21. oldalon).

Lancer láncfurész
A Lancer fegyver Állandó képessége egy különleges 
támadási módot ad a COG számára, melyet a mezőjén 
lévő egyik Locust ellen vethet be. Ezt akkor 
alkalmazhatja, ha támadási parancsot kap (vagyis 
az Őrködés reakció képesség során is). Használatához 
nem kell lőszer jelzőt eldobni.

A normál szabályok alkalmazása helyett a játékos 
4 fekete támadó kockával dob és figyelmen kívül 
hagyja a dobott találatokat. Ha viszont legalább 
1 omen ikont dob, a Locust meghal.

Ha a COG figura fedezékben van, ki kell lépnie 
onnan e támadás végrehajtásához.

A plusz támadó kockákat adó képességek nem érvényesek 
ennél a támadásnál, kivéve a speciálisak (mint 
Marcus Fenix képessége).

Némely Ellenség kártyán láncfűrész immunitás 
ikon    látható. Tehát az ilyen Locust fajta 
nem támadható ezzel a képességgel.

orkodés

A játékos bármikor kijátszhat egy ilyen kártyát a Locust 
Aktivációs fázisban, hogy előbb támadhasson egy ellenfelet, 
mielőtt az lép vagy támad. Akár a Locust figura mozgását is 
megszakíthatja (például letámadja miután az kilépett a 
fedezékből, de még mielőtt a COG mezőjére érne). Nem 
támadhat viszont olyan Locustot, amely nem mozog vagy 
támad. Így nem vehet célba egy éppen felbukkant Locustot 
akkor sem, ha az később mozog vagy támad.

Az ilyen támadásnál a COG harcra vonatkozó normál szabályok 
érvényesek. A játékos bármely nála lévő fegyvert használhatja, 
beleértve a Lancer állandó képességét is, de Bolo gránáttal 
nem támadhat. Miután véget ért a támadás, az aktív játékos 
folytatja a Locust M.I kártya végrehajtását.

A COG játékosok minden Locust Aktivációs fázisban összesen 
csak egy Őrködés reakciót hajthatnak végre (függetlenül attól, 
hányan játszanak). Ha több játékos is egy időben szeretné 
használni ezt a reakció képességet, az aktív játékos dönti el, 
melyikük alkalmazhatja.

Példa: Az aktív játékos Locust Aktivációs fázisában egy M.I 
kártyát húz, mely minden Drone figurának 2 mezőnyi mozgást és 
támadást ír elő a legközelebbi COG felé. Az aktív játékos egyet 
lép az egyik Drone-nal a legkövelebbi COG (Marcus Fenix) felé, 
aki úgy dönt megszakítja ellenfele mozgását és kijátszik egy 
Őrködés ikonos Parancs kártyát. Végrehajt egy támadást a 
közeledő Drone-nal szemben, de nem sikerül megölnie. Mivel 
Marcus Fenix már használta az Őrködés reakció képességet, más 
COG már nem Őrködhet  ebben a Locust Aktivációs fázisban. A 
Drone ezután még egyet léphet és megtámadhatja Macus 
Fenixet.

,, ..

kitérés

Ha egy COG-ot megtámadtak, eldobhat egy ilyen ikonnal 
jelzett kártyát, melyért +2 védelmi kockát kap. Erre még 
azelőtt kell sort keríteni, hogy a támadó kockákkal dobtunk, 
az extra védelmi kockákat pedig a többivel együtt kell 
eldobni (hozzáadva a COG Karakter kártyáján írt, vagy egyéb 
képességek révén kapott kockákhoz).

Egy játékos minden támadásnál csak egyszer használhatja a 
Kitérés reakció képességet.

kovetés

Ha egy COG figura elhagy egy mezőt, amelyen egy másik 
COG is tartózkodik, a másik kijátszhat egy ilyen ikonos kártyát 
és követheti az aktív COG mozgását. Miután az aktív játékos 
mozgott, minden más játékos, aki Követés ikonos kártyát 
játszott ki, átteheti COG figuráját az aktív játékos mezőjére.

Egy COG csak olyan másikat követhet, amely ugyanarról a 
mezőről indul, vagy áthalad mezőjén. Ha egy COG több 
alkalommal is léphet köre során, minden őt követő társa 
ugyanannyit lép és vele együtt a végső mezőre érkezik.

A követést végző COG-ok, megérkezéskor fedezékbe 
vonulhatnak (ha az aktív játékos fedezékbe vonulása után 
jut nekik hely).

Példa: Az aktív játékos Parancs fázisa során olyan kártyát 
játszik ki, mely 3 lépést engedélyez. Miután bejelenti mozgását, 
a mezőjén lévő másik két COG is úgy dönt, hogy követi őt. 
Mindkettő kijátszi egy-egy Követés ikonos parancs kártyát. 
Miután az aktív játékos figurája befejezte mozgását, mindkét 
őt követő figura is az ő mezőjére kerül.

Példa: Az aktív játékos Locust Aktivációs fázisában egy M.I 
kártyát húz, mely lehetővé teszi, hogy minden Drone 
megtámadja a legközelebbi COG-ot. Mielőtt eldobná az első 
támadó kockákat, a védekező játékos úgy dönt, hogy eldob 
egy Kitérés ikonos Parancs kártyát. Így plusz két védekező 
kockával dobhat. A támadás után, egy másik Drone is 
rátámad. Bár van még egy Kitérés ikonos kártyája, ezt már 
nem használhatja, így a második támadásra már nem kap 
védelmi bónuszt.

..
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Tartozékok elfogyása
Néha előfordulhat, hogy a játékosok kifogynak a 
játékelemekből. Ez esetben a következőt tehetjük:

Játékos diszkréció
Mivel a Gears Of War társasjáték kooperatív, 
fontos, hogy mindenkinek lehetősége legyen komoly 
döntéseket hozni. Éppen ezért a játékosok nem 
nézhetik meg egymás Parancs kártyáit.

Megbeszélhetik viszont a kezükben tartott 
Parancs kártyák alapján hozott stratégiai 
javaslataikat.

A játékosok nem nézhetnek a sebesülés jelzők 
alá és nem pillanthatnak bele egyik pakliba, 
vagy a dobott lapokba sem. Az egyetlen kivétel 
a Küldetés pakli, amit bárki bármikor átfuthat. 
Elolvashatják a Küldetés lapok bármelyik oldalát (de 
persze sorrendjüket nem változtathatják meg).

Jelzők: Ha plusz jelzőkre van szükség 
(vagy elveszett egy jelző), bármelyik helyett 
használhatnak hasonló tárgyakat (pl. 
pénzérmét). Ez alól csak a sebesülés jelző 
a kivétel.

Ha elfogynak a sebesülés jelzők, először a 
dobottakat keverjük új halomba. Ha ilyenek 
sincsenek, a játékos elvehet egyet a 
térképen hagyott lefordítottak közül (a 
Locusttal azonos fajtából).

Figurák: Ha egy kártya újabb Locustok 
felbukkanásáról rendelkezik, de már az 
összes figura a térképen van, egyel erősebb 
Locust típust kell felhelyeznünk („A” helyett 
„B”-t, ahelyett pedig „C”-t). Ha kifogytunk 
minden fajta Locust figurából, az instrukció 
ellenére sem kell felhelyeznünk őket.

Egy mezőn bármennyi figura tartózkodhat. 
Ha nincs számukra elég hely, az extra 
figurákat tegyük a térképlap mellé.

Kártyák: Ha egy húzópakli elfogyott, keverjük 
meg a dobott lapokat, új paklit képezve.

Kockák: A játékosok elméletileg bármennyi 
kockával dobhatnak. Ha többre lenne 
szükség, dobjunk velük több alkalommal, 
az eredményeket pedig jegyezzük fel egy 
papírra és a végén adjuk össze.



Locust figurák felbukkanása: Az előkészület 
során minden Locust még azelőtt megjelenik a 
táblán, hogy a Küldetés kártya értelmében a 
legtöbb felbukkanási lyukat lezárnánk. 

Gránátok és lezárás: Az 1. szaka célja szerint 
az utolsó felbukkanási lyuk lezárásához Bolo 
gránátot kell használni. Ha egy játékos kifogy a 
gránátokból használhatja a 12A tereplap 
felszerelés ikonját.

Az 1. szakasz Küldetés kártyája szerint ha 
aktiváljuk ezt a felszerelést a Helyszín kártyát 
nem kell eldobni, vagyis később is begyűjthető 
innen ugyanez a felszerelési tárgy.

Felbukkanások a 2. szakaszban: A 2. szakasz 
során nem bukkanhatnak fel Locustok. Ha egy 
M.I kártya erre utasítana, dobjuk el (anélkül, 
hogy végrehajtanánk) és húzzunk újat.

Emergence (Felbukkanás)

Kuldetések részletei
..

E fejezetben áttekintjük az egyes küldetéseket. Az 
áttekintés mellett tippeket, trükköket és a szabályok 
részletezését is közöljük.

Térkép méret: kicsi

E küldetésben a veszély közepébe csöppenek katonáink, 
hogy lezárjanak egy felbukkanási lyukat a COG terület 
szívében. A játékosoknak együtt kell működniük, hogy 
megközelíthessék a célt és sakkban tarthassák a Locust 
hordát.

Első játékként ezt a küldetést ajánljuk.

Szabályok részletei:

China Shop (Porcelánbolt)

Locust „C” felbukkanása: Mivel csak egy 
Berserker figura van, újabb „C” figura nem 
kerülhet a térképre. Ha egy M.I. kártya erre utasít, 
húzzatok helyette egy Drone-t. Ha már az összes 
Drone játékban van, húzzatok egy Wretch-et.

Berserker támadása: Némely M.I kártya azt 
parancsolja, hogy a Berserker támadjon meg 
minden figurát a mezőjén. Ez a támadás úgy 
működik, mint a gránátok területre ható 
támadása. Egyszer dobunk támadó kockákat, és 
külön külön minden itt lévő figura saját védekező 
kockáit. Ez a támadás a Locust és COG figurákat 
is megsebzi.

Berserker állandó képessége: Állandó képesség 
lehetővé teszi, hogy a Berserker minden őt 
támadó COG felé egy plusz mezőt lépjen (még 
a Lancer fegyver képességének használatakor is). 
Ezt a támadás végrehajtása után azonnal le kell 
lépni, és egy kör során akár több alkalommal is 
bekövetkezhet. A képesség nem használható, 
ha a Berserker kezdeményezte a támadást.

Berserker életerő szintje: A Berserker az egyetlen 
ellenség, akit nem lehet kétszer megsebezni (lásd 
17. old). A Berserker csak a Hammer of Dawn 
fegyverrel támadható (mely a 17A térképen 
található), hacsak már meg nem sebezték.

Térkép méret: közepes

Ezt a küldetést a halálos Berserker elöli meneküléssel 
kezdik a COG katonák. Ez a kemény ellenfél nem lát, így 
hallását és kifinomult szaglását használja ellenfelei 
hollétének felderítésére.

Tipp: Használj gránátokat, hogy eltereld társaidról a 
Berserker figyelmét, és az ajtók felé irányítsd.

Szabályok részletei:



Roadblocks (utakadályok)

Előkészület: Tegyük az 1. szint Helyszín pakliját a 
Küldetés pakli mellé. Minden alaklommal, amikor 
egy COG felfedez az 1. küldetésszakaszban, 
egyetlen kártyát húzhat a Helyszín pakliból és a 
normál szabályok szerint helyezheti le. 

Felbukkanások az 1. szakaszban: Új térkép 
felfedezésekor ne tegyünk le Locustokat a Helyszín 
kártyának megfelelően. Helyette minden játékos 
tegyen le 1 Tickert az új tereplap egy üres mezőjére. 
Üres mezőnek minősül bármelyik, amelyiken nincs 
figura. Ha nincs üres mező az új lapon, a játékos 
bármelyik mezőjére leteheti a Tickert.

Láncreakció: Ha egy Tickert megölnek (kivéve 
támadás, vagy Bolo gránáttal való megölés esetén), 
a mezőjén lévő összes figura 1 sérülést szenved 
(beleértve a Locustokat is).

Példa: Három Ticker van Marcus Fenix mezőjén, aki 
megöli egyiküket. Emiatt 1 sérülést szenved, de 1-1 
sérülést szenved a maradék két Ticker is a mezőn. 
Mivel ez a sebesülés megöli mindkét Tickert, ezek is 1-1 
sérülést okoznak Marcusnak (összesen tehát 3-at).

Térkép méret: közepes

Landown városában rekedve a COG katonáknak sötét 
sikátorokon és szétbombázott utcákon kell átverekedniük 
magukat, hogy utat nyissanak a COG offenzíva számára.

Tippek: A Tickerek mozgását Őrködés reakció képességgel 
törjük meg, hogy elpusztathassuk őket, amíg egy másik 
mezőn tartózkodnak.

Ne feledd, hogy végre kell hajtani minden Locust mozgást 
és támadást mielőtt aktiválod a következő figurát. Az 
aktív játékos ez előnyére fordíthatja azzal, hogy elsőként 
a messzebb lévő ellenfeleket aktiválja.

Szabályok részletei:

Belly of the Beast (A szornyeteg gyomrában)

Előkészület: Ez a küldetés egyedülálló abból 
a szempontból, hogy a térképnek két kijárata 
van. Miután felépítettük az 1. térkép szintet, 
fordítsuk el úgy az első tereplapot, hogy 
bejárati széle a második lap bejárati széléhez 
illeszkedjen (lásd a lenti képet).

Két ajtó: Az előkészület során két ajtót kell 
helyeznünk a térképre. A második ajtót az első 
térképlap kijáratához kell tenni. Ez az ajtó a 3. 
térkép szintre vezet (lásd a lenti képen). Ha 
egy M.I kártya értelmében Locustok jelennek 
meg a térkép kijáratánál, ez mindig az aktív 
játékoshoz legközelebbi kijáratra vonatkozik.

Térkép méret: közepes

A COG katonák ezúttal a bányák mélyére merészkednek, 
hogy megtalálják a legjobb helyett hang-rezonátoruk 
számára. E szubszónikus készülékkel remélhetőleg 
feltérképezhetik a Locust járatokat, és így egyszer és 
mindenkorra elpusztíthatják őket Fénybombájukkal.

Szabályok részletei:

..

cog induló mezo

3. szinthez

2. szinthez

,,
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Hibajavítás: A küldetés előkészületi kártyáján 
egy elírás található. A 3. térképszint 3A lapja 
helyett a 12A térképlapot használjuk.



Hive (Kaptár)

Kantus újraélesztés: A 33-as M.I kártya 
lehetővé teszi, hogy a Kantus megfordítson 
egy Eldobott fegyver jelzőt és visszategyen rá 
egy Locust figurát. Ha már minden ilyen figura 
játékban van, nem tehető rá újabb. Ebben az 
esetben vegyétek le a dobott fegyver jelzőt a 
térképről.

Kantus gyógyítás:  A 33-as M.I kártya lehetővé 
teszi, hogy a Kantus egy sebesült Locusthoz 
mozogjon és meggyógyítsa. Ilyenkor csak 
dobjátok el a Locust alatti sebesülés jelzőt. A 
Kantus nem gyógyíthatja önmagát.

Figurák eltávolítása a térképről: Ha az 
utolsó szakaszban el kell távolítani a figurákat 
a térképről, vegyük le a sebesülés jelzőket is 
(kivéve az Eldobott fegyvereket).

Térkép méret: nagy

E küldetésben a COG katonák a Nexust, a Locustok 
földalatti erődjét támadják, abban a reményben, hogy 
a Locustokon áttörve elérhetik királynőjüket Myrrah-
t. A terv azonban kudarcba fullad, mivel sikerül 
megszöknie, hátrahagyva Skorge tábornokot, hogy 
végezzen a COG-okkal.

Tipp: Ha egy Locust figura eldob egy fegyvert, 
próbáljátok minél hamarabb felvenni. Ez 
megakadályozza a Kantost, hogy újraélessze társait, 
és fontos lőszer utánpótlást biztosít a játékosoknak.

Szabályok részletei:

Scattered (Szétszórva)

Térkép előkészítés: Játék előtt állítsuk össze az 1. 
és a 2. térképszintet, két különálló (nem kapcsolódó) 
táblarészként. A játékosok ezután közösen eldöntik, 
hogy melyik COG katona mely térképrészen kezd. 
A figurákat ezután a bejárati mezőkhöz helyezzük.

Ha hárman játszanak egy COG kerül az egyik 
térképre, két társa pedig a másikra.

Felbukkanás előkészületnél: Ha előkészületnél 
lehelyezzük a Locust figurákat, az a játékosszámot 
vegyük figyelembe a Helyszín kártya alján, ahány 
COG az adott térképrészen tartózkodik. Például, ha 
4-en játszanak a kártya „2”-es szekcióját kell nézni.

Parancs kártyák: Némely Parancs kártya bónuszokat 
biztosít más COG játékosok számára is (például a 
„Teamwork” és a „Dig in”). Ezek a kártyák az összes 
COG-ra hatással vannak, függetlenül attól, hogy 
melyik térképrészen tartózkodik.

M.I. kártyák: Az 1-2. szakaszban, ha a játékos 
végrehajt egy M.I. kártyát, az csak a térképrészén lévő 
Locustokra vonatkozik. Pl. ha a játékos a 13-as Drone 
M.I kártyát húzza és nincs Drone azon a térképrészen, 
el kell dobnia a kártyát, és újat kell húznia.

Figurák eltávolítása a térképről: Ha az utolsó 
szakaszban el kell távolítani a figurákat a térképről, 
vegyük le a sebesülés jelzőket is (kivéve az Eldobott 
fegyvereket). 

Térkép méret: nagy

E küldetésben két csoportra válnak a COG katonák a 
Locust járatok mélyén. Az egyik csapatnak ki kell nyitnia 
a bezárt ajtót, hogy a csapatok együtt vehessenek 
részt az izgalmas fináléban.

Ezt a küldetést csak 2  vagy több játékos játszhatja.

Szabályok részletei:



Horde mode (Horda állapot)

Térkép méret: változó

A játékosok az ellenség egyre erőteljesebb támadásainak 
kivédésére törekednek. Ehhez meg kell ölniük az 
összes ellenfelet mind a hat szinten.

Ez a küldetés tapasztalt játékosoknak ajánlott. A változó 
nehézségi szint nagyfokú újrajátszhatósággal kecsegtet 
(lásd jobbra a „Szabályok részletei” fejezetet).

Tipp: Ha már alig maradt életerőtök, ahelyett, hogy 
megölnétek a szakasz utolsó ellenfelét, inkább 
csapatotok életerejének visszanyerésére fordítsatok 
időt.

Nehézségi beállítások: Az előkészület során a 
játékosok közösen döntsék el, milyen nehézségi 
szinten akarnak játszani. Ez befolyásolni fogja a 
térkép sűrűségét, és, hogy mennyi új fegyver áll 
majd rendelkezésetekre. Választásuktól függetlenül 
a térkép mindig egy szintes lesz (ebben a 
küldetésben nem lehet felfedezni).

Lőszer és gránát felvétel: A Lőszer és Gránát 
Helyszín kártyákat nem kell eldobni használatuk 
után.  Ehelyett fordítsuk le a Helyszín kártyát, és csak 
a szakasz céljának teljesítése után fordítsuk vissza.

Hullámok: E küldetés minden egyes szakaszának 
végén, ki kell cserélni az Ellenség és M.I kártyákat 
(a Küldetés kártya szerint). Minderre ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, mint az előkészület során 
(dobjatok el minden kártyát az M.I pakliból, ami nem 
egyezik az új „A”, „B” és „C” Ellenség kártyákkal).

Felbukkanás: A legtöbb Küldetés kártya alapján 
a Locust figuráknak „lehetőleg egyenletesen” kell 
a táblán elosztani. A játékosok úgy helyezik le 
ezeket a figurákat, ahogy kedvük tartja, viszont 
nem tehetnek le második figurát ugyanarra a 
mezőre, hacsak minden felbukkanási ponton nincs 
legalább egy-egy figura. Ugyanígy nem tehetnek 
le harmadik figurát egy mezőre, csak ha minden 
felbukkanási mezőn van legalább két figura.

Szabályok részletei:



Ha egy COG megsebesül nem tetszése 
szerint, hanem véletlenszerűen dob Parancs 
kártyá(ka)t kezéből.

A Locustok megtámadhatnak elvérző COG 
katonát is, de csak akkor, ha ugyanazon a 
mezőn tartózkodnak. Nem kell kockát dobni, 
a figurát azonnal kivégzik (kikerül a játékból). 
A játékos ezután már nem irányíthat COG-ot, 
de ha rákerül a sor, a Locust aktivációs fázist 
mindig elvégezheti. A többi játékos ettől 
függetlenül még megnyerheti a játékos, ha 
sikerül végrehajtaniuk a Küldetés célját.

Egyjátékos szabályok
Ha egyedül játssza a  Gears of Wart, a játékos egy COG 
figurát irányíthat.

Némely Parancs kártya sokkal hatásosabb, ha ketten, 
vagy többen játszanak. Ha a játékos egy ilyen kártyát húz 
(2+ ikon található a jobb alsó sarkában) Parancs fázisa 
során bármikor eldobhatja ezt a kártyát és új Parancs 
lapot húzhat.

A „Scattered” küldetés nem játszható egy személlyel.

Ha egyedül játszunk, a Követés reakció képesség 
lehetővé teszi, hogy a kártyát eldobva egy plusz mezőt 
lépjünk bármerre a Parancs fázis során. A Követés 
reakció képesség ebben az esetben körönként csak 
egyszer használható.

Opcionális szabályok
E részben szabályváltozatokat közlünk, melyek 
színesebbé tehetik a játékmenetet. A játék előtt 
döntsétek el, hogy használjátok e ezen változatok 
valamelyikét, vagy esetleg kombináljátok őket.

oruletes nehézség
Ez az opció gyorsabbá és nehezebbé teszi a játékot.  
Használatakor a következő szabályváltozások lépnek 
érvényre:

,, ..

magyar fordítás: Acetate 2012.
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Szabály osszefoglaló

locust figurák

boomer

ticker

kantus

berserker

drone

wretch

theron
guard

Mező: Egy térképlap egy szekciója, melyen 
bármennyi figura tartózkodhat. A mozgás és hatótáv 
megállapításához szükséges. A mezőket fekete 
falak, kék szintkülönbség vonalak, fedezékek, és 
szaggatott vonalak választják el egymástól.

COG: A játékos által irányított ember figura. A Gears 
of War minden egyes COG harcosához tartozik 
egy Karakter kártya és a hozzá való piros figura.

Fedezék: Speciális hely egy mezőn belül, ahol egy 
figura tartózkodhat. A fedezék védelmi bónuszt 
nyújt a figura számára (lásd 15. oldal).

Szint: A térkép és az adott Helyszínkártya pakli 
aktuális része.

Látómező (LM): A figurák csak akkor támadhatják 
egymást, ha látómezőn belül vannak. A látómezőt 
úgy határozzuk meg, hogy az egyik figura mezőjétől 
egyenes vonalat húzunk a másik mezőjéig. A vonal 
nem ütközhet falba.

Locust: Idegen harcosok, akik Sera bolygójának 
elfoglalását tervezik. A Gears of Warban ezek jelentik 
a játékosok ellenfeleit. Minden Locust fajtához 
létezik egy Ellenség kártya, négy M.I. Kártya, és 
több szürke műanyag figura.

Térkép kijárat: A térkép azon mezője, melyen 
Ajtó jelző látható.

Cél: Minden küldetés kártyán van egy cél, melyet 
teljesítenie kell a játékosoknak, hogy 
megfordíthassák a lapot és a küldetés következő 
szakaszára lépjenek. 

Szakasz: Az adott küldetés meghatározott része. 
Minden küldetés több szakaszra oszlik, és minden 
szakasznak célját teljesíteni kell a nyeréshez.

Gyakori kifejezések

Elokészulet
1.  Válasszatok kezdő játékost és COG karaktereket.

2.  Vegyétek el a kezdő fegyvereket, Gránátokat és Lőszert.

3.  Állítsátok össze és tegyétek le a Fegyver és a Parancs paklikat.

4.  Válasszatok egy küldetést.

5.  Helyezzétek el a Locust kártyákat és figurákat.

6.  Állítsátok össze és helyezzétek el a Helyszín paklit.

7.  Állítsátok össze a térkép első szintjét.

8.  Tegyétek a COG figurákat a térképre.

9.  Húzzatok Parancs kártyákat.

..

,, ..

Támadás
1.  Válassz célpontot (látómezőn belül legyen).

2.  Vedd el a megfelelő mennyiségű támadó kockát.

3.  Vedd el a megfelelő mennyiségű védelmi kockát.

4.  Dobj a kockákkal.

5.  Számold ki a sebesüléseket.

Térkép felfedezése
1.  Húzzatok Helyszín kártyát.

2.  Helyezzétek el a neki megfelelő Térképlapot.

3.  Tegyétek rá a Locust figurákat.

4.  Ismételjétek meg az 1-3 lépést, amíg tart a Helyszín pakli.

5.  Tegyetek egy Ajtó jelzőt, a térkép kijáratához.
A további magyarázat a 31. oldal tartalomjegyzékében.


