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a játék áttekintése
A Hórusz Eretnekség egy kétszemélyes játék. A Birodalom 
játékosa irányítja az Emberiség Császárához hűséges 
erőket, védve a Szent Terrát. Az Áruló játékos Hórusz 
Legfelsőbb Hadúr elkötelezettjeit irányítja, akiknek a 
győzelemhez felül kell kerekedniük a Birodalmon. 

Két terület áll a játék központjában: a stratégiai térkép, és 
a fő térképtábla. A játékosok parancsokat adnak, melyeket 
vagy azonnal végrehajtanak, vagy képpel lefelé fordítva 
lehelyeznek a stratégiai térképre, és később teljesítik. Az 
parancsok végrehajtása során a játékosok egységeket
helyeznek le és mozgatnak a fő térképtáblán. 

Az parancsok lerakását és végrehajtását a kezdeményezés
sáv állása befolyásolja, mely a játék egyik központi eleme. 
Ezen követhetjük nyomon, hogy egy adott pillanatban 
melyik játékosé a kezdeményezés – vagyis melyik játékos 
fog cselekedni következőnek – valamint azt is jelzi, hogy 
mennyi parancsot tehet le és/vagy hajthat végre a játékos, 
mielőtt a kezdeményezés átkerül az ellenfélhez. 

a játék célja 
Mindkét játékosnak több út áll rendelkezésre a Hórusz 
Eretnekség megnyeréséhez.

Az Áruló játékos győzhet a Császár megölésével. Az Áruló
játékos nyer akkor is, ha mind a négy, a fő térképtáblán 
lévő űrkikötőt irányítja, mely lehetőséget ad a 
megállíthatatlan Káosz hordáknak a Terra lerohanására. 

A Birodalom játékosa győzhet Hórusz megölésével, levágva
az Áruló kígyójának mérges fejét. Az Áruló játékoshoz 
hasonlóan ő is nyerhet, ha mind a négy űrkikötőt irányítja, 
így megakadályozva, hogy az ellenség hídfőállást építsen ki
a Terrán. De az idő múlása is a Birodalomnak kedvez, mivel 
a hűséges Űrgárdista légiók utaznak át a tér-időn, hogy 
felszabadítsák az ostromzár alól. Ha a kezdeményezés sáv a 
végére ér, akkor megérkeznek ezek az erők, és a 
Birodalom játékosa győz. 

Lásd a “Játék megnyerése” részt a 39. oldalon a 
győzelmi feltételek részletes leírásával. 

A földet portól és hamutól fekete égbolt borítja. A szárazföldet hatalmas árok 
hasítja ketté, és a tektonikus lemezeket feszültség járja át. Hegyláncok 

töredeznek szét; tengerek párolognak el terméketlen sivatagot hagyva hátra. 
Vér és hamu hulla a sötét égből. Csillagkórusok énekelnek rossz előjelekről, és 

az embereket őrületbe kergeti a félelem. 

Hórusz hajóhada pályára áll a feldúlt világ fölött. 
A Föld védelmezői készenlétben állnak. 

Testvér testvért öl, és az univerzum a tét. 

TM

TM
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Tartozékok
A következő részben felsoroljuk és leírjuk a Hórusz 
Eretnekség játék tartozékait. 

Játéktábla•	
3 Gyár, 6 Erőd, and 1 Palota•	
Figurák és Alapok•	

12 Űrgárdista (szürke)»
24 Birodalmi sereg (szürke)»
12 Birodalmi Tank Hadosztály (szürke)»
3 Adeptus Custodes (szürke)»
3 Adeptus Arbites (szürke)»
3 Adeptus Mechanicus (szürke)»
3 Birodalmi Titán (szürke)»
16 Káosz Űrgárdista (4 piros, 4 zöld, 4 kék, 4 »
lila)
4 Káosz Titán (1 piros, 1 zöld, 1 kék, 1 lila)»
8 Káosz Viharsólyom repülő (2 piros, 2 zöld, 2 »
kék, 2 lila)
8 Káosz kultista (2 piros, 2 zöld, 2 kék, 2 lila)»
8 Káosz csapat (2 piros, 2 zöld, 2 kék, 2 »
lila)
8 Démonhorda (2 piros, 2 zöld, 2 kék, 2 lila)»
60 Szürke Birodalmi Alap (24 I.szintű, 18 II. szintű 
12         III. szintű, 6 IV. szintű)
64 Fekete Áruló Alap(16 I.szintű, 20 II. szintű, 24 »
III. szintű, 4 IV. szintű)

6 Védelmi lézer•	
2 Összefoglaló lap•	
32 Bombázás kártya•	
30 Esemény kártya•	
40 Birodalmi parancs kártya és 40 Áruló parancs kártya•	
32 Birodalmi harci kártya és 32 Áruló harci kártya•	
8 Birodalmi Hős harci kártya és 8 Áruló Hős harci kártya •	
10 Hős jelző és alap•	
10 Hős-sérülés jelző•	
28 Légió jelölő•	
2 Kezdeményezés jelző•	
36 Sérülés jelző (21 1 pontos, 10 2 pontos, 5 •	
3 pontos)
57 Aktiválás jelző (28 Birodalmi, 29 Áruló)•	
6 Erődítmény jelző •	
12 Átszakadás jelző •	
1 Harc ciklus jelző•	
10 Különleges jelző•	
Forgatókönyv•	

Tartozékok leírása

JÁTÉKTÁBLA
A játéktáblának két fő része van – a FŐ TÉRKÉPTÁBLA és a 
STRATÉGIA TÉRKÉP – valamint különböző nyilvántartó 
sávok. 

A fő térképtábla Bosszúálló Szellem nélküli része a terra.

A játék előtt a Hórusz Eretnekség készlet műanyag 
erődítményeit a tábla kivágott részeibe kell illeszteni. A 
három gyár és a hat erőd a másik velük egyező típusúval 
kicserélhető.

A fő térképtábla TERÜLETEKRE oszlik. A területeket
fehér vonal választja el egymástól. A műanyag 
erődítmények fala szintén választóvonalnak tekinthető. 
Így például az Örökkévalóság Fala Űrkikötő és az 
Árnyékok Tornya területeket választ el egymástól, 
annak ellenére, hogy nincs köztük fehér választóvonal, 
és a Palota is ilyen falakkal oszlik hét különálló 
területre. 

Néhány területet SZAKADÉK választ el egymástól, 
melyeken át nehezebb az átkelés és a harc, a többi 
terület határaihoz képest. 

Stratégiai térkép

Fő térképtábla

Terra

Bosszúálló 
Szellem

       egy 
   szakadék
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GyÁRAK, ERŐDÖK ÉS A PALOTA 
A Terra megerősített területeit a terepből kiemelkedő
műanyag ERŐDÍTMÉNYEK jelzik. Az erődítményeknek három 
típusa van. A GYÁRAK az ipari körzeteket jelképezik. Az 
ERŐDÖK védőbástyái szétszórva találhatók a táblán. A 
PALOTA egy erős épületegyüttes, ami a Terra, és egyben a 
Birodalom szíve és lelke. 

FiGurÁK ÉS ALAPOK 
A JÁTÉKELEMEK a haderők elrendezését mutatják a fő 
térképtáblán. Egy játékelemre általában EGYSÉGKÉNT

utalunk. 

Minden játékelemnek két része van: a FIGURA és az ALAP. 
A figura egy jellegzetes műanyag szobor, pöcökkel az 
alján. A pöcök belecsúszik az alapba, így felállítható a 
figura, mely egyben harci képességeit is megmutatja. 

Gyár

Palota

Erődítmény

a PalOTa TerÜLETEI 
A Hórusz Eretnekség gyáraitól és erődítményeitől eltérően, melyek csak egy területből állnak, a palota hét 
különböző területre oszlik. Ennek a hét területnek saját neve van, melyek közül néhány fontos lehet a játék 
előkészületei és menete során. Az alábbi ábrán a palota mindegyik területének feltűntettük a nevét. 

Belső
Palota

Külső Palota Külső Palota

Birodalmi Öklök 
Erődkolostor

Tiltott 
Erődítmény 

Külső Palota Külső Palota

Figura

Alap

Játék-
elem
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Mindegyik alapnak van egy kis 
tartója, mely lehetővé teszi egy 
sérülés lapka beillesztését. 

Az Űrgárdista es a Káosz 
Űrgárdista egységeknél a 
figura és a alap közzé 
helyezett légió jelölő lap
utal a légiójukra (lásd 
„Légiók jelölőlapja”, 8. 
oldal). 

Általában a játékelemeket 
egyszer illesztjük össze, és a 
figura és az alap együtt marad 
számos játékon keresztül. Bár 
a Birodalmi Seregek és a 
Birodalmi Tank Hadosztályok
átállhatnak a másik félhez a
játék során. Amikor ez 
bekövetkezik, akkor Áruló 
seregekké és Áruló Tank 
Hadosztályokká válnak, és 
ilyenkor rendre a szürke 
alapjukat feketére cseréljük 
(lásd „Áruló Seregek és Áruló 
Tank Hadosztályok”, 37. 
oldal). 

ÖSSZEFOGLALÓ LAPOK 
Minden játékosnak van egy összefoglaló lapja, mely 
felsorolja Hőseinek különleges képességeit, és a 
szokásostól eltérő, például repülésre vagy gyors mozgásra 
képes egységeit.  

eSEMÉNYKÁRTYÁK
Az ESEMÉNY KÁRTYÁK a játék során bekövetkező sorsdöntő 
eseményeket mutatják be. 

Minden játéknál, a választott forgatókönyvnek megfelelően  
ki kell válogatni bizonyos eseménykártyákat  a játék 
ESEMÉNY PAKLIJÁNAK előkészítéséhez. A többi esemény 
kártya nem tartozik az adott játék esemény paklijához (lásd 
„Az Esemény pakli összeállítása”, 13. oldal). 

Szint
I

Szint  
II

Szint
III

Szint
IV

a sérülésjelző 
becsúsztatható 

az egység 
alapjába

A Káosz Űrgárdisták
figurájának 

összerakása a légió 
jelölőlappal és az

alappal 

Bombázás kártya
hátlapja

Bombázás kártya
előlapja

Esemény kártya 
hátlapja 

Esemény kártya 
előlapja 

Öt különböző színű figura van a játékban. A Birodalmi 
figurák szürkék, és a Birodalom játékosához tartoznak.      
A többi négy szín az Áruló játékosé. Ezek színei jelzik, hogy 
melyik KÁOSZ HATALMAT SZOLGÁLJÁK. A piros figurák Khorne, 
a zöld figurák Nurgle, a kék figurák Tzeentch és a lila 
figurák Slaanesh szolgálatában állnak.

Az alapoknak két színe és négy alakja lehet. A szürke 
alapok a Birodalom játékosához tartoznak, míg a fekete 
alapok az Áruló egységeke. A egységek alapjainak csúcsai  
jelzik a HARCI szintjüket, mely lehet I, II, III vagy IV.     
A magasabb harci szint nagyobb harci teljesítményt jelöl. 

vÉDELMI LÉZEREK 
A VÉDELMI LÉZEREK az erős tüzérséget képvi- 
selik, melyek a bolygóküröli pályájukól 
leereszkedő, a Terrát támadó Áruló seregeket 
képesek megsemmisíteni. Bár hasonlóan a 
figurákhoz, műanyagból készültek, ezeket nem 
kell Alapra szerelni őket, hogy egységeket 
alkossanak. Lásd „Védelmi lézer”, 36. oldal.

BOMBÁZÁS KÁRTYÁK
A BOMBÁZÁS KÁRTYÁKBÓL álló BOMBÁZÁSPAKLI mindkét játékos 
részére közös. Ezeket az orbitális bombázásokra, és a Sólymokkal
történő bombázások végrehajtásához, és a védelmi lézerekhez 
használjuk. Szintén ezeket használjuk, kártyán feltüntetett 
Birodalmi Sas és Káosz Csillag segítségével, annak véletlenszerű
meghatározásához, hogy bizonyos eseményeket a Birodalom 
játékosa vagy az Áruló játékos hajtson végre.
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PARANCS KÁRTYÁK
A PARANCS KÁRTYÁK fordulóról fordulóra létszükséglet 
minden játékos számára. Egységek mozgatásához, 
támadások indításához és egyéb akciók végrehajtásához
használjuk őket. Némelyik egyéb módon is hatással van a 
játékra. 

Mindkét játékosnak saját PARANCSPAKLIJA van. 

hARCI KÁRTYÁK 
A HARCI KÁRTYÁKAT akkor húzzuk és játsszuk ki, amikor 
egy egység harcra sorakoznak fel. Mindkét játékosnak 
saját HARCI PAKLIJA van. 

a BOMBÁZÁS KÁRTYA FELÉPÍTÉSE 

Orbitális Bombázás hatása

Viharsólyom Bombázás
hatása

Védelmi Lézer Hatása

Birodalmi Sas, vagy
vagy Káosz Csillag

Birodalmi Parancs kártya
előlapja és hátlapja

Áruló Parancs kártya
előlapja és hátlapja

Birodalmi Harci 
kártya előlapja és 

hátlapja

Áruló Harci kártya
előlapja és hátlapja

Minden Bombázás kártya négy különböző célból  
használható, és ennek megfelelően négy részt 
különböztetünk meg rajtuk. 

ORBITÁLIS BOMBÁZÁS HATÁS: Az orbitális 
bombázás hatékonyságának meghatározására
használjuk, általában az Áruló játékos hajtja végre. 
Minden bombázásnak van „Precíziós” és 
„Pontatlan” hatása. 

VIHARSÓLYOM BOMBÁZÁS HATÁS: A Viharsólyom
bombázás hatékonyságának meghatározására hasz- 
náljuk, mely harci kártyák hatására következik be. 

VÉDELMI LÉZER HATÁS: A védelmi lézer 
hatékonyságának meghatározására használjuk, mely 
segít megvédeni Terrát a leszálló Áruló egységekkel 
szemben. 

BIRODALMI SAS VAGY KÁOSZ CSILLAG:      
Mindegyik kártyán látható vagy a Birodalmi Sas, vagy 
a Káosz Csillag szimbóluma. Ezeket egy játékos, vagy 
oldal véletlenszerű kiválassztásához használjuk. 
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HŐS-HARCI KÁRTYÁK 
A HŐS-HARCI KÁRTYÁK céljukat és működésüket tekintve 
megegyeznek az általános (vagyis, nem Hős) harci 
kártyákkal, félre kell tenni őket, és csak akkor húzunk 
belőlük, amikor Hősök vesznek részt a harcban. 
Mindkét játékosnak saját HŐS HARCI PAKLIJA van. 

HŐS JELZŐK ÉS ALAPOK 
A HŐSÖK a Terráért vívott harc főszereplői: A Császár, 
Hórusz Legfelsőbb Hadúr, az Űrgárdisa és Káosz Űrgárdisa
Primarchák, és a Mars Fabricator Generala.
A fő térképtáblán mindegyik Hős egy átlátszó műanyag 
alapba csúsztatott kartonjelzőként jelenik meg. Fontos, 
hogy a Hősök alapja kinézetében különbözik az egységek 
alapjától. A Hősöket nem szükséges az alapukból kiszedni 
az egyes játékok között. 

A hét PRIMARCHA mindegyike megfelel egy egyedi Űrgárdista
vagy Káosz Űrgárdista légiónak. Ezek a tábla túloldalán 
láthatóak. 

Mindegyik Hős jelzőn szerepel a kérdéses karakter, valamint 
a karakter belső védelmi köre, mely igazán hatásossá teszi 
a harcban. 

Birodalmi Hős Harci Kártya
előlapja és hátlapja

Áruló Hős Harci 
Kártya előlapja és 

hátlapja

A Császár A Fabricator 
General

Hórusz

The PrimarChÁK
JELZŐ nÉV lÉGIÓ

Rogal Dorn Császári 
Öklök

Jaghatai 
Khan Fehér Sebhelyek

Sanguinius Vér Angyalok

Angron Világfalók

Fulgrim Császár 
Gyermekei

Mortarion Halál Gárdisták 

Magnus the 
Red

Ezer 
Ifjak
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HŐS SÉRÜLÉS JELZŐK 
A HŐS SÉRÜLÉS JELZŐK kartonjelzők, melyekkel a Hősök
egészségét követhetjük nyomon a Hős sérülés sávján. 

lÉGIÓ JELÖLŐK 
A LÉGIÓ JELÖLŐ egy az Űrgárdista és a Káosz Űrgárdista
egységeket alkotó figurák és az alapjuk közzé helyezett 
kartonkorong, melyek azt jelölik, hogy melyik légióhoz 
tartoznak. Lásd „Figurák és Alapok” részt az 
összeszerelésről az 5. oldalon. 

keZDEMÉNYEZÉS JELZŐK
A két KEZDEMÉNYEZÉS JELZŐ

– egy a Birodalomé, egy az 
Árulóé – a kezdeményezés
sávon halad a játék során. A 
helyük minden pillanatban
azt jelzi, hogy melyik játékos 
következik, és mennyit tehet
még, mielőtt a kezdemé- 
nyezés az ellenfélhez 
kerülne. 

sÉRÜLÉS JELZŐK 
A SÉRÜLÉS JELZŐK mutatják az egységeket ért minden olyan 
találatot, mely nem elegendő a megsemmisítésükhöz. A 
sérülésjelzők értéke háromféle lehet (1-pontos, 2-pontos és 
3-pontos). Ezeket illesztjük az egység alapjának tartójába, 
amikor az egység sérülést szenved el. 

akTivÁLÁSJELZŐK 
Az AKTIVÁLÁS JELZŐK karton jelzők, melyeknek két típusuk 
van, külön a Birodalom játékosának és külön az Áruló 
játékosnak. Mindegyik típus előlapján egy AKTIVÁLÁS IKON van
feltüntetve. Mindegyik típus hátlapján egy MEGFUTAMODÁS IKON

van. Az olyan aktiválás jelzőt, melyen a megfutamodás ikon 
van felül, MEGFUTAMODÁS AKTIVÁLÁS JELZŐNEK nevezzük. 

erŐDÍTMÉNY JELZŐK
Az ERŐDÍTMÉNY JELZŐ mutatja az időleges megerősítés
jelenlétét egy területen. 

Hős Sérülés Jelzők

Vér Angyalok

Halál Gárdisták

Császári Öklök

Császár Gyermekei

Világfalók

Fehér Sebhelyek

Ezer Ifjak

Birodalmi és Áruló 
Kezdeményezés

Jelző

1-pontos, 2-pontos, és 3-pontos Sérülés Jelzők

Birodalmi Aktiválás Jelző
(Aktiválás oldal)

Birodalmi Aktiválás Jelző
(Megfutamodás oldal)

Áruló Aktiválás Jelző
(Aktiválás oldal)

Áruló Aktiválás Jelző
(Megfutamodás oldal)

Erődítmény jelző
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ÁTSZAKADÁS JELZŐK
Az ÁTSZAKADÁS JELZŐ mutatja, hogy ha egy megerősített 
határ átszakadt. 

harCI Ciklus JelZŐ 
A HARCI CIKLUS JELZŐ a 
játéktábla harci ciklus
sávján mozog a harc alatt, 
és segít a játékosoknak 
nyomon követni, melyik 
harci ciklust hajtják éppen
végre. 

kÜLÖNLEGES JELZŐK 
A KÜLÖNLEGES JELZŐK hatása 
és használata az egyes 
forgatókönyveknél
különböző.  

FOrGaTÓKÖNYV 
A könyv hat különböző forgatókönyvet tartalmaz, melyet 
használhatunk a Hórusz Eretnekség játéknál, valamint 
tatalmazza a „Terra ostromát”, mely az események 
összefoglalása, melyen a játék is alapul. 

Átszakadás jelző

sZÉLJEGYZET
A  Hórusz Eretnekség számos kártyája és 
egyéb tartozéka a gazdag Warhammer 
40,000 univerzumból származik olyannyira, 
hogy időnként talán, ellentmondásba 
keveredik a Warhammer 40,000 asztali 
játék, az ebben az univerzumban írt könyvek, 
novellák gyűjteményében foglaltakkal. 
Például a „Leszállóegység” parancs kártya 
lehetővé teszi az Áruló játékosnak, hogy 
Káosz Viharsólyom Repülőket helyezzen le a 
táblára, noha a Warhammer 40,000-ben 
egyszerűen lehetetlen elszállítani a 
Viharsólymokat a leszállóegységekkel. Vagy
például, a „Kikötői Leszállás” parancs 
kártyát használhatjuk egységek szállítására a 
Terra űrkikötőjéből a Bosszúálló Szellem-re, 
de arra nincs lehetőség, hogy a Bosszúálló 
Szellem – egy parancsnoki hajó a “hatalmas” 
szó jelentését jelentősen megnöveli – leszáll-
jon egy kikötőben, és csapatokat vigyen el. 

Azokban az esetekben, ahol a már ismert 
Warhammer 40,000 univerzum határain 
túllépünk, azt jelezzük a kártyákon, 
emlékeztetőül, hogy ez szükséges, hogy a 
Hórusz Eretnekség társasjáték könnyedebb 
és szórakoztatóbb legyen. 

Harci Ciklus jelző

Különleges jelző
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Az Első Játék Előkészületei
A Hórusz Eretnekség első játéka előtt minden játékelemet 
állítsunk össze úgy, hogy a figurát a megfelelő szintű
alaphoz erősítjük, az alábbi ábrának megfelelően. Ne 
felejtsük el, hogy mindegyik Űrgárdista és Káoszgárdista
játékelemre szükséges egy légió jelölőt is helyezni (lásd 
„Légiójelölők”, 8. oldal).

Ezen kívül tegyük mindegyik Hős jelzőt egy átlátszó 
alapba. 

a Játékelemek Összeillesztése

EGYSÉG fIGURA ÉS ALAP AZ ALAP SZINTJE

Adeptus Arbites II

Adeptus Custodes IV

Adeptus 
Mechanicus II

Birodalmi Sereg I

Birodalmi 
Tank 
Hadosztály

II

EGYSÉG fIGURA ÉS ALAP AZ ALAP SZINTJE

Birodalmi Titan IV

Vér 
Angyalok
Űrgárdisták

III

Császári 
Öklök
Űrgárdisták

III

Fehér 
Sebhelyek
Űrgárdisták

III

Káosz Kultisták* I

Halál 
Gárdisták
Káosz 
Űrgárdisták

III

Császár 
Gyermekei
Káosz 
Űrgárdisták

III
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EGYSÉG fIGURA ÉS ALAP AZ ALAP SZINTJE

Ezer Ifjak
Káosz 
Űrgárdisták

III

Világfalók
Káosz 
Űrgárdisták

III

Káosz
Viharsólyom
Repülő*

II

Káosz Titán* IV

Káosz Csapat* II

Démon Horda* III

* Itt a piros (Khorne) figurákat tüntetjük fel. A zöld 
(Nurgle), kék (Tzeentch), és lila (Slaanesh) figurák azonos 
típusai az azonos szintű alapokkal illesztendők össze. 
Például a zöld, kék és piros Káosz kultistákat az I. szintű, 
fekete (Áruló) alapra kell erősíteni, a zöld, kék és lila 
Káosz Viharsólyom repülőket a II. szintű fekete (Áruló) 
alapra kell erősíteni, és így tovább. 

Nyolc fekete I. szintű Áruló alap és négy fekete II.szintű
Áruló alap kimarad, miután ezeket az egységeket 
elkészítettük. Ezeket az alapokat használhatjuk a játék 
során a Birodalmi Seregeknek az Áruló Seregekhez és a 
Birodalmi Tank Hadosztályoknak az Áruló Tank 
Hadosztályokhoz történő átállásának a jelölésére (lásd 
„Áruló seregek és Áruló tank hadosztályok”, 37. oldal). 

EGYEDI ÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
Az ebben a szabálykönyvben lefektetett 
általános szabályok ellentmondhatnak olyan 
egyedi szabályoknak, melyek a forgató- 
könyvekben, kártyákon, vagy a Hősök 
különleges képességeinél stb szerepelnek. 
Ilyenkor az egyedi szabályok felülírják az 
általános szabályokat. 

JÁTÉKOK KÖZÖTTI ELŐKÉSZÜLETEK
Két Hórusz Eretnekség játék között a 
játékosoknak a em kell az összes egységet 
újratelepíteniük, de lehetséges, hogy egyes 
Áruló Seregeket és Áruló Tank Hadosztá-
lyokat vissza kell helyezni a Birodalmi alapra
(szürke) az új játék kezdete előtt. 
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előkészületek

1. Forgatókönyv Kiválasztás
A Hórusz Eretnekség játék előkészületeinek első lépése a 
játszani kívánt forgatókönyv kiválasztása, és annak eldöntése, 
hogy melyik játékos melyik oldalt irányítja. Hat forgatókönyvet 
tartalmaz a Hórusz Eretnekség Forgatókönyv Gyűjteménye. 

Javasolt, hogy az először játszó játékosok a „Testvér 
testvér ellen” (lásd a Forgatókönyv 3. oldalán) 
forgatókönyvet válasszák, mivel ez bevezeti az új 
játékosokat a játékba. Az új játékosok választhatnak
oldalt véletlenszerűen, vagy akár közös megegyezéssel. 

Ha az új játékos egy tapasztalt játékos ellen játszik, akkor 
is a „Testvér testvér ellen” forgatókönyv a javasolt, de a 
tapasztalt játékos vezesse az Áruló oldalt. 

Két tapasztalt játékos az alábbi három módszerel
választhat forgatókönyvet és oldalt: 

•	  Mindkét játékos megegyezik, hogy melyik 
forgatókönyvet játsszák. Ezután megkeverik a bombázás
paklit, az egyik játékos választ és a felső kártyát 
felfordítva eldől, hogy ez a játékos melyik oldalt irányítja 
(a Birodalmat, ha a kártyán a Birodalmi Sas van, és az 
Áruló oldalt, ha a kártyán a Káosz Csillag van). 

•	  A játékosok feldobnak egy érmét. Aki nyer, szabadon 
választhat a forgatókönyvek közül. Ezután, aki vesztett 
kiválasztja, melyik oldalt akarja irányítani. 

•	  A játékosok egyszerűen egyetértésben kiválasztják a 
forgatókönyvet és az oldalt, mely mindkettőjüknek
megfelel.

 
Mindegyik forgatókönyvnek egyedi előkészítése van, 
melyet a Forgatókönyv Gyűjtemény részletesen leír. 
Amint kiválasztottuk a forgatókönyvet, meg kell nézni 
ennek részletezését, miközben követjük az alábbi 
utasításokat. 

2. a tábla Összerakása

3. az Általános Tartozékok Előkészítése
Tegyük a következőket: 

•   Minden játékos elvesz egy összefoglaló lapot.•	   
•	  Minden játékos elveszi a saját oldalának játékelemeit. 
•	  Az Áruló játékos elveszi a Birodalmi Seregek és a 

Birodalmi Tank Hadosztályok, Áruló Seregek és Áruló 
Tank Hadosztályok átállásához használt plusz alapokat. 

•	  A Birodalom játékosa elveszi a védelmi lézereket. 
•	  A Birodalom játékosa elveszi a következőket: Császár, 

Rogal Dorn, Jaghatai Khan, Sanguinius, és a Fabricator 
General. 

•	  Az Áruló játékos elveszi a következőket: Hórusz, 
Angron, Fulgrim, Mortarion, és Vörös Magnus. 

•	  Minden Hős sérülés jelzőt a Hős sérülés sáv első helyére 
teszünk.  

•	  Minden játékos elveszi, megkeveri, és képpel lefelé 
fordítva maga mellé teszi a saját oldalának harci 
pakliját és Hős harci pakliját. 

•	  Keverjük meg a bombázás paklit és tegyük képpel lefelé 
fordítva mindkét játékos által elérhető helyre. 

•	  Tegyük a Birodalom és az Áruló kezdeményezés jelzőjét 
a kezdeményezés sáv első mezőjére úgy, hogy az Áruló 
jelző a Birodalom jelzőn legyen.  

•	  Tegyük a maradék jelzőket mindkét játékos által 
elérhető helyre. 

•	  Minden játékos elveszi a parancs pakliját, de félre teszi 
ezt a 8. lépésig, lásd alább. 

4. egységek Előkészítése

Mindkét játékos lehelyezi az egységeit és a Hőseit a fő 
térképtáblára, a választott forgatókönyv egység
előkészítésének megfelelően. 

Minden használaton kívüli egység, figura, alap és Hős
(vagyis minden olyan egység, mely a forgatókönyv 
előkészületei szerint nem kerül fel a fő térkép táblára) a 
játékosok TARTALÉKÁT alkotja. 

the corresponding hole in the board.
assembled board should lay flat with  
fortifications protruding through,  

the corresponding hole in the board.  
assembled board should lay flat with 

Tegyük ki az erődítményeket 
(gyárakat, erődöket és a palotát) az 
asztalra a jobb oldalon látható ábra 
szerint rendezve. Ezután hajtsuk 
szét a táblát, és mindegyik 
erődítményt tegyünk a tábla 
megfelelő lyukába. A kihajtott 
táblát ezután a táblát fektessük 
sima területre, rajta a kiálló 
erődítményekkel, mely így három-
dimenziós felületet ad. 

tedd az erődítményeket az 
asztalra, majd fektesd 
rájuk a táblát, így azok 

kiállnak a tábla lyukaiból
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5. az Esemény Pakli Összeállítása 
Minden forgatókönyv esemény paklija egy vagy több 
FEJEZETBŐL áll. Minden fejezetet egy vagy több 
Esemény kártya alkot. 

Állítsátok össze az alábbi leírás és a választott 
forgatókönyv Esemény kártya listája szerint az esemény
paklit. 

Minden fejezetnél a következőket tesszük: 

1.  Megkeressük a nevezett esemény kártyákat. 
2.  Képpel lefelé fordítva megkeverjük őket.
3.  Ha a fejezet kártya listája csak néhányat kér a kártyák 

közül (például „Használj három véletlenszerűen 
kiválasztott kártyát a következő listából:”), akkor 
kövessük ezeket az utasításokat, és a nem használt 
kártyákat, anélkül, hogy megnéznénk őket, tegyük vissza 
a dobozba. 

4.  A létrejött kártyakupacot hagyjuk képpel lefordítva, ez 
alkotja a végső eseménypakli egy részét. 

A forgatókönyv mindegyik fejezeténél ez alapján járjunk el, 
ezután minden fejezethez egy lefelé fordított kupac kerül. 
Az esemény pakli ezekből a kupacokból áll össze úgy, hogy 
egyszerűen egymásra tesszük ezeket, az I. Fejezet kupacot 
felülre, alá a II. Fejezet kupacot, alá a III. Fejezet
kupacot, és így tovább, amíg mindegyiket el nem helyeztük. 

Néhány forgatókönyv esemény paklijánál nem ezt a 
módszert kell követni, ezekbenben az esetekben a 
forgatókönyv utasításait kell követni. 

6. megrontás
Mindegyik forgatókönyv még a játék kezdete előtt
lehetőséget ad az Áruló játékosnak néhány Birodalmi 
egység megrontására . Csak a Birodalmi Sereg egységei és 
a Birodalmi Tank Hadosztály egységei a megrontható
egységtípusok. 

A megrontás az következők szerint történik: 

1.  Az Áruló játékos kiválaszt egy Birodalmi egységet a 
táblán elhelyezett lehetséges egység típusok közül. 

2.  Az Áruló játékos felhúzza a bombázás pakli felső 
kártyáját. Ha a kártya a Birodalmi Sast mutatja, akkor 
nincs hatása. Ha a kártyán Káosz Csillag van, akkor az 
egységet megrontotta. A megrontott figura lekerül a 
Birodalom (szürke) alapjáról, és rákerül az Áruló 
(fekete) alapra (lásd „Áruló Seregek és Áruló Tank 
Hadosztályok”, 37. oldal). A megrontott egység 
ugyanazon a területen marad. A Birodalmi alap
visszakerül a Birodalom tartalékába. A kihúzott lapot a 
rendes szabályok szerint eldobjuk. 

3.  Ezt az eljárást annyiszor ismételjük meg, ahányszor a 
forgatókönyv előírja. Minden Birodalmi egységet csak 
egyszer lehet megkísérelni megegrontani a játék 
előkészületei alatt. 

7. Bombázás
Mindegyik forgatókönyv még a játék kezdete előtt 
lehetőséget ad az Áruló játékosnak, hogy a fő térképtábla 
néhány területén orbitális bombázást hajtson végre. 

A bombázás a következők szerint történik: 

1.  Az Áruló játékos választ egy területet a fő térkép táblán. 
Az Áruló játékos nem választhat megerősített területet 
(vagyis gyárakat, erődöket és a palota területét). 

2.  Az Áruló játékos dönt, hogy a bombázás precíziós, vagy 
pontatlan legyen. 

3. Az Áruló játékos felhúzza a bombázás pakli felső kártyáját, 
és végrehajtja a választott típusra vonatkozó orbitális 
bombázás eredményét a választott területre. Lásd 
„Bombázás”, 35. oldal. A kihúzott lapot a normál 
szabályok szerint eldobja. 

Ezt az eljárást annyiszor ismételjük meg, ahányszor a 
forgatókönyv előírja. Nincs korlátozva, hogy ugyanazt a 
területet hányszor bombázhatjuk az előkészületek során, 
akár az összes lehetséges bombázást felhasználhatjuk 
ugyanannál. 

8. a Parancs Kártyák Előkészítése

kezdődhet a Játék!
A parancs kártyák előkészítése után az aktív játékos (az 
Áruló játékos, mindaddig, míg kezdeményezés jelzője felül 
van) neki lát, és elkezdi az akciók végrehajtását. Nincs több 
előkészület! 

Kezdő 
Parancs 

Ikon

Mindkét oldal parancs kártyáit és pakliját a következők szerint 
készítjük elő a játékhoz: 

1.  Minden játékos kiszedi az összes kezdő parancs kártyát a 
parancs paklijából. A kezdő parancs kártyák bal alsó sarká- 
ban zöld koponya ikon szerepel. Alapesetben ezek a kártyák 
alkotják a kezdetben kézben lévő parancs kártyákat. 

2.  Minden játékos követi a további parancs kártyák előkészí- 
tési szabályait. Ezek a szabályok lehetővé tehetik a 
játékosnak (például), hogy előre elraktározzon bizonyos 
parancs kártyákat a stratégiai térképen kezdeti költség 
nélkül, hogy további parancs kártyákat vegyen a kezdeti 
kártyák közé a kézbe, és így tovább. 

3.  Minden játékos a maradék parancskártyáit (vagyis, 
melyekkel semmit nem kellett tenni) megkeveri, és ezekből 
kialakítja a húzó pakliját, melyet mindenki saját maga mellé 
tesz képpel lefordítva. 
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Kezdeményezés és Akciók
A Hórusz Eretnekség számos tényezőjénél a KEZDEMÉNYE- 

ZÉS SÁV az irányadó, az hogy az adott pillanatban a játékosok 
KEZDEMÉNYEZÉS-JELZŐJE hol található rajta. 

Mindkét játékos kezdeményezés jelzője a kezdeményezés
sáv első mezőjén áll a játék kezdetén. A játékosok 
KEZDEMÉNYEZÉST KÖLTENEK EL, mezőről mezőre mozgatják a 
jelzőjüket a sáv vége felé, hogy akciókat hajtsanak végre. 
Egy KEZDEMÉNYEZÉSPONT elköltésekor egy mezőt lépünk a 
kezdeményezés sávon. 

Minden játék KÖRÖKBŐL áll. Az első kör az előkészületek 
után kezdődik, és a következő körök az előttük lévő 
befejezett körök után jönnek. Ez addig folytatódik, míg az 
egyik játékos győz. 

Minden kör elején az a játékosé a KEZDEMÉNYEZÉS, akinek a 
kezdeményezés-jelzője közelebb van a kezdeményezés sáv 
elejéhez. Ezt a játékost nevezzük AKTÍV JÁTÉKOSNAK. Ha 
mindkét kezdeményezés jelző ugyanazon a mezőn áll a kör 
elején, akkor az a játékos az aktív játékos, akinek a jelzője 
felül van. 

Az aktív játékos – vagyis az, akire azt mondjuk, hogy övé a 
kezdeményezés – nem változik a kör alatt. Az aktív játé- 
kos személyét mindig csak a kör elején határozzuk meg. 

Minden körben a következő lépéseket hajtjuk végre: 

1.  AKCIÓ LÉPÉS: Az aktív játékos választ egy akciót, melyet 
végrehajt. Lásd az „Akció Lépés” részt ezen az oldalon. 

2.  A KEZDEMÉNYEZÉS JELZŐ HALADÁSA LÉPÉS: Az aktív 
játékos kezdeményezés jelzője előrelép a kezdeménye-
zés sávon a választott akciónak megfelelően. Lásd „A 
Kezdeményezés Jelző Haladása” részt ezen az oldalon. 

3.  A KEZDEMÉNYEZÉS MEGVÁLTOZÁSA LÉPÉS (HA 
SZÜKSÉGES): Ha az aktív játékos a Kezdeményezés 
Jelző Haladása Lépés alatt mozgatja a kezdeményezés
jelzőjét, és az átlép az ellenfél kezdeményezés jelzőjén, 
akkor MEGVÁLTOZIK A KEZDEMÉNYEZÉS, mellyel együtt a
fennálló csaták és a készletkorlát is érvénybe lép. Lásd 
„A Kezdeményezés Megváltozása” részt a 15. oldalon. 

4. A KÜLÖNLEGES FÁZISOK VÉGREHAJTÁSA LÉPÉS: Ha az 
aktív játékos kezdeményezés jelzője átlépett vagy 
rálépett bármilyen különleges fázis ikonra a 
kezdeményezés jelző haladása lépés során, akkor minden 
ilyen különleges fázist végrehajtunk. Lásd „A Különleges
Fázisok Végrehajtása Lépés”részt a 15. oldalon. 

Az új kör azonnal kezdetét veszi az előző kör végrehajtása 
után. 

Az akció Lépés
Egy játékos öt különböző akcióból választhat az akció lépés 
alatt. Minden akciónak adott kezdeményezés költsége van, 
melyet a kezdeményezés jelző haladása lépés során fizetünk 
ki. Lásd az „Akciók és Parancsok” részben a választható 
lehetőségek részletezését, a 18. oldalon. 

PARANCS LERAKÁSA: A játékos választ egyet a kezében lévő 
parancs kártyák közül, és képpel lefelé fordítva a 
stratégia térképre teszi. Költség: 1 kezdeményezés pont. 

PARANCS VÉGREHAJTÁSA A STRATÉGIA TÉRKÉPRŐL: A 
játékos kiválasztja, és végrehajtja a stratégiai térkép egyik 
mezőjének tetején lévő parancskártyáját. A parancskártyát 
azonnal eldobja, amint a kezdeményezés költségét kifizette. 
Fontos, hogy a játékos nem hajthat végre olyan parancsot, 
melyet az utolsó kezdeményezés-változás után tett le. 
Költség: 1 kezdeményezés pont. 

PARANCS VÉGREHAJTÁSA KÉZBŐL: A játékos választ egy 
parancskártyát a kezéből, és végrehajtja egy általa választott 
régióban. A parancs kártyát azonnal eldobja, amint a 
kezdeményezés költségét kifizette. Költség: 0-3 
kezdeményezés pont (a választott kártyától függően). 

PARANCS ELTEMETÉSE: A játékos választ egy parancs
kupacot a stratégiai térképen, és a kupac felső kártyáját a 
kupac aljára teszi anélkül, hogy megnézné. Ezt megteheti 
akár baráti akár ellenséges kártyával. Költség: 1 
kezdeményezés pont.

PARANCS HÚZÁSA: A játékos húz egy általa választott 
parancs kártyát a tartalékából, vagy felhúzza a parancs
paklijának felső kártyáját. Költség: 1 kezdeményezés pont. 

a Kezdeményezés Jelző Haladása Lépés
Ebben a lépésben az aktív játékos kezdeményezés jelzője a 
kezdeményezés sáv vége felé mozog. A lelépett mezők 
száma függ az akció lépés alatt választott akciótól. A 
legtöbb akció 1 kezdeményezés pontba kerül (így az aktív 
játékos jelzője egy mezőt lép). Azonban egy kézben lévő 
parancskártya végrehajtása akár 3 kezdeményezés pontba 
is kerülhet (lásd „A Parancs Kártya Felépítése”, 17. 
oldal). Néhány akció nem kerül kezdeményezés pontba; 
ezeknél a tulajdonosuk jelzője nem lép. 

Ha egy játékos kezdeményezés jelzője arra a mezőre lép 
(de nem lépi át), ahol az ellenfél kezdeményezés jelzője 
van, akkor az odaérkező jelző kerül felülre. 

PÉLDA: A kezdeményezés sáv az „Előtte” állapotban van a 
kör kezdetén. Mivel az Áruló játékos kezdeményező jelzője 
van közelebb a kezdeményezés sáv elejéhez, így 

a Birodalom és az Áruló 
kezdeményezés jelzője és a 

kezdeményezés sáv egy részlete
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az Áruló játékosé a kezdeményezés, és ő válik az aktív 
játékossá. Úgy dönt, hogy letesz egy képpel lefelé fordított 
parancsot a kezéből a stratégia térkép palota területére. A 
kártya elhelyezése után a kezdeményezés jelzőjével egyet 
előre lép, mivel a stratégia térképre egy kártya lerakása
egy kezdeményezés pontba kerül. Így a kezdeményezés
jelzője az ellenfél jelzőjével azonos mezőn áll meg, ezért a 
kezdeményezés jelzőjét az ellenfél jelzőjére rakja. 

a Kezdeményezés Megváltozása Lépés
A lépés során, ha az aktív játékos már nem az a játékos, 
akinek a kezdeményezés jelzője a kezdeményezés sáv 
elejéhez közelebb áll, akkor a KEZDEMÉNYEZÉS MEGVÁLTOZIK. 
(Ha mindkét játékos jelzője azonos mezőn van, akkor a 
kezdeményezés változás csak abban a kivételes helyzetben 
következik be, ha az aktív játékos kezdeményezés jelzője az 
ellenfél jelzője alatt van az adott mezőn.) 

Amikor a kezdeményezés változik, két speciális dolgot 
kell tenni.

1. FENNÁLLÓ CSATÁK: A harcot a fő térképtábla minden 
területén végrehajtjuk, ahol az ellenség erői jelen 
vannak (lásd „Harc”, 24. oldal). Amikor több ilyen  
terület is  van, akkor a Birodalom játékosa választja ki 
a csaták végrehajtásának sorrendjét. 

2. KÉSZLET KORLÁTOK: Miután minden fennálló csatát 
lejátszottunk, akkor ellenőrizzük a készlet korlátokat 
(lásd „Készlet korlátok”, 38. oldal). 

Ha nem változik a kezdeményezés, akkor ebben a 
lépésben nem történik semmi. Tehát nem vívunk fennálló 
csatákat, és nem lép érvénybe a készlet korlát. 

Fontos, hogy még akkor is, amikor a kezdeményezés válto- 
zik, az aktív játékos nem változik a következő akciókör 
elejéig. 

PÉLDA: (Az előző példát folytatva.) Mindkét játékos kezde- 
ményezés jelzője a kezdeményezés sáv azonos mezőjén áll a 
kezdeményezés megváltozása alatt. Mivel az Áruló játékos 
kezdeményezés jelzője van felül, ezért a kezdeményezés nem 
változik. A következő körben az Áruló játékos letesz a
kezéből egy másik parancskártyát a stratégia térképre, és 
egyet előre lép a kezdeményezés jelzőjével. Ezután, a 
kezdeményezés megváltozása lépés során átkerül a 
kezdeményezés a Birodalmi játékoshoz, mivel a 

kezdeményezés jelzője most már közelebb került a 
kezdeményezés sáv elejéhez, mint az Áruló játékosé. 

a Különleges Fázisok Végrehajtása Lépés
A kezdeményezés sáv néhány mezőjén ikon látható, melynél
három különleges akciótípust– ESEMÉNY FÁZISOK, PARANCS-

KÁRTYÁK HÚZÁSA FÁZISOK és FELTÖLTÉS FÁZISOK – kell 
végrehajtani. 

A különleges fázisok végrehajtásának lépése alatt minden 
különleges fázis ikon után, melyre az aktív játékos kezdemé-
nyezés jelzője rálép, vagy átlép a kezdeményezés jelző 
haladása lépés során, végre kell hajtani egy különleges fázist. 
Így minden különleges fázis ikon után, melyre az aktív játé- 
kos kezdeményezés jelzője rálép, vagy átlép ebben a forduló- 
ban, az ikonnak megfelelő különleges fázist hajtjuk végre. 

Ha egy kezdeményezés jelző egynél több különleges ikonnal 
jelölt területre lép rá, vagy halad át, akkor mindegyik jelzett 
fázist végrehajtjuk a rálépés és átlépés sorrendjében. 

Fontos, hogy egy adott mező különleges fázisa játékonként 
csak egyszer kerül sorra. Csak abban az első körben hajtjuk 
végre, amikor egy játékos kezdeményezés jelzője áthalad
rajta, vagy rálép. Amikor a másik játékos kezdeményezés
jelzője halad át, vagy áll meg azon a mezőn, amelynek ikonja 
már aktiválódott, akkor annak már nincs további hatása. 

Ha a körben az aktív játékos kezdeményezés jelzője nem 
halad át vagy nem lép rá különleges fázis ikonnal rendelkező 
mezőre, akkor nem hajtunk végre különleges fázisokat. 

Ha a játékosok attól tartanak, hogy elfelejtik, melyik 
ikonokat kell végrehajtani a kezdeményezés jelző haladása és
a különleges fázisok lépés között, akkor a függőben lévő 
ikonokat célszerű valamilyen jelzővel megjelölni a 
végrehajtásukig. 

PÉLDA: A Birodalom játékosa az aktív játékos, és a kezéből
végrehajt egy parancsot, melynek költsége három 
kezdeményezés pont. Amikor hármat előre lép a kezdeménye-
zés jelzővel a kezdeményezés sávon, áthalad egy esemény 
fázis ikonon, és egy parancs fázis ikonnal jelzett mezőn áll
meg. A különleges fázisok végrehajtása lépés alatt a

Előtte

Utána (fontos, hogy az Áruló játékos a kezdeményezés-
jelzőjét a már ott lévő kezdeményezésjelző tetejére teszi)

Az Áruló játékos elkölt még egy kezdeményezés pontot. 
A kezdeményezés megváltozása lépésben megváltozik a 
kezdeményezés, mert a Birodalom játékosának jelzője 
most közelebb van a kezdeményezés sáv elejéhez. 
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játékosok végrehajtanak egy esemény fázist, és utána 
végrehajtanak egy parancs fázist.

eSEMÉNY FÁZIS
Az esemény fázis alatt az aktív játékos felhúzza az 
esemény pakli felső kártyáját, elolvassa és végrehajtja az 
utasításait.

Ha az utasításban szerepel, hogy „Azonnal végrehajtani”, 
akkor a kártyát hatásait azonnal végre kell hajtani. 
Egyébként az utasítás pontosan megadja a játékosoknak, 
hogy mit kell a kártyával tenni, és a hatásánál szerepel, 
hogy hogyan és mikor kell végrehajtani azokat a hatásokat. 

PÉLDA: A Birodalom játékosa az aktív játékos, és a 
kezéből végrehajt egy parancsot, melynek költsége két 
kezdeményezés pont. A kezdeményezés jelzőjének
mozgatása során a jelzője egy esemény fázis ikonon áll
meg. A különleges fázisok végrehajtása lépés alatt 
végrehajt egy esemény fázist, kihúzva a „Parancsnoki 
Döntések” esemény kártyát. Az utasításain szerepel az 
“Azonnal végrehajtani”, így végrehajtja a hatását, mely 
lehetővé teszi neki, hogy kezdeményezés költség nélkül
letegyen három parancs kártyát a stratégiatérképre. 

PARANCSOK HÚZÁSA FÁZIS 
A parancsok húzása fázisa alatt minden játékosnak új 
parancskártya húzására van lehetősége a következő 
szabályok szerint. 

1.  Az aktív játékossal kezdve minden játékos 
eldobhatja a kezéből valamennyi vagy az összes 
parancskártyáját. Az újrahasználható parancsok
az eldobott lapok kupaca helyett a játékos 
tartalékába kerülnek. (Lásd „Újrahasználható
Parancsok és a Tartalék”, 20. oldal.) 

2.  Az aktív játékossal kezdve mindegyik játékos 
valamennyi vagy akár az összes parancs
kártyáját a kezébe veheti a tartalékából, de a 
hat lapos kézlimitet nem lépheti túl. 

3.  Mindegyik játékos, akinek hat lapnál kevesebb 
van a kezében, addig húz kártyákat a saját 
parancs paklijáról, amíg hat lap nem lesz a 
kezében. 

pÉLDA: Az Áruló játékos a kezdeményezés jelzőjével egy
parancsok húzása fázis ikonra lép. A különleges fázisok 
végrahajtása lépés alatt a játékosok végrehajtanak egy
parancsok húzása fázist. Az Áruló játékos úgy dönt, hogy a 
kezében lévő három kártyájából kettőt eldob. A kettő közül 
az egyiken szerepel az újrahasználható-jel, így ezt a 
tartalékába teszi. A másik a dobott lapjaihoz kerül. A 
tartalékában lévő négy kártyából (három már korábban is 
ott volt, egyet éppen most tett oda), két kártyát választ a 
kezébe, így a kezében három kártya van. Végül húz három 
kártyát a saját parancs paklijából, hogy hat kártya legyen a 
kezében. 

FELTÖLTÉS FÁZIS
A feltöltés fázisban a játékosok először leveszik az összes 
olyan aktiválás jelzőt a fő térképtábláról, amelyen az 
aktiválás ikon látszik. Ezután minden megfutamodás
aktiválás jelzőt (vagyis amin a   megfutamodás ikon látszik) 
átfordítanak az aktiválás jelzős oldalára.

Utána (figyeljük meg, hogy a Birodalom játékosa átlép egy 
esemény ikonon, és egy parancsok húzása ikonon áll meg, tehát
mindkét megfelelő fázist végre kell hajtani egymás után) 

Előtte AZ ESEMÉNY KÁRTYA FELÉPÍTÉSE
cÍM: Azonosítja  az
esemény kártyát. 

uTASÍTÁSOK: 
Az Esemény kártya
utasításai megadják
a játékosoknak, hogy 
mit tegyenek meg
azonnal a kártya 
kihúzása után. 

   HATÁS: Az Esemény kártya hatása 
részletezi, hogy a kártya mit változtat meg 
a játékban, és azt is megadhatja, hogy ezek 
a hatások mikor lépnek életbe, ha az 
utasításban az „Azonnal végrehajtani” 
helyett más kifejezés szerepel. 
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Parancsok
A Hórusz Eretnekség-ben a játékosok parancs kártyákkal irányítják
az egységek és a Hősök mozgását, harcát, és az egyéb 
harcitéri törekvéseiket. 

Egy adott körben az aktív játékos által választott akció
meghatározza, hogy hogyan használhatja parancs kártyáit
a kör akció lépésénél. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a játékosok 
kétféleképpen HAJTHATJÁK VÉGRE a parancs kártyákat. 
ELHELYEZHETIK ezeket a stratégiai térképre (a „parancs 
lerakása” akcióval), hogy a játék során később hajtsák 
végre (a „parancs végrehajtása a stratégiai térképről” 
akcióval) vagy végrehajthatják közvetlenül a kezükből (a 
„parancs végrehajtása kézből” akcióval). Mindegyik 
lehetőség különböző a kezdeményezési költségük és a 
végrehajtáskor fellépő hatásuk tekintetében. 

A játékosok el is temethetik a parancsokat (a „parancs 
eltemetése” akcióval), és húzhatnak új parancs kártyákat
(a „parancs húzása” akcióval). 

A parancsok felhasználá-
sának minden módját 
részletezzük az 
alábbiakban. 

a Régiók és a 
Stratégiai Térkép
A stratégiai térképet úgy
kell tekinteni, mintha a 
fő térkép tábla elvonatkoztatottabb, magas szintű 
verziója lenne. 

A Stratégiai Térkép

a PARANCSKÁRTYA FELÉPÍTÉSE
nÉV: Azonosítja a parancsot. 

kÖLTSÉG: Az ikonok száma,
mutatja, a kezdeményezés pont
költséget, ha azt a játékos kézből
hajtja végre. 

HATÁS: Leírja, hogy a parancs 
végrehajtásakor a játékos mit tehet. 

sTRATÉGIAI HATÁS: A jutalom
hatás a parancs végrehajtása 
során, melyet a játékos akkor kap, 
ha a parancsot a kézből való 
végrehajtás helyett a stratégia 
térképről hajtja végre. Néhány 
parancskártyának nincs stratégiai 
hatása. 

kEZDŐ PARANCS IKON: Ez a jel
azt jelzi, hogy ez egy kezdő
parancs.

ÚJRAHASZNÁLHATÓ JEL: : Ez a jel
azt jelzi, hogy a parancs
újrahasználható. 

Birodalmi 
Parancs Kártya

Áruló Parancs
Kártya

Név Név

Költség Költség

Hatás Hatás

Stratégiai 
Hatás

Kezdő
Parancs 
Ikon 

Kezdő
Parancs 
Ikon 

Újra-
használható
Jel 

Újra-
használható
Jel 
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A stratégiai térkép RÉGIÓI megegyeznek a fő térképtáblán
levő területek alkotta csoportokkal. Például a stratégiai
térkép Fekete Minisztérium régiója kilenc különböző 
TERÜLETNEK felel meg, melyek többnyire a Damoklész 
Űrkikötő környékén vannak. A Bosszúálló Szellem régió 
egyértelműen megfeleltethető a Bosszúálló Szellem két 
területének.

A stratégiai térképen feltűntetett űrkikötők és gyárak, 
csak a területek fekvésének beazonosításában segítik a 
játékosokat. 

A stratégiai térkép minden régióján van egy PARANCS MEZŐ

ahova a játékos a „parancs lerakásakor” a parancs kártyát 
leteszi. A Bosszúálló Szellem parancs mezője a Bosszúálló 
Szellem   területének közelében található, és nem a 
stratégiai térképen lévő helyén. 

A játékosok egészen addig újra megnézhetik a stratégiai
térkép képpel lefordított parancsait, amíg azok hozzá 
tartoznak és a mező legfelső lapjai. Egyéb esetekben a 
játékosok nem nézhetik újra meg a stratégiai térképen lévő 
parancsokat. 

Egy parancs végrehajtásánál, akár a stratégia térképről 
akár a játékos kezéből történik meg, mindig választani kell 
egy adott régiót a hatás célpontjának, akár szabadon 
választható (amikor a játékos a kezéből hajt végre 
parancsot), akár a parancs stratégiai térképen lévő 
helyének megfelelően (amikor a stratégia térképről hajtjuk 
végre). Ez a kiválasztás meghatározza, hogy melyik 
egységek tudják végrehajtani a parancsot a parancs kártyán 
feltüntetettek szerint. Például, amikor a Fekete
Minisztérium régió parancs mezőjéről a „Tűzharc” parancs
kerül végrehajtásra, akkor a támadás célpont területének a 
fő térképtábla kilenc területéből egy olyannak kell lennie, 
amely a Fekete Minisztérium régión belül van. Az a néhány 
parancs, melyek nem közvetlenül egy adott régióra, vagy az 
adott régión belüli területre (területekre) hatnak, bárhol 
végrehajthatók, ahol az egyébként szabályos. 

akciók és Parancsok
A következő fejezet leírja, hogy használjuk a parancsokat 
az öt akcióval összefüggésben. 

A „PARANCS LERAKÁSA” AKCIÓ 
A játékosok ezt az akciót egy parancs lerakására használják a 
stratégiai térképre, hogy azt később végrehajtsák. 

A „parancs lerakása” akciónál a játékos választ egy parancs
kártyát a kezéből, és képpel lefele fordítva a stratégia 
térképre teszi a hét parancs mező egyikére. 

Amikor egy játékos egy új parancsot egy olyan mezőre tesz 
le, ahol már van kártya, akkor az új parancs a tetejükre 
kerül. 

A „parancs lerakása” akciót követő kezdeményezés jelző 
haladása lépésnél a játékos egy kezdeményezés pontot 
fizet.  

A „PARANCS VÉGREHAJTÁSA A STRATÉGIA TÉRKÉPRŐL” AKCIÓ
A játékosok ezt az akciót egy korábban a stratégiai térképre 
letett parancs végrehajtására használják. 

Amikor egy „parancs végrehajtása a stratégiai térképről” 
akció kerül végrehajtásra, akkor a játékos kiválaszt és 
végrehajt egy olyan saját parancsot (pl. egy Birodalmi 
parancsot ha ő Birodalom játékosa), amelyik a hét parancs
kártya mező egyikének a tetején van. Lásd a „Parancsok
végrehajtása”, 19. oldal. A parancs végrehajtása után azt 
vagy eldobja, vagy az újrahasználhatók közé teszi. 

A stratégiai térképen levő olyan parancsokat, melyek nem a 
mezőjük tetején vannak, nem lehet végrehajtani, amíg a 
fölötte lévő parancs nem kerül végrehajtásra vagy 
eltemetésre. 

A stratégiai térképről nem lehet végrehajtani egy parancsot, 
ha az a legutóbbi kezdeményezés változás után került a 
stratégiai térképre helyezve. (Ez azért tilos, mert lehetővé 
tenné, hogy a játékos elkerülje a parancs közvetlenül kézből 
való kijátszásának magasabb költségét.)  

Amikor egy új parancskártyát olyan régióba helyezünk le,
amelyik korábban lehelyezett parancs kártyákat

tartalmaz, az új kártyát átfedéssel helyezzétek le, hogy
mindkét játékos láthassa az alatta lévő parancskártyákat. 

MEGJEGYZÉS A RÉGIÓK FELOSZTÁSÁHOZ 
•  A stratégiai térkép négy erőd régiójának szaggatott 

határa van. Ezek a területek az összes velük szomszédos 
régióhoz tartoznak. Például az Árnyékok Tornya terület a
Birodalmi Fennsík régiónak és az Olvasztótégely régiónak 
is része. Így az Örökkévalóság Bástyája terület pedig 
három különböző régió része. 

•  A Palota régió csak a hét, vele határos megerősített 
területből áll a stratégiai térképen. Vagyis ezek csak a 
műanyag Palota széléig terjednek. 

•  A Birodalmi Fennsík régió olyan területeket tartalmaz, 
melyek együtt patkó alakúak. 

•  A fő térkép tábla egyetlen régió felosztást nem jelöl sem 
szakadékkal sem erődítmény fallal, ez a térkép északi 
közepén található. Ezt a határt narancssárga szaggatott 
vonal jelzi és rajta a „Régió Felosztás” felirat. 
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A „parancs végrehajtása a stratégia térképről” akciót követő
kezdeményezés jelző haladása lépés során, a játékos egy 
kezdeményezés pontot fizet, tekintet nélkül a parancs 
kártyára nyomtatott költségre. 

A „PARANCS VÉGREHAJTÁSA KÉZBŐL” AKCIÓ 
A játékosok ezt az akciót egy parancsnak közvetlenül a kéz-
ből történő végrehajtására használják, kihagyava a parancs
stratégiai térképre történő lehelyezése köztes lépést.

Amikor egy „parancs végrehajtása a kézből” akció kerül 
végrehajtásra, a játékos kiválaszt és végrehajt egy 
parancsot a kezéből. A parancs továbbra is egy bizonyos 
területet céloz meg, mintha a stratégia térképről
végrehajtott parancsok. Lásd a „Parancsok
Végrehajtása”, ezen az oldalon. A parancs végrehajtása 
után azt vagy eldobja, vagy az újrahasználhatók közé teszi.

A „parancs végrehajtása a kézből” akciót követő
kezdeményezés jelző haladása lépés során, a játékos annyi
kezdeményezés pontot fizet, amennyi költség ikon látható a 
kártyán. Ha ez a költség nulla, akkor a játékos 
kezdeményezés jelzője nem mozog.

A „PARANCS ELTEMETÉSE” AKCIÓ 
A „parancs eltemetése” akció végrehajtásánál a játékos 
választ egyet a hét parancs kártya mező közül, és a felső 
kártyát anélkül, hogy megnézné, a kupac aljára teszi. Ezt 
megteheti a barátságos és az ellenséges kártyával 
egyaránt. 

A „parancs eltemetése” akciót követő kezdeményezés jelző 
haladása lépés során, a játékos egy kezdeményezés pontot 
fizet. 

a „PARANCS HÚZÁSA” AKCIÓ 

A „parancs húzása” akció végrehajtásánál a játékos 
választ egy parancs kártyát a tartalékából, és a kezébe 
veszi, vagy felhúzza a parancs paklijának felső lapját, és a 
kezébe veszi. 

Ezt az akciót nem lehet választani, ha játékosnak már hat 
parancs kártya van a kezében. 

A „parancs húzása” akciót követő kezdeményezés jelző 
haladása lépés során a játékos egy kezdeményezés pontot 
fizet.  

Parancsok Végrehajtása
Ez a fejezet leírja, mit kell játékosoknak tenniük a 
parancsok végrehajtása során. 

Egy parancs végrehajtásának általános (és magától értetődő!) 
szabálya, hogy a játékosnak pontosan azt kell tennie, ami a
parancs kártyán szerepel. Azok a parancsok, amelyek 
egységeket mozgatnak, a mozgás szabályait követik (lásd 
„Mozgás”, 21. oldal), azok a parancsok, amelyek egy 
játékosnak támadást tesznek lehetővé, a csata szabályait
követik (lásd „Harc”, 24. oldal), és így tovább.

Amikor egy parancs végrehajtásra kerül, az mindig egy 
bizonyos régióra vonatkozik. Ha a parancs a stratégiai 
térképről kerül végrehajtásra, akkor a régiót a parancs
kártya mezője határozza meg, ahonnan a parancs érkezett. 
Ha a parancsot a játékos a kezéből hajtotta végre, akkor ő 
határozza meg a célpont régiót a parancs kijátszásakor. 

Ne felejtsük el, hogy a stratégiai térképről olyan parancs nem 
hajtható végre, amelyik a legutóbbi kezdeményezés váltás 
után került a stratégiai térképre. 

Amikor egy játékos végrehajt egy parancsot, dönthet úgy, 
hogy figyelmen kívül hagyja a parancs hatását, és nem csinál
semmit. Nem kell aktiválás jelzőket lehelyezni, amikor 
figyelmen kívül hagy egy parancsot (lásd „Aktiválás jelzők”, 
20. oldal). Azonban a megfelelő akció kezdeményezés
költségét a rendes szabályok szerint be kell fizetni.

Egy parancs végrehajtásánál a játékos csak a saját egységeit
irányíthatja, hacsak a parancs határozottan nem mond mást. 
Például a Birodalom játékosa nem hajthat végre egy 
„Gyülekezés” parancsot úgy, hogy az Áruló egységeit
mozgatja vele. 

Miután egy parancs végrehajtásra került, a hozzátartozó 
kártyát el kell dobni. Az eldobott parancs kártya a 
tulajdonosa dobott lapjaihoz kerül, kivéve, ha van rajta 
újrafelhasználás jel, mert ilyenkor  

emlÉKEZTETŐ A PARANCS-
KÁRTYÁK LERAKÁSÁNÁL 

A „parancs végrehajtása a stratégiai
térképről” akció megtiltja, hogy egy játékos 
olyan parancsot hajtson végre, mely a 
kezdeményezés utolsó megváltozása után 
került a stratégiai térképre. Azonban amikor
egy játékos több akciót hajt végre egymás 
után, a játékosok arra kényszerülnek, hogy 
visszaemlékezzenek, hogy mikor lettek a 
parancs lerakva. 

Azok a játékosok, akik aggódnak amiatt, 
hogy nem fognak pontosan emlékezni, hogy
mikor került egy bizonyos parancs kártya a 
stratégiai térképre, azok fordítsák el a 
lerakott kártyáikat 90 fokkal a többi a 
mezőn levő kártyához képest. Majd minden 
kezdeményezés-változáskor ezeket a lapokat
fordítsuk a többivel megegyező irányba. 

Ezt a módszert választva mindkét 
játékos tudni fogja, hogy az elfordított 
kártyákat nem lehet végrehajtani. 
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helyette a tulajdonosa tartalékába kell tenni (lásd az 
„Újrahasználható Parancsok és a Tartalék”, ezen az 
oldalon).

sTraTÉGIAI HATÁSOK 
Néhány parancs kártyának stratégiai hatása van. Ha egy 
parancs kártya a stratégiai térképről kerül végrehajtásra 
(ahelyett, hogy a játékos a kézéből játszaná ki), akkor a 
stratégiai hatása is végrehajtásra kerül a normál hatásán 
felül. Azonban amikor egy stratégiai hatású parancsot a 
játékos a kézéből hajt végre, akkor annak stratégiai 
hatását figyelmen kívül kell hagyni. 

Újrahasználható Parancsok és a Tartalék
Néhány parancs ÚJRAHASZNÁLHATÓ. 
Az újrahasználható parancsokat 
ÚJRAHASZNÁLÁS JEL jelöli. Amikor egy 
újrahasználható parancsot dob el a 
játékos, akkor az a tulajdonosának 
TARTALÉKBA kerül az eldobott lapok 
kupaca helyett. 

Egy játékos tartalékát egyszerűen a
képpel felfelé fordított kártyák 
alkotják, melyekhez a parancs húzás 
fázisában férhet hozzá (lásd 
„Parancshúzás fázisa”, 16. oldal). 
Bármelyik játékos bármikor 
megnézheti bármelyik játékos 
tartalékát. 

A játékosok félig a játéktábla alá csúsztathatják azokat a 
kártyáikat, melyek egyébként nincsenek használatban, 
hogy elkerüljék a játékban lévő többi, például az éppen 
végrehajtott kártyával való keveredést. 

akitiválás Jelzők
Amikor egy parancs végrehajtásra kerül, egy vagy több 
területet AKTIVÁL, mely területekre az aktív játékos egy-egy,
aktiválás jellel felfelé fordított AKTIVÁLÁS JELZŐT helyez. 
Ez azért lényeges, mert a játékos nem parancsolhat olyan 
területen lévő egységeknek, ahol már van aktiválás jelzője. 
Így egy, már aktivált területen tartózkodó egységek nem 
cselekedhetnek (mozoghatnak, támadhatnak, stb.) az új 
parancsnak engedelmeskedve, amíg az aktiválás jelző le nem 
kerül a tábláról. 

Például, amikor egy játékos
végrehajt egy támadás parancsot,
és kiválasztja a csata célterületét, akkor ezt a célterületet, ,
mely az egyik saját aktiválás 
jelzőjével megjelölt célterület, 
mint az összes támadó egység 
kiinduló területe. A támadásban 
résztvevő egységek, melyek álta-
lában ezen aktivált területek egyikére fognak kerülni, 
nem hajthatnak végre további parancsokat, amíg az 

a “LESZÁLLÓ EGYSÉGEK”
PARANCS KÁRTYA

A „Leszálló Egységek” 
parancs lehetővé teszi az 
Áruló játékos részére, 
hogy bizonyos egységeket 
a tartalékából vagy 
közvetlenül a Bosszú-álló 
Szellemből bár- melyik 
területre helyez- zen, 
beleértve az ellen- séges 
területeket is. 

A „Leszálló Egységek”
nem támadás parancs,
tehát nem kezdődik

                                 miatta csata. Azonban 
amikor az egységek ellenséges területre 
történő lehelyezésére használjuk, akkor a 
következő kezdeményezés változás lépésnél a
fennálló csatához hasonló helyzetet idéz elő 
(feltételezhető, hogy az ellenséges egységek 
ekkor még jelen vannak a területen). 

Ahogy a „Leszálló Egységek” parancson meg 
van határozva, az soha nem használható arra, 
hogy egységeket helyezzünk le a Palota 
régiójában levő ellenséges területekre. 

Az Újrahasználás Jel

A Birodalom és az Áruló 
Aktiválás Jelzője az 

aktiválás jellel.

pÉLDA: Az Áruló játékos az aktív 
játékos. A kezéből végrehajt egy 
„Gyülekezés” parancsot, választ egy 
területet, és a kártyának megfelelően
odalép az egységeivel. Ezután megjelöli
a célterületet az egyik aktiválás
jelzőjével. Mivel a parancsot a kézéből 
hajtotta végre, a stratégiai hatását 
(„Ne aktiváld a célterületet.”) nem 
hajtja végre. 
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aktiválás jelzők le nem kerülnek a tábláról, mely 
általában a következő feltöltés fázisban valósul meg. 

Egy területet minden játékos külön aktivál, tehát egyik 
játékosnál sem számít az ellenfél aktiválás jelzője, amikor 
a saját parancsát hajtja végre. 

Egy terület, melyen egy játékos aktiválás jelzője van, 
annak a játékosnak az aktivált területe, akinek az aktiválás 
jele vagy a megfutamodás jele képpel felfele van rajta. 

Fontos megjegyezni, hogy egy játékos adhat olyan 
parancsot az egységeinek, aminek következtében a játékos 
aktiválás jelzőjét tartalmazó területre jutnak, amíg ez 
történik, nem léphetnek ki az aktivált területről. Például 
egy egység egy nem aktivált területről beléphet egy 
korábban aktivált területre. Ez az az eset, amikor egy 
parancs miatt aktiválás jelzőt kellene tenni egy olyan 
területre, amelyen már van az adott játékosnak egy 
aktiválás jelzője. Ha a parancs hatására ugyanolyan típusú 
aktiválás jelzőt– Birodalmit vagy Árulót – kellene letenni a 
területre, mint amilyen már van rajta, akkor ezt az 
utasítást nem kell figyelembe venni. 

Az aktiválásjelzők általában a 
feltöltésfázis alatt kerülnek le a
tábláról (lásd „Feltöltésfázis”,
 16. oldal), de további szabályok 
vagy utasítások hatására is 
lekerülhetnek aktiválásjelzők 
a tábláról. Fontos, hogy a
megfutamodás aktiválásjelző 
(vagyis aktiválásjelző a meg-
futamítás jellel felfelé), nem
kerülhet le közvetlenül a tábláról. Amikor egy ilyen jelzőt 
mégis lekerülne, akkor ez helyette átfordul az aktiválás-
jelű oldalára. 

Néha az egységek nem a parancs kártya hatására 
cselekszenek, hanem például esemény kártyák 
végrehajtásának hatására. A nem parancs kártyából 
származó aktiválás nem követi az aktivációról szóló
szabályokat és korlátozásokat. Például egy egység egy 
aktiválás jelzős területen – ami lehet akár megfutamodás
aktiválás jelző is – mozoghat „Az Égi Erőd 
Felemelkedése” esemény kártyával. Hasonlóan, az 
esemény kártyával történő mozgás hatására új terület(ek)
nem aktiválódnak. Ugyanígy, a fennálló csaták miatt nem 
válik terület aktiválttá. 

Minden parancs kártyán dőlt betűvel egyértelműen meg 
van határozva, hogy melyik terület lesz aktivált a parancs 
végrehajtásakor. Ilyen meghatározás hiányában nincs 
aktivált terület. Néha egy parancs stratégiai hatása 
semlegesíti az aktiválás költségét, melyet egyébként a 
parancs végrehajtásakor ki kellene fizetni. 

mozgás
Minden olyan parancs, amelyik használja a hatása
szövegrészében a „mozgás” szót, az MOZGÁS PARANCS. A 
mozgás parancsok lehetővé teszik, hogy az egységek egyik 
területről, másik területre lépjenek. 

Minden mozgás parancs egy vagy több CÉL TERÜLTET tesz 
lehetővé a választott mozgáshoz. Azonban a mozgás parancs 
célterületének/területeinek mindig azon a régión belül kell 
lennie, amelyen a parancsot végrehajtották, a parancsot 
végrehajtó egységek kezdhetik a mozgást akár ezen a régión 
kívül, akár belül. (Kivétel: a „Villámtámadás” parancshoz egy 
célterület szükséges a harchoz. Ahogy a parancs
meghatározza, ennek a célterületnek az érintett régión belül 
kell lennie. Bár a „Villámcsapás” mozgás parancs 
célterületének – vagyis a harc kiindulópontjának – nem kell a 
parancs lerakásának régióján belül lennie. Lásd a 
„Harc”részt a 24. oldal, a célterület és a kiindulási terület 
részleteivel.) 

A mozgó egységek a mozgásukhoz MOZGÁS PONTOKAT költenek 
el. A legtöbb egységnek két mozgáspontja van, de néhány 
egységnek a különleges képessége további mozgáspontot 
biztosít nekik. Ezeket az összefoglaló lapokon a „Gyors 
egységek” táblázatban soroljuk fel. 

Egy mozgás pontba kerül, hogy egy egység egy területről egy 
szomszédos területre lépjen, kivéve ha a határ közöttük 
szakadék, mert ilyenkor két mozgáspont ez a költség. 

Egy egységnek nem kell az összes lehetséges mozgáspontját 
felhasználnia a lépésénél. 

Egy egység csak barátságos vagy semleges területre léphet 
be vagy haladhat át. (A támadás parancshoz az ellenséges 
vagy megtámadott területekre történő belépés szükséges.)
A 37. oldal „Terület típusok” rész részletezi ezeket a 
kifejezéseket. 

Minden mozgó egységnek a mozgását a végrehajtott parancs
kártya által előírt szabályos célterületen kell befejeznie. Ha 
egy egységnek nincs elég mozgáspontja, hogy elérje a
szabályos célterületet, akkor az az egység nem mozoghat. 
(Kivételnek számít a „Fedélzetre szállás” és a „Titkos 
Útvonalak” parancsok használata.) Másképp fogalmazva, 
amikor egy játékos mozgatni akar egy egységet, akkor olyan 
célterületet kell választania, amelyet az egység elérhet 
anélkül, hogy kifogyna a mozgáspontjaiból, valamint közben 
ne lépjen be ellenséges és megtámadott területre. 

Az erődítmények (lásd „Erődítmények”, 33. oldal) 
nincsenek hatással a mozgásra. Nem emelik meg a mozgás 
költségét, nem korlátozzák a belépést az egyébként 
szabályos területekre, vagy nem fejtenek ki semmilyen 
szokatlan hatást az egységek mozgására. 

A Birodalom és az Áruló 
Aktiválás Jelzője a 
megfutamodás jellel
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Az Áruló játékos Halál Gárdisták Káosz Űrgárdistákkal az 
űrkikötőbe mozog. Azonban az ugyanazon a területen lévő 
Démon Horda nem léphet oda, mert csak a szokásos két 
mozgáspontja van, és az oda lépéshez három kellene (a
szakadékon való áthaladás plusz pontját is beleszámolva). 
A Hordának maradnia kell.

A Császár Gyermekei-nek elég mozgáspontjuk van az 
űrkikötő eléréséhez, de útjukat állják a Birodalmi 
egységek, így nekik szintén a helyükön kell maradniuk. 

Miután lépett az egységeivel, az Áruló játékos megjelöli az 
űrkikötőt az egyik aktiválás jelzőjével. (Mivel a parancsokat 
a kezéből játszotta ki, a stratégiai térképről helyett, a 
parancsok stratégiai hatását nem hajthatja végre.) 

nem mozoghat; 
a terület korábban 
már aktiválódott

a parancs 
végrehajtása után 

a célterület 
az Áruló az 
aktiválás
jelzőjével 

megjelölésre kerül

nem érheti el a
célterületet; 

Birodalmi egységek 
zárják el az utat.

A Démon Hordának nincs 
elég mozgáspontja a 

szakadékon való 
átkeléshez és a célterület 

eléréséhez

pÉLDA: Az Áruló játékos kijátszik 
kézből egy „Gyülekezés” parancsot. Az
Oroszlánok Kapuja Űrkikötő területet 
választja célterületnek. Nem 
választhatja a Tiltott Erdő területet 
célterületnek, mert az egy ellenséges 
terület. 

Az Áruló játékos a Világfalókkal 
az űrkikötő területére lép. Mindegyi-
kük három mozgáspontja, bőven elég
az eléréséhez. Azonban a közeli 
Káosz Csapat nem tud mozogni, noha neki 
is lenne elég mozgáspontja, csakhogy a területük már 
korábban aktiválódott.  
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repülő Mozgás
A repülő egységeknek van néhány különleges mozgás-
szabályuk. 

•  A repülő egység csak egy mozgás pontot fizetnek a 
szakadékon való átkelésnél. 

•  A repülő egységek átmehetnek az ellenséges és 
megtámadott területeken (de ezeken nem fejezheti be a 
mozgását). 

légi Szállító
A légi szállító különleges képességgel rendelkező egység
más egységeket szállíthat. 

Amikor egy légi szállító egység megkezdi mozgását, vagy 
ha mozgása közben bármelyik területre belép, akkor 
FELVEHET legfeljebb a harci besorolásának értékével 
megegyező számú barátságos egységet. Például egy Káosz
Viharsólyom Repülő maximum két egységet vehet fel. 
Azonban a repülő egységek nem vehetnek fel aktivált 
területekről egységeket. 

A légi szállító egységek a mozgásuk közben letehetik a 
felvett egységeket egy barátságos vagy üres területen, 
amelyen áthaladnak, vagy arra a területre, ahol befejezik a 
mozgásukat. 

A mozgásuk végeztével a légi szállító egységeknek le kell
tenniük minden egységet a rakodóteréből, amennyiben 
még maradt ilyen egység. Így ezek nem maradhatnak 
“felvettek”, amikor az a mozgás parancsot már teljesen 
végrehajtotta. 

Egy légi szállító egység felvehet és letehet bármennyi
egységet a mozgása során, egészen addig, amíg a 
rakodótérben lévő egységek száma nem haladja meg a 
harci besorolását. Egy légi szállító egység letehet 
egységeket, és felvehet egységeket ugyanazon a területen. 

pÉLDA: Az Áruló játékos kijátszik egy „Gyülekezés” 
parancsot a kezéből, és az Oroszlánok Kapuja Űrkikötőt 
választja célterületnek. Noha az Császár Gyermekei nem 
mehet át az útjába eső ellenséges területeken, de a 
Viharsólyom beléphet a területére, felveheti, átviheti az 
ellenséges területen, leteheti az ellenség túloldalán, és 
végül befejezheti mozgását a célterületen. Az Áruló 
játékos leteszi az egyik aktiválás jelzőjét az űrkikötőben 
(de nem azon a területen, ahol a Káosz Űrgárdistákat
letette, mert ez a terület nem az amely a „Gyülekezés” 
parancs célpontja, és így ezzel az nem aktiválta). 

GYORS EGYSÉGEK
EGYSÉG MOZGÁS

PONTOK

Birodalmi Űrgárdisták 3

Birodalmi Tank Hadosztály 3

Káosz Űrgárdisták 3

Áruló Tank Hadosztály 3

Káosz Viharsólyom Repülő 5
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harc
A Hórusz Eretnekség-ben kétféle körülmény vezethet 
harchoz. Az első, és ez a leggyakoribb, amikor egy játékos 
olyan parancsot hajt végre, amely lehetővé teszi neki egy 
terület MEGTÁMADÁSÁT. A ritkább eset akkor alakul ki, 
amikor a kezdeményezés megváltozása lépés során, mindkét 
játékos egységei ugyanazon a területen vannak jelen. A harc 
mindkét típusát azonos módon kell végrehajtani, eltekintve 
néhány apró különbségtől, melyeket az alábbiakban az 
általános szabályok között részletezünk. 

A játékosok közötti harcot a Hórusz Eretnekség-ben
CSATÁNAK nevezzük. Minden csatában az egyik játékos a 
TÁMADÓ. A másik játékos a VÉDEKEZŐ. A csata teljes lefolyása 
alatt a támadó és a védekező szerep nem változik. 

Minden csata bizonyos számú CIKLUSBÓL áll. Amikor egy 
támadás parancs hatására csata kezdődik, akkor ennek 
hatása meghatározza, hogy hány ciklust fognak vívni 
mielőtt a csata véget ér. A fennálló csaták ciklus korlátja 
nyolc. 

Minden ciklusban az egyik játékos az AKTÍV, a másik játékos 
a PASSZÍV. Az aktív és a passzív játékos szerepe ciklusról 
ciklusra cserélődik. Például, ha az első ciklusban a támadó 
volt az aktív játékos, és a védekező a passzív, akkor a 
második ciklusban a védekező lesz az aktív, és a támadó a 
passzív. Egy adott ciklusban az aktív játékos az, aki 

megsebesítheti az ellenfelét, míg a passzív játékos 
igyekszik elhárítani a sérülést. Ez mindig érvényes, attól 
függetlenül, hogy melyik játékos a támadó és melyik a 
védekező. Emlékezzünk rá, hogy a támadó és a védekező 
szerepe a csata folyamán nem változik. 

a Csata Lépései
A csata a következő lépésekből áll, ezeket a 
következőkben alaposabban részletezzük. 

1.  CSATÁBA LÉPÉS: A támadó és a védekező 
meghatározása, a célterület meghatározása, és 
egy vagy több kiinduló terület meghatározása. 

2.  EGYSÉGEK FELSORAKOZÁSA: A résztvevő 
egységek meghatározása. 

3.  HARCI ELŐKÉSZÜLETEK: Mindkét játékos harci 
kártyákat és Hős harci kártyákat húz, a 
felsorakozott egységeknek és Hősöknek 
megfelelően. A ciklus jelzőt a ciklus sáv első 
mezőjére tesszük. 

4.  HARC CIKLUSOK: A harc ciklusok végrehajtása. 
5.  CSATA BEFEJEZÉSE: A csata véget ér, amint az 

összes előírt harc ciklust végrehajtottuk, 
mindegyik egy oldalon álló egység és Hős 
megsemmisült, vagy mindkét játékosnak elfogytak 
a harci kártyái és Hős harci kártyái. A győztes 
támadó átmozgathatja az életben maradt 
felsorakoztatott egységeit és Hőseit a célterületre. 

Csatába Lépés
Amikor egy játékos végrehajt egy támadás parancsot, 
akkor a kialakult csatában ő lesz a támadó. Az ellenfele 
lesz a védekező. 

Az érvénybe lépő parancs utasítja a támadót, hogy 
válasszon ki egy megtámadni kívánt CÉLTERÜLETET. A 
szabályos célterületen kell hogy legyen legalább egy 
ellenséges egység vagy Hős. 

Az érvénybe lépő parancs megadja a támadónak a 
KIINDULÁSI TERÜLETEK számát, melyekről támadhat. A 
„Tűzharc” parancs, például a támadónak csak egyetlen 
területről teszi lehetővé a célterület megtámadását. A 
kiindulási területnek szomszédosnak kell lennie a 
célterülettel (vagyis, kell, hogy legyen közös határuk), és 
legalább egy olyan egységnek kell rajta lennie, ami 
támadóé. Ha a támadónak vannak egységei a 
célterületen, akkor ez automatikusan a kiindulási hellyé 
válik, ellenben nem számít bele a parancs által megadott 
választható kiindulási területek számába. 

A fennálló csatáknál mindig az Áruló játékos a védekező, 
és mindig a Birodalom játékosa a támadó. A fennálló 
csaták területe egyben a célterülete és a kiindulási 
területe is a fennálló csatának. 

aZ „ÁTCSOPORTOSÍTÁS” PARANCS 
Az „Átcsoportosítás” 
parancs egy mozgás 
parancs, mely 
lehetővé teszi, hogy a 
játékos végrehajtsa
azért, hogy több 
célterületet válasszon. 

Minden, a mozgásra 
vonatkozó rendes 
szabályt be kell tartani.
Minden mozgó egység-
nek egy szabályos célterületen kell 
befelyeznie a mozgását, minden célterület
aktivált, és egyik egység sem mozoghat egy 
korábban aktivált területről, és így tovább. 
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pÉLDA: Az Áruló játékos végrehajt a 
kezéből egy „Tűzharc” parancsot. Az
Örökkévalóság Bástyáját-t választja 
célterületnek, és a Káosz
Űrgárdistáinak területét választja 
kiindulási területnek. Leteszi az egyik 
aktiválás jelzőjét a célterületre, és egy 
másikat a kiindulási területre. 

egységek Felsorakozása
Mivel a csatát egy támadás parancsal indította el, amint a 
támadó megadja a csata kiindulási területeit, megnevezi
hogy a kiindulási területről mely egységek SORAKOZNAK fel 
a csatába. Azt is megnevezi, hogy a kiindulási területen 
melyik Hősök sorakoznak fel. Szabadon felsorakoztathatja
a kiindulási területen jelenlévő egységek és Hősök közül, 
akár mindegyiket. A konkrét egységek és Hősök
felsorakozásának előnye, hogy a képességeiket is 
magukkal hozzák. Hátránya az, hogy a felsorakozott 
egységek és Hősök sérülhetnek vagy megsemmisülhetnek. 

A támadónak tisztáznia kell, hogy mely egységek és Hősök
sorakoznak fel, általában egy kicsit a kiindulási terület és a 
célterület határa felé tolva őket, így jelezve, hogy a támadó 
a többi egységet nem szándékozik felsorakoztatni. (Fontos: 
Mindemellett a támadó által felsorakoztatott egyik egység 
vagy Hős sem léphet be ekkor még a célterületre.) 

A célterületen lévő összes egység és Hős, akár a 
védekezőhöz, akár a támadóhoz tartozik, automatikusan 
felsorakozik. 

A fennálló csatában az összes, a területen jelen levő
egység és Hős automatikusan felsorakozik. 

pÉLDA: (Folytatva az előző példát.) Az Áruló játékos úgy 
dönt, hogy a kiindulási terület összes egységét 
felsorakoztatja. Minden Birodalmi egység, valamint a 
Fabricator General, automatikusan felsorakozik, mivel ők 
a megjelölt célterületen vannak. 

REPÜLŐ EGYSÉGEK CSATÁBA LÉPÉSE
Amikor egy repülő egységekkel rendlkező játékos támadás 
parancsot hajt végre, és megadja a célterületet, akkor a 
legközelebbi repülő egységei azonnal elkölthetnek maximum 
három mozgáspontot, hogy a célterülettel határos barátságos 
vagy semleges területre mozogjanak. Annak a területnek, 
melyre mennek a támadás szabályos kiindulási területeként 
szóba jöhetőnek kell lennie (és bele kell számolni a támadás 
parancs által megengedett kiindulási területek közé), és a 
kérdéses repülő egységeknek ezután fel kell sorakozniuk a 
csatában. A terület, melyre az egységek lépnek, aktiváltá válik. 

A repülő egységek nem szállíthatnak egységeket, amikor ezen 
a módon csatlakoznak a csatához (lásd „Légi Szállítás”, 23. 
oldal). 

Repülő egységek nem léphetnek be fennálló csatákba. 

pÉLDA: (Folytatva az előző példát.) Az Áruló játékosa a
kiindulási területen lévő Káosz Űrgárdistái mellé még a közeli 
Káosz Viharsólyom Repülővel is a kiindulási területre mozog, 
amit szintén felsorakoztat a csatában. Ez szabályos, mivel a 
Viharsólyom eljuthat a kiindulási területre három vagy kevesebb 
mozgáspont felhasználásával, és ezzel nem lépi túl a „Tűzharc” 
parancs által megengedett kiindulási terület számot. 
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harci Előkészületek
Amint az egységek felsorakoztak, minden játékos harc
kártyákat húz a saját harc paklijából. 

Fontos, hogy a játékosok soha nem kezdhetnek harcot 
kezükben lévő harc kártyákkal; a harc befejezése után 
megmaradt harc kártyákat mindig azonnal eldobják 
anélkül, hogy érvényesülne a hatásuk. Így minden játékos 
minden csata kezdetén mindig új kártyákat húz a kezébe. 

A húzandó kártyák számának meghatározásához minden 
játékos összeadja a felsorakozott egységeinek harci 
szintjét, elfelezi (felfelé kerekítve), és ennyi kártyát húz. 
Például, ha egy játékos két Káosz Űrgárdista egységgel 
támad (mindegyik III. szintű) és egy Áruló Sereg egységgel 
(I. szintű), akkor négy kártyát húz (III + III + I összesen 7-
tel, mely fele 3½, ez felfele kerekítve négy kártya). 
Néhány parancs kártya lehetővé teszi, hogy a játékosok 
ezen felül plusz kártyákat húzzanak. 

Minden játékos, akinek legalább egy felsorakoztatott Hőse 
van, ezen felül a Hős harc paklijából is húz két kártyát, és 
ezt is a kezében lévő harc kártyákhoz adja. (Azonban, ha 
egy játékos oldalán felsorakoztatott mindegyik Hős sérült, 
akkor csak egy Hős harc kártyát húz. Lásd „A Hős
Sérülése és Megsemmisülése”, 32. oldal.) Annak ellenére, 
hogy a Hős harc kártyák hátlapja eltér a normál harc
kártyákétól, a működésük a csatában megegyezik a normál 
harc kártyákkal, de a használatuk után külön pakliba kell 
dobni ezeket.

Megjegyezzük, hogy mindig egyértelmű a játékos 
ellenfelének, hogy melyik kezében lévő kártyáját húzta a 
Hős harc paklijából és melyiket a normál harc paklijából, 
mivel ezek hátlapja jól megkülönböztethető. A
játékosoknak jogában áll egy adott kártyatípust választani 
vagy elkerülni, ismerve, hogy melyik-melyik, amikor olyan 
különleges hatást hajtanak végre, amilyen például a 
„Létszámcsökkentés” kártya, mely lehetővé teszi, hogy 
egy játékos véletlenszerűen eldobjon kártyákat az 
ellenfele kezéből. Így ez, a vegyes hátlapú kártyáknál nem 
teljesen találomra történik. 

Amint mindkét játékos felhúzta a harc kártyákat és Hős
harc kártyákat, a ciklus jelzőt a ciklus sáv első mezőjére 
kell helyezni. 

pÉLDA: (Az előző példát folytatva.) Az Áruló játékos hat 
harc kártyát húz, mert 11 a jelenlévő egységeinek szintje. 
(Három Káosz Űrgárdista egység, mindegyik III. szintű, 
meg egy Káosz Viharsólyom Repülő, II. szintű. Az összeget 
felezve, és felfele kerekítve, az eredmény hat kártya.) A 
Birodalom játékosának csak két szint jön ki a jelenlévő 
egységeiből, ezért csak egy kártyát húz. (Két Birodalmi 
Sereg, mindegyik I. szintű, az összegük kettő. Megfelezve,
az eredmény egy kártya.) Mivel még jelen van egy Hőse, 
húz két Hős harc kártyát is. 

harc Ciklusok
Amint minden játékos átnézte a kezében lévő harc kártyákat 
és Hős harc kártyákat, a védekező eldönti, hogy melyik 
játékos legyen az aktív és melyik a passzív a harc első 
ciklusában. Ezek a szerepek ciklusonként váltakoznak. 
Például, ha az első ciklusban az Áruló játékos az aktív és a 
Birodalom játékosa a passzív, akkor a második ciklusban a 
Birodalom játékosa lesz az aktív és az Áruló játékos a passzív, 
a harmadikban az Áruló aktív és a Birodalmi passzív, és így 
tovább. 

Minden harc ciklus az alábbi lépésekből áll: 

1.  Az aktív játékos harci kártyákat játszik ki vagy visszavonul. 
2.  Az aktív játékos különleges hatásokat hajt végre. 
3.  Az aktív játékos meghatározza a találatokat. 
4.  A passzív játékos védekezik a találatok ellen. 
5.  Az aktív játékos kiosztja a sérüléseket. 
6.  Előrelépés a következő ciklusra. 

Minden lépés megtalálható lent alaposan kifejtve. 

1.lÉPÉS: AZ AKTÍV JÁTÉKOS HARCI KÁRTYÁKAT 
JÁTSZIK KI VAGY VISSZAVONUL 

Az aktív játékos maximum az aktuális ciklus számának 
megfelelő számú kártyát választ ki a kezéből (vagyis a 
második ciklusban maximum két kártyát), és felfedi az 
ellenfelének. 

Ha szeretné, az aktív játékos passzolhat (nem játszik ki 
kártyát), ebben az esetben a ciklus további lépéseit átugorják 
egészen a 6. lépésig, és kezdődik a következő ciklus. Az a 
játékos, akinek nem maradt harci kártya a kezében, kényte-
len passzolni. 

Az aktív játékos harci kártya kijátszása helyett VISSZAVONUL-

HAT, kivéve az első ciklust, amikor a visszavonulás nem 
megengedett (lásd, „Visszavonulás”, 30. oldal). 

2. lÉPÉS: AZ AKTÍV JÁTÉKOS KÜLÖNLEGES 
HATÁSOKAT HAJT VÉGRE
Először, az általa kijátszott kártyákból az aktív játékos
végrehajtásra kiválaszt legfeljebb egy KÜLÖNLEGES HATÁST, 
mely nem ingyenes. Az ingyenes hatásokat ingyenes hatás 
ikon jelöli. 

A játékosnak, hogy egy adott hatást válasszon, ki kell 
választania az egyik olyan felsorakozott egységét, mely 
megfelel a hatás EGYSÉG KÖVETELMÉNYÉNEK. Fontos, hogy 
néhány követelmény meghatározza, hogy az adott egységnek 
„támadónak” vagy „védekezőnek” kell lennie. Újra 
elmondjuk, hogy a „támadó” és „védekező” nem azonos az 
„aktív” és „passzív” felosztással. 

Ha a választott különleges hatásnak van zárójelben jelzett
MEGELŐZÉS KÖLTSÉGE, akkor a passzív játékosnak 
lehetősége van, hogy eldobjon a kezében lévő harc
kártyákból ugyanannyi pajzsot (vagy többet), a különleges 
hatás semlegesítésére. Ha a hatást semlegesítette, akkor 
az aktív játékos nem választhat másikat. 
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a HARCI KÁRTYA ÉS A HŐS HARCI KÁRTYA FELÉPÍTÉSE 
tÁMADÓ ÉRTÉK: A sérülés mértéke, melyet a kártya 
okoz, ha ebből a célból játsszuk ki. 

paJZSOK: Az a pajzs ikonok száma, mellyel 
megelőzhető a sérülés, ha ebből a célból játsszuk ki. 

kÜLÖNLEGES HATÁS: A szöveges rész leírja a 
rendkívüli képességeket, melyeket a kártya kifejt 
a csatában, adott körülmények között. Minden 
különleges hatás tájékoztatása több különböző 
típusú részből áll: 

•   NÉV: A különleges hatást nevezi meg. 
Megjegyezzük, hogy néhány azonosan működő 
hatásnak különböző elnevezése van (egy a 
Birodalom játékosának, és egy az Áruló 
játékosnak). 

•   EGYSÉG KÖVETELMÉNY: Egy vagy több egység
nevének, jellegzetességének vagy egység 
szerepnek a felsorolása. Ezt a követelményt 
kell a játékosnak teljesítenie ennek a 
különleges hatásnak a használatához. 
Megjegyezzük, hogy ez a követelmény csak a 
kártya különleges hatásához tartozik. Nem
számít követelménynek, a kártya támadó
értékét vagy pajz számának használatánál. 

•   INGYENES HATÁS IKON: Néhány különleges 
hatáson látható az ingyenes hatás ikon, mely 
jelzi, hogy ez a hatás ingyenes. 

•   HATÁS LEÍRÁSA: Utasítások felsorolása, mely 
leírja, mi történik a különleges hatás 
használatakor. 

•   MEGELŐZÉS KÖLTSÉG: A pajzsok száma melyet a 
passzív játékos eldobhat a kezéből, hogy 
elkerülje az ellene felhasznált különleges 
hatást. 

Ha az adott kártya valamelyik része üres, akkor 
egyszerűen nincs ilyen jellegzetessége. Például a 
pajzsok nélküli kártya nem használható a találatok
megelőzésére. A megelőzés költség nélküli kártya 
nem hatástalanítható pajzsok eldobásával. Stb. 

	

Támadó Érték

Pajzsok

K
ülönleges hatás

K
ülönleges hatás

a KÜLÖNLEGES HATÁS RÉSZLETESEN

Név

Egység Követelmény

Ingyenes hatás ikon

Hatás leírása

Megelőzés költség
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Ha a különleges hatás nincs megelőzve, akkor a hatását 
a kártyán leírtak szerint végre kell hajtani. 

Ezután az aktív játékos választhat bármennyi INGYENES 

HATÁST (vagy egyet sem), az általa kijátszott harc kártyák
közül, és mindegyik hatását végrehajtja az általa választott 
sorrendben. Ezeket az ingyenes hatásokat a normál 
különleges hatásokkal azonos módon kell végrehajtani. 
Vagyis az egység követelményeknek meg kell felelnie, a 
hatás megelőzhető, ha van megelőzés költsége, és így 
tovább. 

3. lÉPÉS: AZ AKTÍV JÁTÉKOS MEGHATÁROZZA A 
TALÁLATOKAT
Az aktív játékos összeadja az összes kijátszott harc
kártyájának támadó értékét, azokat is beleértve, 
melyeknek a különleges hatását választotta. Ez a 
mennyiség a TALÁLAT, mely az ellenfelét éri. 

Megjegyezük, hogy az aktív játékos mindegyik általa 
kijátszott harci kártya támadás értékét beleszámítja, 
függetlenül attól, hogy a harci hártya különleges hatás 
részében az egység követelményeknek megfelel-e. Újra 
elismételjük, hogy az egység követelmény csak a kártya 
különleges hatásának használatát korlátozza, és nem a 
támadás értéket vagy a pajzsok számát. 

4. lÉPÉS: A PASSZÍV JÁTÉKOS VÉDEKEZIK A 
TALÁLATOK ELLEN
A passzív játékos kártyákat dobhat el a kezéből, hogy 
ellenálljon az aktív játékos találatainak. Maximum annyi 
kártyát választhat, amennyi az aktuális ciklus száma  
(vagyis, legfeljebb két kártyát a második ciklusban). A 
passzív játékos eldobott kártyáján lévő minden pajzsikon 
eggyel csökkenti az aktív játékos találatainak összegét. 
Több pajzsnak (vagyis, ami a találatokat nulla alá viszi) 
nincs további hatása. A 2. lépés során a hatás megelőzésé- 
hez eldobott kártyáknak ebben a lépésben nincs hatása. 

PÉLDA A HARC CIKLUSOKRA
MÁSODIK CIKLUS: A második ciklusban az Áruló 
játékos az aktív. Kijátssza a „Átszakadás” és az
„Elterelő Taktikák” 
lapokat. Az „Elterelő 
Taktikák” különleges hatá-
sát választja ki. A Biroda-
lom játékosa a megelőzés 
költség megfizetésével elhá-
rítja, és így a kezdeménye-
zés jelzője eggyel közelebb 
lép a kezdeményezés sáv 
végéhez. Az Áruló hat pont
találatot okoz, és mivel van 
repülő egysége, csak egy 
találat pontot veszít a Biro-
dalom játékosának erő-
dítménye miatt (Lásd 
„Erődítmények”, 33. 
oldal). A Birodalom 
játékosa kijátssza a 
„Ellenséges Terület” 
lapot, a rajta lévő há-
rom pajzsért. Az Áruló 
játékos kioszt egy-egy 
pontot mindegyik 
Birodalmi Sereg 
egységnek, így ezeket
megsemmisíti. 

Az Áruló játékos megtámadja az Örökkévalóság 
Bástyáját három Káosz Űrgárdistával és egy Káosz 
Viharsólyom Repülővel. Hat harc kártyája van. A 
Birodalom játékosa két Birodalmi Sereggel
védekezik, és jelen van Fabricator General. Van 
egy harc kártyája és két Hős harc kártyája. A csata 
a „Tűzharc” paranccsal kezdődött, így ez maximum 
négy cikluson át tart. 

ELSŐ CIKLUS: A Birodalom
játékosa, mint védekező, úgy 
dönt, hogy ő lesz az első ciklus 
aktív játékosa. Kijátssza a 
„Példamutatás”-t. Húz egy 
parancs kártyát, de mivel nincs

jelen ellenséges Hős, 
ezért a különleges hatá- 
sának további része nem 
érvényesül.Következőnek
kiszámolja a találatait: 
egy pont. Az Áruló játé- 
kos kijátssza két pajzsá- 
ért (egyik elveszik) a 
„Félelmetes” lapot. 
Mivel nincs találat, 
melyet ki tudna osztani, 
ezt a lépést átugorják, és 
a ciklus jelző előre lép. 
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A passzív játékos választhatja azt is, hogy nem védekezik a 
találatok ellen, ebben az esetben a találatok összege nem csökken. 

Megjegyezzük, hogy a passzív játékos bármennyi, kezében 
lévő harc kártyát eldobhatja, hogy védekezzen a találatok 
ellen, attól függetlenül, hogy a harci kártya különleges hatás 
részében az egység követelményeknek megfelel-e. Újra 
elmondjuk, hogy az egység követelmény csak a kártya 
különleges hatását korlátozza, és nem a támadó értékét
vagy a pajzsok számát. Tehát, amikor a passzív játékos a 
találatok elleni védekezésre eldob egy kártyát, akkor a 
kártya támadó értékét és különleges hatását nem veszi 
figyelembe. 

5. lÉPÉS: AZ AKTÍV JÁTÉKOS KIOSZTJA A SÉRÜLÉSEKET 
Ha maradt még találat, akkor az aktív játékos szétosztja 
ezket a találat pontokat az ellenség felsorakozott egységei 
között, bármilyen, az általa választott felosztásban. Lásd 
„Sérülés és az Egység Megsemmisítése”, 30. oldal. 

Ha a passzív játékosnak egyetlen felsorakoztatott egysége 
sem maradt a csatában, akkor az aktív játékos az 
ellenséges Hősökre is kioszthat találatot (lásd „Hős
Sérülése és Megsemmisítése”, 32. oldal). 

6. lÉPÉS: ELŐRELÉPÉS A KÖVETKEZŐ CIKLUSRA 
A ciklus jelző egy mezőt előre lép a ciklus sávon. Ha a 
ciklus jelző a mozgásakor átlép a parancs által megadott 
ciklus számon, akkor a csata véget ér. Fennálló csata 
esetén, ha a ciklus jelző a nyolcadik mezőt elhegyja, a 
csata véget ér. 

Megjegyezzük, hogy a játék tábla ciklus sávján a mezők 
száma nem korlátozza a csatát, mely így hosszabb is lehet, 
bizonyos egyéb szabályok és utasítások következtében. 

PÉLDA a HARCCIKLUSRA (FOLYTaTÁS)
HARMADIK CIKLUS: A
harmadik ciklusban megint a
Birodalom játékosa az aktív. 
Kijátssza a „Stratégiai 
Visszavonás” és az
„Áldozatokat kell hozni.” 
lapokat. Nem tudja aktiválni 
a különleges hatásaikat. A 
találatainak száma összesen
öt pont. Az Áruló játékos 
kijátssza a „Rom Hurok” és 
a „Káosz Akarata” lapokat 
a három pajzsuk miatt, így
tá   két pont találat marad.
     A Birodalom játékosa
                          mindket-
tőt egészet az  tőt az egyik
                      Káosz Űrgár-
                       dista Egység-
                        re osztja ki.

nEGYEDIK CIKLUS: A negye-
dik ciklusban az Áruló játé-
kos az aktív. Kijátssza a 
„Haláleső” lapot, húz 
egy Bombázás kártyát, és a
„Viharsólyom” eredményre 
utalva: „2 találat minden 
Viharsólyom után” (lásd 
„Viharsólyom Bombázás”,
36. oldal). Annak ellenére, 
hogy a védekező még az 
erődítményen belül tartóz-
kodik, a csata alatti találat 
csökkentő hatását csak a találatra értékre lehet 
alkalmazni, és ez a két pont a különleges hatás 
eredménye. Az Áruló játékos mindkét találat 
pontot Fabricator Generalra osztja ki, mivel
nem maradt védekező egység, és Fabricator 
General Hős sérülés jelzője két ponttal lejjebb 
lép a Hős sérülés sávon. 

A „Tűzharc” parancs által megengedett
minden ciklus kimerült, és így a csata 
befejeződik. 
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visszavonulás
Az elsőt kivéve, minden harc ciklus alatt az aktív játékos 
visszavonulhat, befejezve a csatát, harc kártyák kijátszása 
helyett. Azonban a játékos nem vonulhat vissza, ha bármely 
felsorakozott egysége olyan területen van, ahol saját 
megfutamodás aktiválás jelzője van. 

Ha a védekező visszavonul, akkor választania kell egy, a 
célterülettel szomszédos barátságos vagy semleges 
területet, ahova az összes felsorakozott egységével és 
Hősével mozog. Kivétel: Csak repülő egységek vonulhatnak 
vissza szakadékon keresztül. A visszavonuló játékos a
visszavonulás célterületét  megjelöli az egyik 
megfutamodás aktiválás jelzőjével. (Ha ezen a területen 
már van aktiválás ikonnal felfelé fordított aktiválás jelző, 
akkor egyszerűen átfordítja. Ha a területen van már 
megfutamodás aktiválás jelző, akkor nem tesz rá újabbat.) 
Ha nincs szomszédos barátságos vagy semleges terület, 
akkor a védekező nem vonulhat vissza. 

Ha a támadó visszavonul, akkor nem vihet el egyetlen 
egységet sem a kiindulási területről. Mindegyik kiindulási 
területet (vagyis, ahol a visszavonulás bejelentésekor 
felsorakozott  egységek vannak) megfutamodás aktiválás
jelzővel kell jelölni, ahogy azt a védekezőnél fent leírtuk. 

A csata, mindkét esetben azonal véget ér. 

a csata vége 
A csata véget ér, ha a következő feltételek bármelyike 
teljesül: 

•   Az egyik játékos minden felsorakozott egysége és Hőse 
visszavonult, megsemmisült vagy egyéb más okból 
eltávolították a csatából (például megfutamították).

•   Egy új ciklus kezdődik, de egyik játékosnak sincs 
további harc kártyája vagy Hős harc kártyája. 

•   A támadás parancs által megadott ciklus számot 
kimerítették, vagy a fennálló csata nyolc ciklusa 
lezajlott. 

Ezen feltételek bármelyikénél a csata azonnal befejeződik; 
a csata minden további, akár még az aktuális ciklushoz 
tartozó lépései vagy hatásai is (eltekintve attól, amit lent 
írunk le) nem kerülnek végrehajtásra. Például, ha a passzív 
játékos minden egysége megfutamodott egy különleges 
hatás miatt, akkor a találatok kiosztására nem kerül sor, 
mert a csata még a hozzátartozó lépés előtt véget ér. 

Ha a csata véget ér, és a célterületen nem maradt
védekező egység, akkor a támadó beléphet a célterületre 
az összes vagy néhány túlélő, felsorakozott egységével és 
Hősével, vagy úgy is dönthet, hogy egyikkel sem lép oda. 
Másképpen, a felsorakozott egységek és Hősök maradhat-
nak a saját kiinduló vagy célterületükön. 

Amikor a csata véget ér, akkor az összes fel nem 
használt harc kártyát és Hős harc kártyát el kell dobni. 

Végül, ne felejtsük el eldobni (vagy újrafelhasználhatóvá 
tenni) a csatát indító támadás parancsot. 

pÉLDA: (Az előző példát folytatva.) Az Áruló és a Biroda-
lom játékosa közötti csata, melynek célja az Örökkévalóság 
Bástyája, két okból is véget ér: először is, mert a „Tűz-
harc” parancs által megengedett négy ciklus kimerült, és 
másodszor, mert egyik játékosnak sem maradt harc kártyá-
ja vagy Hős harc kártyája. (Megjegyezzük, hogy bármelyik 
ok ömagában is elég lenne a csata befejezéséhez.) 

Mivel a Birodalom játékosának nem maradt egysége a 
célterületen (megismételjük, hogy a Hősök nem egységek), 
az Áruló játékos átvihet a célterületre az egységeiből, akár 
mindet, akár néhányat vagy egyet se. Úgy dönt, hogy a három 
Káosz Űrgárdistával lép oda, melyből egyiken 2-pontos 
sérülés jelző van. A Káosz Viharsólyom Repülőt a kiindulási 
területen hagyja.  

Megjegyezzük, hogy ha ez a helyzet változatlan marad a 
következő kezdeményezés váltásnál (vagyis, ha Fabricator 
General és a Káosz Űrgárdisták még mindig együtt, 
ugyanazon a területen vannak), akkor ezúttal fennálló csatát
fognak vívni. 

az Egységek Sérülése és Megsemmisülése
Amikor egy egység a harci szintjével azonos számú sérülés
pontot gyűjt be, akkor MEGSEMMISÜL. Például, amikor egy
Űrgárdista egység (III. harci szintű) begyűjt három sérülés 
pontot, akkor megsemmisül. 

Amikor az egység sérülése nem elég a megsemmisítéshez, 
akkor sérült lesz. Az egység tulajdonosa leteszi az egység 
által kapott sérülése összegének megfelelő számú sérülés
jelzőt az egység alapjába. 

A korábban kapott sérülések összeadódnak az új 
sérülésekkel. Például ha egy Birodalmi Tank Hadosztályon 
(II. harci szint) egy korábbi csatából már van egy sérülés
pont, majd az aktuális csatában egy újabb sérülés pontot 
kap, így azonnal megsemmisül. Hasonlóképpen, ha egy
Káosz Titánnak (IV. harci szint) van egy sérülés pontja egy 
korábbi csatából, majd elszenved két további sérülést, 
akkor egy 3 sérülés pontos jelzővel kell megjelölni. 
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Egy egységre helyezett sérülés jelzőnek nincs hatása az 
egység hatékonyságára. Az egység megtartja a teljes harci 
szintjét, végrehajthatja az összes különleges képességét, 
lelépheti a teljes mozgás mennyiségét, és így tovább. 
Egyszerűen csak kevesebb sérülésponttal semmisíthető meg 
a jövöben. 

A megsemmisített Áruló egységek visszakerülnek a 
dobozba; a játék további részében nincsenek használatban. 
Kivétel: az Áruló Sereg és az Áruló Tank Hadosztály
egységeit, külön kell választani az alapra és a figurára, és
visszakerülnek a tulajdonosuk megfelelő tartalékába. Ezek 
visszakerülhetnek a játékba. 

A megsemmisített Birodalmi egységek visszakerülnek a 
dobozba, kivéve a Birodalmi Sereg, a Birodalmi Tank 
Hadosztály és a Birodalmi Titán egységek, melyek 
visszakerülhetnek a játékba bizonyos parancsok, szabályok 
és utasítások miatt, ezért megsemmisülésükkor ezek a 
Birodalom tartalékba kerülnek. 

Emlékezzünk az előkészületek utasításaira, hogy a 
játékosok tartaléka az éppen nem használt figurák, 
alapok, egységek és Hősök raktára, melyek visszatérhet-
nek a játékba. 

megfutamodás
Bizonyos szabályok és utasítások kényszeríthetik vagy 
lehetővé tehetik bizonyos felsorakozott egységek 
MEGFUTAMODÁSÁT. 

Ha egy védekező egység futamodik meg, akkor el kell 
távolítani az éppen zajló csatából, és egy, a tulajdonosuk 
által választott, a csata célterületével szomszédos 
barátságos vagy semleges területre kell mozogniuk. 
Azonban, ha nincs ilyen terület, vagy a célterületen már 
van a védekezőnek egy megfutamodás aktiválás jelzője, 
vagy a védekező úgy szeretné, akkor ehelyett az egység 
megsemmisül. 

Ha egy támadó egység futamodik meg, akkor el kell 
távolítani az éppen zajló csatából, és a kiindulási 
területükön maradnak, hacsak a terület nem tartalmaz már 
egyet a támadó megfutamodás aktiválás jelzőiből, mely 
esetben az egység megsemmisül. 

Tehát egy megfutamított egységet nem tekintünk 
tovább a csatában felsorakozott egységnek. 

Az egységek, kivéve a repülő egységeket, nem 
futamodhatnak meg szakadékon keresztül. 

Bármely területet, melyre a megfutamított egységek a 
megfutamodást végrehajtják megfutamodás aktiválás
jelzővel kell megjelölni. Ha már van ott egy ahhoz az 
oldalhoz tartozó aktiválás jelző az aktiválás ikonnal felfelé, 
akkor egyszerűen meg kell fordítani, úgy, hogy a 
megfutamodás oldala nézzen felfelé. Ha van már ott egy 
ahhoz az oldalhoz tartozó megfutamodás aktiválás jelző, 
akkor további jelzőt nem kell lehelyezni oda. 

Hősök
A Hősök jelképezik a Hórusz Eretnekség hatalmas vezetőit
és közvetlen kíséretüket. A fő térképtáblán karton jelzők 
jelölik őket. 

A Hősök területről területre mozoghatnak, és a saját 
oldaluk részére a csaták megnyerésében segítenek. 
Azonban a Hősök nem számítanak egységeknek. Azok a
szabályok és utasítások, melyek az egységekre 
vonatkoznak nem alkalmazhatók a Hősökre, kivéve ahol az
világosan szerepel (például a „Hősök Mozgása” utasítás, 
32, oldal). 

a Hősök Játékba Lépése
Néhány Hős a fő térképtáblán lép játékba a választott 
forgatókönyv előkészületei szerint. Azok a Hősök, 
melyeket az adott forgatókönyv előkészületei nem 
említenek a tulajdonosuk tartalékban kezdenek. 

Azok a Hősök, melyek a játék elején nem lépnek játékba, 
bármikor beállhatnak saját tulajdonosuk tartalékából, 
amikor tulajdonosuk jogosult arra, hogy egységeket tegyen 
fel a fő térképtáblára a tartalékából, például, ha az Áruló 
játékos végre hajtja a „Leszállóegységek” vagy a „Kikötői 
Leszállás” parancsot vagy az „Az Igazak Hívása” esemény 
húzásánál. Az ilyen módon letett Hős nem „fogyasztja” a 
játékos egyik egység lehelyező kapacitását sem; a Hős
lerakása egy további juttatás. Például a „Leszálló- 
egységek” parancs végrehajtásakor az Áruló játékos 
beléptethet legfeljebb három Káosz Űrgárdistát és/vagy 
Káosz Viharsólyom Repülő egységet, valamint a 
tartalékából annyi Hőst, amennyit csak akar. 

A Hősöket nem semmisítik meg a védelmi lézerek.

a Hősök Különleges Képességei
Mindegyik Hősnek van egy különleges képessége, mely 
minden Hősnél azonos, valamint egy vagy több egyedi 
különleges képessége. Az azonos különleges képességet 
lejjebb részletezzük, és mindegyik játékos összefoglaló lapján 
tömören is szerepel. Az egyedi különleges képességek csak az 
összefoglaló lapokon szerepelnek. 

Bármelyik adott Hős különleges képességének egy adott 
időpontban való végrehajtása nem kötelező. Például az Ezer 
Ifjak-kal harcolva, Vörös Magnus dönthet úgy, hogy nem húz 
Bombázás kártyákat, holott ezt a különleges képessége 
lehetővé tenné. 

A Hősök különleges képességei hatásukat tekintve változnak, 
ahogy a helyzet is változik, és ahogy a képességeik játékba 
kerülnek. Például Sanguinius plusz találatokat oszthat ki a 
csatában a vele lévő Vér Angyalok Űrgárdisták számától
függően. Ha a vele lévő Vér Angyalok száma a 
megsemmisülésük következtében lecsökken a csata során, 
akkor az általa kiosztható plusz találatok száma is csökken. 
Azonban megjegyezzük, hogy a Hősöknek soha nem kell 
„visszatenni” a Hős harc kártyákat, még akkor sem, ha
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megsérülnek a csata folyamán, mivel a Hősök különleges 
képessége, hogy Hős Harci Kártyákat húzzanak (lásd 
lejjebb), csak akkor lép érvénybe, ha a játékosok a harcra 
készülnek, és felhúzzák a kártyáikat. 

aZONOS KÜLÖNLEGES KÉPESSÉG: HŐS HARC KÁRTYÁK 
Amikor legalább egy Hős jelen van és felsorakozott a 
csatában, akkor a tulajdonosa húzhat két Hős harc kártyát, 
melyeket a kezében lévő harc kártyák közé tesz a csata 
elején. 

Megjegyezzük, hogy ez a hatás, több felsorakozott Hős
esetén nem halmozódik egyetlen harc alatt. Csak két Hős
harc kártya húzható a felsorakozott Hősök számától 
függetlenül. 

A különleges képességének hatékonysága csökken a Hős
sérülésekor (lásd „A Hős Sérülése és Megsemmisítése”, 
ezen az oldalon). Azonban a sérült és a sértetlen Hősök is
egyaránt felsorakozhatnak ugyanazon az oldalon, és a 
játékosuk ettől még húzhat két Hős harc kártyát. 

Hősök Mozgása
A Hősök mozgás parancsokkal lépnek, és egységeknek 
számítanak minden mozgás parancs hatását tekintve. A 
Hősöket ilyenkor három mozgás pontjuk van. 

A Hősök szintén egységnek számítanak a megfutamodás és 
a visszavonulás tekintetében, és az Esemény kártyák 
hatásainak szempontjából. 

Támogatás Nélküli Hősök
Az a Hős, aki olyan területen van, ahol nincs barátságos 
egység, akkor TÁMOGATÁS NÉLKÜLI HŐS. 

Amikor egy támogatás nélküli Hős elfoglal egy területet, 
akkor az nem teszi azt a saját oldalának barátságos vagy az 
ellenfél oldalának ellenséges területévé. Így az ellenséges 
egységek áthaladhatnak vagy beléphetnek ilyen területre. 
Azonban, ha egy ellenséges egység egy területen fennáll 
egy támogatás nélküli Hőssel, akkor ez fennálló csatát vált 
ki a kezdeményezés változása lépés alatt. 

Ha barátságos erők lépnek egy támogatás nélküli Hős terü-
letére, akkor a Hősök ezután már nem támogatás nélküliek,
és a támogatás nélküli Hősökre vonatkozó szabályok a 
továbbiakban már nem érvényesek rájuk. 

a Hős Sérülése és Megsemmisítése
A Hősök elszenvedhetnek sérüléseket, de ezek jelzése más, 
mint az egységeken. Helyette a Hősök által elszenvedett 
sérülést a Hős sérülés sávon lehet nyomon követni. 

Minden Hősnek van egy sérülés jelzője, mely a Hős sérülés 
sávjának első mezőjére kerül az előkészületek alatt. A Hős
által kapott minden sérülés pontért a Hős sérülés jelzője 
egy mezőt lép a sérülés sáv vége felé. Megjegyezzük, hogy 
a Hős sérülés sávjának első mezője, ahol a Káosz Csillag és 
a Birodalmi Sas van, kétszer olyan széles, mint a többi 
mező a sávon. Ez csak azért van, hogy megkönnyítse a Hős
sérülés jelzők felrakását a játék elején. Nem azt jelzi, hogy 
a Birodalom Hősei eggyel több sérülés pontot kaphatnak, 
mint az Áruló Hősei. 

A Hős sérülés sávon három szakasz van: SÉRTETLEN, SÉRÜLT 

és LEGYŐZÖTT. Amikor egy Hős jelzője a sértetlen szakaszon 
van, akkor normálisan működik. Amikor egy Hős jelzője a 
sérült szakaszon van, akkor a csatában a Hős kettő helyett 
csak egy Hős harc kártya húzását teszi lehetővé a
tulajdonosának, de egyébként normálisan működik. 
(Megjegyezzük, hogy a csatában mindkét oldalon a 
legkevésbé sérült, felsorakozott Hős határozza meg, hogy 
mennyi Hős harc kártyát lehet húzni. Így például egy 
játékos egy sértetlen és egy sérült Hőssel az oldalán a csata 
elején két Hős harc kártyát húz.) 

Amikor egy Hős sérülés jelzője eléri a Hős sérülés sávon a 
legyőzött mezőt, akkor a hozzá tartozó Hős megsemmisül, 
kikerül a játékból. A jelzője visszakerül a dobozba, és 
többet nem léphet vissza a játékba. 

Amikor egy Hős csatában semmisül meg, akkor a 
tulajdonosnak a vele egy területen tartózkodó egységei a 
moráljukban komoly megrázkódtatást szenvednek el. A Hős
játékosának azonnal húznia kell minden, a területen lévő 
egysége után egy Bombázás kártyát . Ha a kihúzott kártyán 
lévő ikon (Káosz Csillag vagy Birodalmi Sas) nem egyezik 
az egység hovatartozásával, akkor az egység azonnal 
megfutamodik (lásd „Megfutamotás”, 31. oldal). 

A Hős sérülés sávja néhány Hős sérülés jelzővel. A Császár és Hórusz eddig minden sérülést kibírt. 
Argon elszenvedett néhány sérülést, de még sértetlen. Sanguinius megsérült. 
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Erődítmények

Az Erődítmény Hatásai
A megerősített területen tartózkodó védekező egységnek 
előnye van a csatában. Kettőt levonnhat a támadó által 
okozott teljes érvényes találat mennyiségből minden egyes 
aktív ciklusában. E szabály alól kivétel, amikor a határ egy 
vagy több olyan része, melyen át a védekezőt támadják,
ÁTSZAKAD (lásd „Átszakadás”, ezen az oldalon). 

A megerősített területen belül vívott fennálló csaták 
esetén az egységek nem kapják meg az erődítmények
előnyét. Kivétel: Rogal Dorn különleges képessége 
lehetővé teszi ezt bionyos helyzetekben, amikor a 
megerősített terület határa nincs átszakadva, ahogy azt a 
képessége is jelöli. 

A megerősített kiindulási területből támadó egységek
nem kapják meg az erődítmények előnyét. 

A megerősített határok nincsenek a mozgásra hatással, 
amíg a rendes szabályokat – mint a szakadék rendes
hatása a mozgásra – alkalmazzuk. 

Mindegyik megerősített területnek három készlet
korlátja van  (lásd „Felhalmozási Korlátok”, 38. 
oldal). 

Átszakadás
A játék alatt a megerősített terület határai 
átszakadhatnak, mely lecsökkenti a megerősített terület 
hatékonyságát. 

Minden megerősített területet körbevevő határ több HATÁR

SZAKASZBÓL áll. A határ szakasz a határ egy olyan sávja, 
melyen az adott terület egyetlen szomszédos területtel 
osztozik. Például a Librarium Technologicus- nak három 
határ szakasza van, mert három másik területtel 
szomszédos. 

Egy adott határ szakasz csak egyszer szakadhat át. Így egy 
határ szakasz vagy átszakadt vagy nem. Egy átszakadt határ
szakasz válhat „jobban átszakadtá” vagy „újra átszakadtá”. 
Két szomszédos megerősített terület (például két 
szomszédos palotaterület) mindkét közös határa átszakadt, 
ha az a határ szakasz átszakad, amin osztoznak. 

Amikor egy határ szakasz átszakad, akkor a határ szakasz 
fölé egy átszakadás jelzőt kell helyezni. Egy adott 
megerősített terület mindegyik határ szakasza vagy 
átszakadt vagy nem átszakadt, a többitől függetlenül. 
Kivétel: Amikor egy területet megerősít egy erődítmény jelző 
(szemben egy olyan területtel, ami mindig megerősített) 
átszakad, akkor az erődítmény jelző egyszerűen lekerül róla, 
és a megerősítés hatása minden határ szakaszán megszűnik. 
Ilyenkor átszakadás jelzőt nem kell rá helyezni. 

A műanyag erődítmény határoknál általában egyszerűbb az 
átszakadás jelzőt a játéktáblára fektetve letenni, de 
minden letett átszakadás jelzőnél mindkét játékos számára 
világosnak kell lennie, hogy melyik határ szakaszhoz 
tartozik. 

Erődítmény Jelző

Az átszakadásjelző mutatja, hogy a Librarium 
Technologicusnak az a határ szakasza, mely a délnyugati 

terület felé néz átszakadt. Mivel a Librarium 
Technologicus-nak három határszakasza van, ezért 

legfeljebb három alkalommal szakadhat át, mindegyik 
határ szakaszon egyszer. 

A fő térképtábla bizonyos területei MEGERŐSÍTETT 

TERÜLETEK. Ezek számos falból, épületből, egyéb 
összetevőből, barikádból és körkörös védelemből álló 
ellenálló védelmi létesítményeket jelölnek. Ezeknek a 
területeknek a határai MEGERŐSÍTETT HATÁROK. 

Minden gyár, erőd és a Palota régió minden területe – egy 
szóval, minden kiálló műanyag alkotóelemmel jelzett terület 
– megerősített terület. Ezért az összes határuk megerősített 
határ. 

A Bosszúálló Szellem Irányító Központ (a kör alakú 
terület) szintén megerősített terület. 

A többi terület is megerősítetté 
válhat a játék során. Amikor 
megerősítetté válnak, akkor 
ERŐDÍTMÉNY JELZŐVEL kell őket
jelölni

A szakadékok a legtöbb 
esetben megerősített határnak 
számítanak, de a rájuk 
vonatkozó szabályok valamivel 
összetettebbek. Lásd 
„Szakadék és Erődítmények”, 
34. oldal.

Megjegyezzük, hogy nincs korlátozva, hogy milyen egység- 
típusok léphetnek be egy megerősített területre. Vagyis a 
megerősített területre minden Titán és Viharsólyom is
beléphet. 
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Ha repülő egységek támadnak megerősített területeket, 
akkor a célterület és a kiindulási terület közti határ 
átszakadtnak számít, amíg ezek a repülő egységek csatában 
vannak. Azonban ekkor nem kell lehelyezüni átszakadás
jelzőt. 

pÉLDA: Adeptus Mechanicus egységét a Tiltott Erődben
megtámadják az Oroszlánok Kapuja űrkikötőben lévő Káosz
Űrgárdisták és délről a Káosz Viharsólyom Repülő. Még 
akkor is, ha a Tiltott Erőd határa nem szakadt át,
átszakadtnak számít, amíg a Viharsólyom Repülő részt vesz 
a csatában, mivel ez egy repülő egység. 

A védekező erők csak akkor kapják meg a megerősített 
terület minden előnyét, ha minden támadó egység esetén a
megfelelő saját kiindulási területük és a csata célterülete
közötti határszakasz nem átszakadt. Ha bármelyik ilyen 
határ átszakadt, akkor a támadó érvényes találatainak 
összege minden ciklusban kettő helyett csak eggyel csökken. 

pÉLDA: A Birodalom védői a Tiltott Erődben támadás 
alatt vannak az Áruló játékos Oroszlánok Kapuja űrkikötő 
és a déli terület felől. A Tiltott Erőd egyik határ szakasza
átszakadt, de a többi nem. Amíg a felsorakozott támadó 
jelen van mindkét kiindulási területen, addig a védekező 
kettő helyett csak eggyel csökkentheti az érvényes 
találatokat. 

Az Erődítmények és az Orbitális Bombázás
A megerősített területen belüli erők az őket ért minden 
orbitális bombázásból levonnak két sérülés pontot (lásd 
„Bombázás”, 35. oldal). Azonban, ha a terület bármelyik 
határ szakasza átszakadt, akkor ez a sérülés kettő helyett 
csak eggyel csökkenthető. 

A szakadékok megerősített határnak 
számatanak. Az olyan védekezők, 
melyeket minden támadó egység 
szakadékon keresztül támad meg,
ugyanúgy megkapják az előnyöket, 
mintha megerősített területet 
védenének. Azonban, ha a 
védekezőket több kiindulási 
területről támadják meg egységek,
és közülük néhány szakadékon
keresztül, néhány viszont nem
szakadékon keresztül támad, a 
védekező nem kapja meg az 
erődítmény előnyét. 

A szakadékoknak nincs hatása, ha 
az adott terület megerősítettnek 
számít. Így nem nyújt semmiféle 
támogatást a bombázások ellen. 

Szakadék és 
Erődítmény
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A szakadékok nem szakadhatnak át. De amikor repülő 
egységek támadnak egy megerősített határon (a 
kiindulási területük és a célterület között) keresztül ,
akkor ez a határ átszakítottnak számít, amíg ezek a 
repülő egységek részt vesznek a csatában. 

Bombázás
A bombázásnak két különböző típusa van: ORBITÁLIS 

BOMBÁZÁS és VIHARSÓLYOM BOMBÁZÁS. Mindkettő 
végrehajtásánál a bombázás paklit használjuk. 

A bombázás önmagában nem harc vagy csata. A “harchoz”
és “csatához” tartozó szabályok és hatások a bombázás 
végrehajtásánál csak akkor érvényesülnek, ha egyébként is 
a harchoz tartoznak, például ha a Viharsólyom bombázást
egy harci kártya különleges képessége váltja ki. 

Megjegyezzük, hogy az előkészületeknél az erődítmények 
elleni bombázás korlátozása (lásd „7. Bombázás”, 13. 
oldal) nem alkalmazandó az előkészületeken kívül. A 
rendes játékmenet során teljesen szabályos az 
erődítmények bombázása (lásd még az „Erődítmények és 
az Orbitális Bombázás” részt a 34. oldalon az erődítmény 
védőinek bombázással szemben kapott előnyeiről). 

Orbitális Bombázás
Amikor lehetséges orbitális bombázás végrehajtása, akkor 
az Áruló játékos (vagy ritka esetben a Birodalom játékosa) 
a következő lépéseket hajtja végre. 

1.  A bombázó játékos választ egy területet a Terrán, ez 
lesz a bombázás célpontja. (Emlékeztetőül, a „Terra” a 
fő térképtábla, Bosszúálló Szellem nélküli része.) 

2.  A bombázó játékos bejelenti, hogy a bombázás PRECÍZIÓS
vagy PONTATLAN. A precíziós támadásnál valószínűbb a 
sérü- lés okozás, de általában összességében kevesebb
sérülést okoznak, mint a pontatlan csapások. A pontatlan
támadás általában több sérülést eredményez, mint a 
precíziós bombázás, de a cétévesztés esélye is sokkal 
nagyobb.

3.  A bombázó játékos húz egy bombázás kártyát, és 
megnézi a megfelelő eredményt az „orbitális” részben. 
Ha az eredmény szerint „nincs hatása”, akkor a kártyát 
eldobja, és a játék tovább folytatódik. Ha egy bizonyos 
számú sérülés van megadva, akkor a sérüléseket az 
alább leírtak szerint egyből kiosztja. Ha átszakadás van 
megadva, akkor egy szomszédos megerősített határ
szakasz átszakad, ahogy lejjebb leírjuk. Amint a sérülés 
és/vagy az átszakadás végrehajtásra került, a kártyát 
eldobja, és a játék tovább folytatódik. 

Egy orbitális bombázás leggyakoribb eredménye a sérülés. 
A megjelölt sérülés mennyiséget egyszerűen ki kell osztani 
a területen jelenlévő egység(ek)re, a bombázó játékos
döntése alapján, hogy az egységek között milyen módon
szeretné. 

A bombázó játékosnak minden, általa okozott sérülést hozzá 
kell rendelnie, ha lehetséges. Miután minden ellenséges 
egységet megsemmisült egy területen, a bombázó játékosnak  
a sérüléseket a saját egységeire kell kiosztania, ha van 
olyan, amelyik a területen tartózkodik. 

A Hősök soha nem sérülnek meg a bombázásban. 

Emlékeztetőül, az erődítmények csökkentik az orbitális 
bombázásból származó sérülést (lásd „Erődítmények és az 
Orbitális Bombázás”, 34. oldal). 

Néhány bombázás hatására a a sérülésen felül az erődítmény
is átszakad. Ha a célterület több határ szakasza is 
megerősített, akkor a bombázó játékos választ közülük 
egyet, és odateszi az átszakadás jelzőt. Egy egyszeri 
bombázás soha nem szakít át egynél több erődítmény határ
szakaszt. 

Amikor bombázás kártya miatt átszakad egy erődítmény, 
akkor az sérülést is okoz, az átszakadás csak az első 
következmény. Tehát, az erődítmény által csükkentett 
sérülés, csak az erődítmény átszakadása után (ehhez 
hasonlóan csökken a bombázás miatti sérülés mennyisége, 
melyet az erődítmény meg tud előzni). 

A

C

B

Ha a Vér Angyalok A, B és C együtt megtámadják a Halál 
Gárdisták Káosz Űrgárdistákat, akkor a Halál Gárdisták

nem nem kapják meg a szakadék erődítményből származó 
előnyöket. Ha A, vagy C egyedül támad, akkor a Halál 

Gárdisták megkapják a erődítményből származó előnyöket.
Ehhez   hasonlóan, ha A és C együtt támad (de B nélkül), 

akkor a Halál Gárdisták megkapják a erődítményből
származó előnyöket. 
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Viharsólyom Bombázás
A Viharsólyom bombázás a harci kártyák különleges 
hatásának következménye. 

A Viharsólyom bombázás végrehajtásánál a bombázó 
játékos felhúzza a legfelső bombázás kártyát, és 
végrehajtja a „Viharsólyom” hatást. Ez általában adott 
mennyiségű sérülés „Viharsólymonként” mely azt jelenti, 
hogy „ebben a harcban felsorakozott Viharsólymonként”. 
Az összes sérülés pontot a  célterületen (vagy a kiindulási 
területeken, ha a bombázó játékos a védekező) levő 
egységek között kell szétosztani, az orbitális bombázásra
vonatkozó szabályokhoz hasonlóan. A Viharsólyom
bombázás hatással lehet az azon a területen levő nem 
felsorakozott egységekre is. A Viharsólyom bombázás soha 
nem sebesíti meg a Hősöket. 

Megjegyezzük, hogy a Viharsólyom bombázásból származó 
sérülés a harc ciklus különleges hatásának a része. Ez a 
sérülés nem része az „érvényes sérüléseknek“, és nem 
csökkenthető pajzsokkal. (Természetesen, maga a hatás 
megelőzhető, ahogy a harc kártyán meg van határozva,
három pajzsig, de ezt még a bombázás kártya húzása előtt 
kell megtenni.) 

A hatásának végrehajtása után a bombázás kártyát a 
játékos eldobja a bombázás dobott kupacába. 

védelmi Lézerek
A védelmi lézerek a Birodalmi játékos első védelmi vonala az 
Áruló játékosnak a fő térkép táblára, a “Leszállás a 
Kikötőben” és “Leszállóegységek” parancsokkal leszálló 
egységei ellen. 

Amikor az Áruló játékos valamelyik parancsot végrehajtja,  
először beazonosítja a területet, ahol az egységeivel le fog 
szállni, majd dönt - közül a készletei és a Bosszúálló Szellem
egységei közül - hogy mely egységekkel kísérli meg a 
leszállást.

Miután ezt a döntést megtette, a Birodalmi játékos 
meghatározza, hogy hány védelmi lézer van, a leszállási 
területen, vagy annak szomszédos területein. Ezután húz egy 
kártyát a bombázás pakliból minden beérkező egység után. 
Miután minden kártyát felhúzott, a kártya “védelmi lézer” 
részét megnézi mely utal az eredményre, amely megfelel a 
korábbiakban kiszámolt védelmi lézereknek. A “találat” 
eredmény megsemmisíti a beérkező egységet, figyelmen 
kívül hagyva a harci rangját. A “Nem talált” eredménynek 
nincs hatása.

Emlékeztetőül, a védelmi lézerek nem célozhatnak bejérkező 
Hősöket.

Megjegyezzük, hogy a Birodalmi játékosnak még a kártyák 
felhúzása előtt ki kell választania, hogy mely beérkező 
egységeket célozza meg, és pontosan egy bombázás kártyát 
kell felhúznia beérkező egységenként.

pÉLDA: Az Áruló játékos végrehajt egy “Kikötői Leszállás”
parancsot a kezéből az Örökkévalóság Fala Űrkikötőnél. A 
Birodalmi játékosnak a területtel szomszédosan három 
védelmi lézere van: az egy az Árnyékok Tornya és egy-egy, a 
szomszédos Palota területeken.

Az Áruló játékos úgy dönt, hogy egy Káosz Titánnal (Khorne) 
és két Káosz Kultista egységgel (egy Nurgle és egy Tzeentch)
száll le. Miután az Áruló játékosnak beazonosította ezt a 
három egységet, a Birodalmi játékos úgy dönt, hogy lövi őket  
a védelmi lézereivel, ebben a sorrendben (első a Titan, utána a
Nurgle Kultisták, azután a Tzeentch Kultisták). Ezt a három 
bombázás kártyát húzza (balról jobbra):

Hivatkozva a “3” eredményre a “Védelmi Lézer” részben
minden egyes esetben (mert három szomszédos védelmi 
lézere van), azt látja, hogy eltévesztette a Titánt, eltalálta a 
Nurgle Kultistákat és eltévesztette a Tzeentch Kultistákat.
Az eltalált egység megsemmisül, az eltévesztett egységeket 
az űrkikötőbe kell helyezni. Az Áruló játékos megkönnyeb- 
bülten felsóhajt, hogy az ő nagyon fontos Káosz Titánja
biztonságosan teljesítette a földetérést.

BOmBÁZÁS TÖBB BOMBÁZÁS 
KÁRTYÁBÓL VÁLASZTVA 

Néhány kártya, (mint a „Az Égi Erődök 
Felemelkedése”) és hatások (mint amilyen 
Vörös Magnus egyedi különleges 
képessége) lehetővé teszi egy játékos 
számára, hogy több bombázás kártyát 
húzzon, és ezek közül válasszon egyet, 
melyet végrehajt. Ilyenkor a játékos már a 
kártyahúzás előtt bejelenti, hogy a 
bombázás precíziós vagy pontatlan lesz. 
Bármelyik kártyát választhatja, de a 
korábban bejelentett - precíziós vagy 
pontatlan - módot be kell tartania. 
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a védelmi Lézerek Nem Egységek
A védelmi lézer a Hórusz Eretnekség egyéb műanyag 
figuráitól eltérően nem tartozik az egységek közé. Nem 
adható ki nekik parancsok, nem mozoghatnak, nincs 
készletkorlátjuk és sem mint támadó sem mint védekező 
nem vesznek részt a harcokban.

a védelmi Lézerek Megsemmisítése
A védelmi lézer azonnal megsemmisül, amint az általa 
elfoglalt terület, az Áruló játékos részéről barátságos 
területté válik. A védelmi lézert nem lehet újraépíteni, még
akkor sem, ha a Birodalom játékosa visszaszerzi a
területet, ahol volt, de az Áruló játékos soha nem veheti
használatba a védelmi lézert. Amikor a védelmi lézer
megsemmisül, akkor visszakerül a dobozba.

Áruló Seregek és Áruló Tank 
Hadosztályok
Az Áruló Seregek és Áruló Tank Hadosztályok nem szokásos
egységek. Noha a funkciójukat tekintve a játékban lévő többi 
egységgel megegyeznek, de fizikai előkészítésük a parancsok 
végrehajtása, a mozgás, a csatázás, és további 
szempontokból eltérnek a többi egységétől.

Egy Áruló Sereg egység egy I. szintű Áruló alapra helyezett
Birodalmi Seregből, és egy Áruló Tank Hadosztály egy II. 
szintű Áruló alapra helyezett Birodalmi Tank Hadosztályból 
áll.

Az Áruló Seregek és   az Áruló Tank Hadosztályok akkor 
lépnek játékba, amikor a Birodalmi Seregek és a Birodalmi
Tank Hadosztályok (külön-külön) MEGRONTOTTÁK. A
megrontás pillanatában a játékos eltávolítja ezeket a
Birodalmi alapról, és az Áruló alapjára teszi. Ekkor azonnal
Áruló egységgé válnak, és többé már nem tartoznak a 
Birodalomhoz. Ezeket az Áruló játékos irányítja, amíg meg 
nem semmisülnek, vagy véget nem ér a játék. Bármilyen a 
megrontás előtt szerzett sérülésük megmarad.

A legtöbb forgatókönyv előírja az egységek megrontását
az előkészületek alatt. Bizonyos esemény kártyák és bizonyos
Hősök különleges képességeinek hatására az egységek a játék 
folyamán is megronthatók.

Amikor egy megrontott egység kikerül a játékból, akkor a 
figuráját és a alapját szét kell szedni, és azok eredeti
tulajdonosuk tartalékába kerülnek (vagyis a figura a
Birodalmi játékoshoz, és az alap az Áruló játékoshoz). A
figurák azonnal ráerősíthetők a Birodalmi alapokra; ezek
az egységek - mint minden a tartalék kupacban lévő egység 
- készek arra, hogy parancs vagy esemény kártyák hatására
játékba lépjenek. Az alapok újra készen állnak, hogy
használatba kerüljenek, amikor a Birodalmi egységeket
ismét megrontják.

Megjegyezzük, hogy amikor az Áruló játékosnak az adott 
típusból már nincs rendelkezésre álló alapja, akkor nem tudja 
a megfelelő típusú egységet megrontani. Például, ha nem 
maradt II. szintű alapja, akkor nem tudja megrontani az 
ennek megfelelő Birodalmi Tank Hadosztályt. Az Áruló 
játékos nem „kölcsönözhet” megfelelő II. szintű alapot egy 
másik II. szintű Áruló egységtől (pl. Káosz Csapat-tól). Csak 
azt a 12 „tartalék” alapot (8 I. szintű, 4 II. szintű) használva
ronthat meg egységeket, melyek nem egyeznek meg az ő 
alapból kiosztott egységeinek.

Terület Típusok
A területeknek négy típusa van annak függvényében, hogy
melyik játékos egysége - ha egyáltalán valamelyiké -
foglalja el őket.

SEMLEGES TERÜLETEK azok, ahol egyik oldal egységei
sincsenek jelen. Megismételjük, hogy a Hősök nem 
egységek, így azok a területek, ahol csak Hősök vannak 
még semlegesnek számítanak.

MEGTÁMADOTT TERÜLETEK azok, ahol mindkét oldal
egységei jelen vannak.

BARÁTSÁGOS TERÜLETEK azok, ahol csak egy adott játékos 
saját oldalához tartozó egységek vannak jelen.

ELLENSÉGES TERÜLETEK azok, ahol csak az adott játékos 
ellenfeléhez tartozó egységek vannak jelen.

Nyilvánvaló, hogy ha egy terület, az egyik játékosnak
barátságos, az ellenséges a másiknak.

a Bosszúálló Szellem
A Bosszúálló Szellem, a játéktábla felső, jobboldali része,
mely a csatamező fölött orbitális pályán álló Hórusz 
zászlóshajójának a neve. Ez egy két területből álló régió, 
melyben a két terület egymással szomszédos, de a Terra 
egyetlen területével sem az. A parancs kártyák utalnak a 
Bosszúálló Szellem területeire, melyk a játéktábla felső 
jobboldali részén levő felcímkézett helyszínek, mely 
hasonlóak a stratégiai térkép parancs mezőihez.

A folyamat, mely során a Birodalom játékosa és az Áruló
játékosa mozgatja az egységeit a Terra és a Bosszúálló 
Szellem között, különbözik egymástól. A Birodalom
játékosának a „Fedélzetre szállás” parancs teszi lehetővé
a mozgást mindkét irányban a Terra és a Bosszúálló 
Szellem között. Az Áruló játékos a „Kikötői Leszállás” 
parancsot használhatja, hogy egy különleges úton jusson az 
űrkikötő régiójából a Bosszúálló Szellem-re. Ehhez az 
Áruló játékosnak csak le kell tennie a „Kikötői Leszállás”
parancsot a Bosszúálló Szellem régiójára, hogy mozgassa 
az egységeket bármelyik űrkikötő területről a bármelyik
Bosszúálló Szellem területre. A mozgatható egységek 
maximális egyesített harc értékét a parancs meghatározza. 
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Egyébként a Bosszúálló Szellem területeinél minden más 
játékszabályt a Terra területeihez azonos módon kell
alkalmazni. 

Megjegyezzük, hogy a Bosszúálló Szellem Irányító Központ 
megerősített terület. 

készlet Korlátok
Each area on the main map board is subject to a stacking
limit, or maximum number of units that can remain there 

without jeopardy of elimination during the changef
initiative step.
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a fő térképtábla minden területén feltüntetésre került a készlet korlát 

A fő térképtábla minden területének van KÉSZLET KORLÁTJA,

vagy maximális egység száma, mely ott tartózkodhat, 
anélkül, hogy a megsemmisítését kockáztatná a 

kezdeményezés megváltozása alatt. 

A legtöbb terület készlet korlátja oldalanként hat egység. 
Azonban a megerősített területek készlet korlátja 
oldalanként három egység. Kivétel: Az erődítmény jelzők 
által megerősítetté vált megerősített területek (ellentétben 
a játék elején így meghatározottakkal), megtartják az 
eredeti hat egységnyi készlet korlátjukat. 

Megjegyezzük, hogy mivel a Hősök és a védelmi lézerek nem 
egységek, így nem számítanak bele a terület készlet
korlátjába. 

A készlet korlát átlépése rendszerint nem von maga után
azonnali büntetést. A készlet korlátot csak a 
kezdeményezés megváltozásánál kell ellenőrizni.

Amikor a játékosok a készlet korlátot ellenőrizik (általában 
a kezdeményezés megváltozásánál), akkor minden 
játékosnak addig kell az általa választott egységeket arról a 
területről eltávolítania, ahol a készletkorlát arra kényszeríti, 
amíg ez a kényszer már nem áll fenn. 
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Pakliépítés
A Hórusz Eretnekség játék nyolc pakli kártyát tartalmaz: 
a Birodalmi parancs paklit, az Áruló parancs paklit, a 
Birodalmi harc paklit, az Áruló harc paklit, a Birodalmi 
Hős harc paklit, az Áruló Hős harc paklit, az   esemény
paklit és   a bombázás paklit. A következő általános
szabályok mind a nyolc paklinál alkalmazandók. 

Mindegyik paklinak külön dobott lapok kupaca van. 
Eldobásuk esetén a kártyákat mindig képpel felfelé dobja el 
a játékos, annak a paklinak megfelelő dobott lapok 
kupacába, amelyből húzta. Kivételt képeznek azok a lapok, 
melyeken egyértelmű utasítás rendelkezik, hogy az 
eldobásukkor máshova kerülnek vagy kerülhetnek, mint 
például az újrahasználás parancs, amelyet a tulajdonosa
tartalékba kell helyezni a dobott lapok kupaca helyett. 

A játékosok nem nézhetik meg a dobott lapok kupacait, 
kivéve a bármelyik adott pillanatban legfelül lévő kártyát. 
(Kivétel: Néhány kártya lehetővé teszi a játékosoknak, hogy 
visszavegyen egy kártyákat egy dobott pakliból, ilyenkor 
átnézhetik a tartalmát.) Amikor egy játékos több kártyát 
dob el egyszerre, akkor ezeket bármilyen sorrendben 
eldobhatja, de mindegyiket be kell jelentenie. 

Amikor egy pakli elfogy (vagyis, amikor az utolsó kártyáját 
felhúzzák), akkor a játékosok a megfelelő dobott lapok 
kupacát azonnal megkeverik, és új paklit képeznek belőle. 
E szabály alól az esemény pakli kivétel; ezt soha nem 
keverik újra, mivel ez mindig annyi lapot tartalmaz, 
amennyi az adott játékhoz szükséges. 

Egy paklit soha nem keverünk újra, amíg az el nem fogy. 

a Játék Megnyerése
Számos módja van mindkét játékosnak a játék 
megnyerésére. Mindegyiket részletezzük lent. 

Mindegyik győzelmi feltétel azonnali. Ezért a játéknak 
azonnal vége van, minden további tevékenység nélkül 
(például, mint az adott játékos fennmaradó akciója, 
valamilyen különleges fázis, amit egyébként végre kellene
hajtani, ha a játék tovább folytatódna, stb.), amint egy 
játékos megvalósítja az egyiket. 

a Császár Halála vagy Hórusz Halála
Mindegyik játékos megnyeri a játékot, ha megsemmisíti a 
rivális parancsnokot. Ha a Császár hal meg, akkor az Áruló 
játékos azonnal győz; ha a Hórusz hal meg, akkor a 
Birodalom játékosa győz azonnal. 

Ez a győzelem jelképezi a harci szándék megtörését, mely 
bekövetkezik amikor egyik vezető meghal a csatában. 

HALÁL aZ ELLENSÉGEDRE 
A játék elején a Császár és Hórusz félelmetes
célpontnak tűnhet, kiváltképp az új játékosok-
nak. Azonban egyik sem támadhatatlan. 

A Birodalom játékosa használhatja a 
„Fedélzetre szállás” parancs kártyát, hogy az 
egységek és a Hősök a Bosszúálló Szellem-re
jussanak, ahol felvehetik a harcot a Legfelsőbb 
Hadúrral. Egy ilyen támadáshoz sok Hős
segítséget tud biztosíthat, valamint a tudatosan 
használt készlet korlát kényszer, ami lehetővé 
teszi a Birodalom játékosának, hogy három 
egységnél többet szállítson, szintén ajánlott 
taktika (amíg a Birodalom játékosa a „Fedél-
zetre szállás”-t a területen lévő egységszám 
csökkentésére kényszerítő kezdeményezés 
megváltozása előtt hajtja végre). 

Noha nehéz lehet az Áruló játékosnak a Palota 
régiójába való bejutás, és a Császár 
megtámadása, megjegyezzük, hogy a
„Leszállóegységek” parancs kártya az Áruló 
játékos egységeinek csak a Palota régió 
ellenséges területein történő leszállását 
akadályozza meg. Amint az Áruló játékos 
megveti a lábát a Palotán belül, az utánpótlás 
érkezése már sokkal könnyebb. Valamint 
inkább a semleges területek lehetnek 
célpontjai a „Leszállóegységek” parancsnak, 
így ha a Birodalom játékosa buta módon 
elhagyja a Palota régió területét az Áruló 
játékos miatt gyakran megbánja ezt a tettét. 

Az Áruló játékos emlékezzen rá, hogy a Hősök 
- beleértve Hóruszt is - lehelyezhetők a Terrá- 
ra az Áruló tartalékából és/vagy a Bosszúálló 
Szellem-ről. Az Áruló játékos elszenvedhet egy 
ádáz támadást a Bosszúálló Szellem-en, me- 
lyet néha   meg tud fordítani, úgy, hogy Hórusz 
leszáll a Palotán belül - a „Leszállóegységek”
segítségével, ahogy fent írtuk - és közvetlenül 
a Császárral száll harcba a Palota belsejében 
egy gyors támadás paranccsal! 
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Űrkikötő Győzelem

Amint legalább egy kezdeménye-
zés jelző eléri vagy elhagyja a
kezdeményezés sávon az
„Űrkikötő Győzelem” mezőt,
mindkét játékosnak lehetővé
válik az űrkikötő győzelem. 

Az űrkikötő győzelem eléréséhez
a játékosnak csak egy egységével 
jelen kell lennie mind a négy űrkikötő területén. Tehát,
hogy elérje az űrkikötő győzelmet, mind a négy űrkikötő
területének barátságosnak kell lennie a játékos
szempontjából. Világosabban, ha a négy űrkikötő
bármelyike tartalmaz jelen lévő ellenséges egységeket vagy
egyáltalán nem tartalmaz egységeket, akkor egyik játékos
sem győzhet ily módon, amíg ez a helyzet nem változik.
Megismételjük, hogy a Hősök nem egységek, és a magányos
Hősök nem tesznek egy területet a tulajdonosuk
szempontjából barátságossá. 

Az űrkikötő győzelem azonnal véget vet a játéknak, amint
a feltételei teljesülnek. Ha egy játékos négy űrkikötőt
irányít, és ezután a kezdeményezés jelző az „Űrkikötő
Győzelem” mezőre lép, ez a játékos azonnal győz az
érintett kezdeményezés jelző lépésben, még mielőtt
(például) a kezdeményezés megváltozna vagy valamilyen
különleges fázist végrehajtanának. 

Ez a győzelem jelképezi a teljes uralmat a gyors és
nagyszámú Áruló egységek fölött, melyeket a Terrára
lehet hozni. Ha bármelyik oldal eléri az uralmat e
létfontosságú szállítórendszer fölött, az ellenfele felett
nagyszabású győzelmet arat. 

a Birodalom Kitartásának Győzelme
Ahogy a játékosok 
kezdeményezést költenek el, a
kezdeményezés jelzőjük
könyörtelenül lépked a sáv
utolsó mezője felé. Ha
bármelyik kezdeményezés
jelző rálép erre a mezőre, a
Birodalom játékosa azonnal
megnyeri a játékot. 

Ez a győzelem jelképezi a további Birodalmi erők
megérkezését a naprendszerbe, és az elkövetkező
tisztogatásokat a most már számbelileg felülmúlt Áruló
erőkön. 

kifejezések jegyzéke
AKTÍV: Csatában az az oldal, amelyik sérülést okozhat a

másiknak az adott ciklus alatt. 
AKTIVÁLÁS IKON: Az aktiválásjelző előlapján lévő kép.

(Ellentétben az aktiválásjelző hátoldalán lévő
megfutamodás ikonnal.) 

AKTUÁLIS JÁTÉKOS: Az a játékos, aki az adott körben a
kezdeményező, ő választja és hajtja végre az akciót. 

ÁLDOZAT: A játékos saját egységeit önkéntesen eltávolítja
a játékból. 

P�O�N�T�A�T�L�A�N: Az orbitális bombázás két lehetőségének
egyike. A� �p�o�n�t�a�t�l�a�n orbitális bombázás általában
nagyobb károsodást okoz, mint a p�r�e�c�í�z�i�ó�s orbitális
bombázás, de nagyobb a valószínűsége, hogy teljesen
elhibázzuk. 

BARÁTSÁGOS TERÜLET: Olyan terület, mely csak
szövetséges egységeket tartalmaz. (Egy terület az egyik
játékosnak barátságos, a másiknak ellenséges.) 

ALAP: A játékelemek alsó része. 
BIRODALMI SAS: Egyike a két ikonnak, mely a

bombázáskártyán feltűnik. 
CÉLTERÜLET: Az a terület, ahova a mozgás parancs

végrehajtásakor az egységek mehetnek. 
CÉLTERÜLET: Az a terület amelyért a csata folyik. 
CIKLUS: Egy nagy csatán belül az idő egysége. 
cSATA: Összeütközés a játékosok között a célterület

megszerzéséért, mely ciklusokon keresztül tart. 
cSELEKEDET: Az eseménypakli egy része,  az

előkészületek alatt a paklit összeállításánál számít. 
EGYSÉG: Lásd „játékelemek”. 
ELLENSÉGES TERÜLET: Olyan terület, amelyik csak

ellenséges egységeket tartalmaz. (Ami ellenséges az
egyik játékosnak, az barátságos a másiknak.) 

ERŐD: A három műanyagtípusból a körformájú. Bár az
erődök erődítmények, az „erőd”nem az erődítmény
szinonimája. 

ÉRTÉK: Lásd „harci érték”. 
FELSORAKOZOTT: Csatában résztvevő egység. 
FENNÁLLÓ CSATA: A kezdeményezés megváltozásánál

automatikusan létrejövő csata, amikor egymással
ellenséges erők vannak ugyanazon a területen. 

FIGURA: A kis szobor, mely a játékelemek felső része. 
SZAKADÉK: Egy terület olyan határtípusa, mely hatással

van a mozgásra és a csatára. A legtöbb szakadék
egyben a régió határát is jelöli. 

GYÁR: A három műanyag épülettípus egyike. 
GYILKOLÁS: Lásd megsemmisítés. 
HARCI SZINT:A statisztika, mely leírja az egységek

hatékonyságát a csatában. A harci szintet római számok 
(I, II, III vagy IV) vagy a játékelemek Alapán pontok
jelzik. 

HATÁR� SZAKASZ: Az a hely, ahol az egymással szomszédos
területek egymással érintkeznek. 

INGYENES HATÁS: A Harci Kártya hatásának egyik
típusa. 

JÁTÉKELEMEK: Egy figura és egy Alap párosa. A
haderő egységei a fő térképtáblán. 

KÁOSZ� CSILLAG: Egyike a bombázás kártyán látható
ikonoknak. 

KÁOSZ EGYSÉG: A káosz hatalom által vezetett egység
(vagyis minden Áruló egység, amely különbözik az Áruló
Seregtől és az Áruló Tank Hadosztálytól). 
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KÁOSZ HATALOM: Egyike a négy Káosz isteneknek: 
Khorne, Nurgle, Slaanesh és Tzeentch. 
kEZDEMÉNYEZÉS MEGVÁLTOZÁSA: A kezdeményezés 
megváltozására kerül sor, amikor az aktuális játékos 
kezdeményezésjelzője elhagyja az ellenfél jelzőjét a 
kezdeményezéssávon. 
KEZDEMÉNYEZÉSPONT: Lehetőség   az alap egységnek az 
akcióra. Az akciók kezdeményezés-pontokbaaa kerülnek. 
KÉSZLETKORLÁT: Az egységek   maximális mennyisége 
oldalanként, mely jelen lehet egy adott területen, anélkül, 
hogy tulajdonosuknak egységeket kellene levennie a 
kezdeményezés megváltozásánál. A nem megerősített 
területek készletkorlátja 6. A legtöbb megerősített terület 
készletkorlátja 3. 
KHORNE EGYSÉG: Khornhoz tartozó egység (vagyis az összes 
piros egység). 
KIINDULÁSI TERÜLET: Az a terület, ahonnan a felsorakozott 
támadók támadást indítanak. 
LEGYŐZÖTT: Egy Hős sérülési állapota. A legyőzött Hős
kikerül aaa   játékból és nem is tér vissza. 
MAGÁNYOS: A Hős olyan állaaapota, amikor egyetlen
barátságos egységhez sem tartozik. 
MEGERŐSÍTETT, ERŐDÍTMÉNY: Olyan területtípus, melynek 
védelme a normálhoz képest sokkal ellenállóbb a 
sérülésekkel. Néhány terület mindig megerősített. A többi 
terület időlegesen megerősítetté válhat. A gleccserszakadék a 
megerősítés képességét adja bizonyos körülmények között. 
MEGFUTAMODÁS: A csata helyszínének nem önkéntes 

elhagyása. 
MEGFUTAMODÁS AKTIVÁLÁSJELZŐ: A megfutamodás

ikonnalll   felfelé néző   aktiválásjelző. 
MEGFUTAMODÁS IKON: Az ktiválásjelző hátlapján lévő 

szimbólum. (Ellentétben az aktiválás ikonnal, mely az 
aktiválásjelző előlapján található.) 

MEGFUTAMODÁS: A csata helyszínének önkéntes 
elhagyása. 

MEGSEMMISÍTÉS: Egy egység eltávolítása a játékból. A 
legtöbb megsemmisített egység a megsemmisítés után a 
dobozba kerül, és nem a saját tulajdonosa tart lékába. 
Kivéte Birodalmi sereg, az Áruló sereg, a Birodalmi 
Tank Hadosztály és az Áruló Tank Hadosztály. 

MEGTÁMADOTT TERÜLET: Olyan terület, amelyiken 
barátságos és ellenséges egységek is vannak. 
MEGRONTÁS: Az előkészületeknél az a lépés, amikor a 
Birodalom egységei Áruló egységekké válhatnak. 
MOZGÁSPONT: Egy egység vagy Hős által mmmegtehető ozgás 
alapegysége. 
NURGLE EGYSÉGEK: Nurgle által irányított egység (vagyis 
minden zöld egység). 
PALOTA: A három műanyag erődítmény közül a legnagyobb, 
hét területből és a saját régiójából áll. 
PARANCSRAKTÁR: A parancskártyák kupaca, mely egy adott 
régiónak felel meg a stratégiai térképen. Vagy olyan régiók 
jelenleg parancskártya nélküli helye, ahova  parancskártyák 
tehetők.  
PASSZÍV: A csatában az az oldal, amelyik képes sérülést 
okozni az adott ciklusban.
szimbólum. (Ellentétben az aktiválás ikonnal, mely az 
aktiválásjelző előlapján található.) 
MEGFUTAMODÁS: A csata helyszínének önkéntes elhagyása. 
MEGSEMMISÍTÉS: Egy egység eltávolítása a játékból. A 

legtöbb megsemmisített egység a megsemmisítés után a 
dobozba kerül, és nem a saját tulajdonosa tart lékába. 
Kivéte Birodalmi sereg, az Áruló sereg, a Birodalmi 
Tank Hadosztály és az Áruló Tank Hadosztály. 

TARTALÉK: Az a hely az asztalon, ahol a játékos az 
újrafelhasználható parancsokat tartja a végrehajtásuk 
után, és innen bizonyos időszakokban visszaveheti 
ezeket a kezébe. 

PRECÍZIÓS: Az orbitális bombázás két lehetősége közül 
az egyik. A precíziós orbitális bombázás általában 
kisebb károsodást okoz, mint a pontatlan orbitális 
bombázás, és kisebb a valószínűsége, hogy teljesen 
elhibázzuk. 

PRIMARCH: Az Űrgárdista légiók vagy a Káosz Űrgárdista
légiók vezetője. Minden Primarch egyben Hős is. 

RAKTÁR: Lásd „parancsraktár”. 
REPÜLŐK: Jellegzetes egységek különböző hatásokkal. 
RÉGIÓ: A területek együtt. 
SEMLEGES TERÜLET: Olyan terület, amelyik nem tartalmaz 

egységeket. 
SÉRTETLEN: Egy Hős olyan sérülési állapota, melynek 

nincccs me hanikai hatása. 
SÉRÜLÉS: Egy Hős olyan sérülési állapota, mely csökkenti 

a hatékonyságát. 
SLAANESH EGYSÉG: Slaanesh által irányított egység (vagyis 

minden lila egység).
TALÁLAT: A találat az aktív játékos harckártyájának támadó 

értékéből adódik. (Ellentétben a harckártyájának 
különleges képességéből adódó sérüléssel). 

TÁMADÓ: Csatában az az oldal, aki a parancs 
végrehajtásával a harcot kezdi. (Kivétel: Fennálló 
csatában mindig a birodalom játékosa a támadó.) 

TARTALÉK: A játékos olyan egységei, melyek éppen 
nincsenek játékban, de képesek arra, hogy játékba 
lépjenek vagy újra játékba lépjenek (ellentétben a 
dobozba visszatettekkel vagy a dobozba 
visszakerülőkkel).

TERRA: A fő térképtáblának a Bosszúálló Szellem
nélküli része.

TERÜLET: A legkisebb földrajzi felosztás a fő térkép táblán. 
ÚJRAHASZNÁLHATÓ: Egy parancsoktípus, melyet általában

a játékosok a tartalékba tesznek (a saját dobott paklija 
helyett), a végrehajtás után. Ez a parancs  „újrahasz-
nálása”. Az újrahasználható parancsokat újrahasználás 
szimbólum jelöli. 

ŰRKIKÖTŐ: Egyike a négy űrkikötő területnek: Eternity Wall 
Űrkikötő, Lions Gate Űrkikötő, Damocles Űrkikötő és 
Primus Űrkikötő. 

BOSSZÚÁLLÓ SZELLEM: Hórusz zászlóshajója a
láthatáron, és az ennek megfelelő régió neve.
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kör összefoglaló
1. AKCIÓ: Az aktuális játékos végrehajt egy akciót. 

•    Parancs lerakása (1 pont): A játékos letesz egy képpel 
lefordított parancsot a kezékből a stratégiai térképre. 

•    Parancs végrehajtása a stratégia térképről (1 pont): A játékos 
végrehajt egy parancsot a stratégiai térkép egyik raktárának 
tetejéről. 

•    Parancs végrehajtása kézből (0-3 pont): A játékos végrehajt 
egy parancsot a kezében lévőkből. 

•    Parancs eltemetése (1 pont): A játékos az egyik raktár felső 
lapját ugyanennek a paklinak az aljára teszi. 

•    Parancs húzása (1 pont): A játékos húz egy parancsot a 
tartalékból vagy a parancspakliból.  

2. A KEZDEMÉNYEZÉSJELZŐ ELŐRELÉPÉSE: Az aktuális 
játékos kezdeményezésjelzője előre lép a 
kezdeményezéssávon. 

3. A KEZDEMÉNYEZÉS MEGVÁLTOZÁSA (HA SZÜKSÉGES):Ha
az aktuális játékos kezdeményezésjelzője eléri az ellenfél 
jelzőjét, akkor fennálló csata alakul ki, és hatályba lép a 
készletkorlát. 

4. KÜLÖNLEGES FÁZIS VÉGREHAJTÁSA (HA SZÜKSÉGES):
Ha az aktuális játékos kezdeményezésjelzője áthalad vagy megáll 
egy különleges fázis ikonnal jelölt mezőn, akkor mindegyiket 
végrehajtjuk az elérés sorrendjében. 

•    Esemény fázis: Az aktuális játékos felhúzza a felső 
eseménykártyát, és végrehajtja annak utasításait. 

•    Parancshúzás fázisa: Az aktuális játékostól kezdve minden 
játékos (a) eldobja valamennyi vagy az összes kézben lévő 
parancsát, (b) felveszi a kezébe valamennyi vagy az összes 
parancsát a tartalékából, addig, amíg nem lesz hat kártya a 
kezében, és (c) új parancskártyákat húz, amíg nem lesz hat 
lap a kezében. 

•    Feltöltés fázis: A játékosok leveszik az aktiválás ikonos 
aktiválás jelzőket, és megfordítják az összes megfutamodás
aktiválás jelzőt. 

Csata összefoglaló
1. CSATÁBA LÉPÉS: A támadó és a védekező meghatározása, a 
célterület meghatározása, egy vagy több kiindulási terület 
meghatározása. 

2. EGYSÉGEK FELSORAKOZÁSA: A résztvevő egységek 
meghatározása. 

3. HARCI ELŐKÉSZÜLET: A játékosok harckártyákat és 
Hős harc kártyákat húznak. A ciklusjelző lerakása. 

4. HARCI CIKLUS: Harci ciklusok. Egyenként: 
   a.  Az aktív játékos harckártyát játszik ki vagy visszavonul.
   b.  Az aktív játékos végrehajtja a különleges hatásokat. 
   c.  Az aktív játékos összeszámolja a találatokat. 
   d.  A passzív játékos ellenáll a találatoknak. 
   e.  Az aktív játékos meghatározza a sérülést. 
   f.  A ciklus tovább lép. 

5. A CSATA VÉGE: A csata véget ér, amint az összes 
engedélyezett ciklus végbemegy, az egyik oldalhoz tartozó 
összes egység és Hős megsemmisült, vagy mindkét játékos 
kifogy a kártyákból. A győztes harcos adott egységeket 
mozgathat a célterületre. 

Gyakran elfelejtett szabályok
• Az utolsó kezdeményezésváltás óta a stratégiai térképre 

letett parancsokat nem lehet végrehajtani csak a 
következő kezdeményezésváltás után. 

• A játékos csak akkor kapja meg a parancskártyán 
felsorolt stratégiai jutalmat, ha a parancsot a stratégiai 
térképről hajtja végre (ahelyett, hogy azt a kezéből 
tenné). 

• Az újrafelhasználás jellel ellátott parancsokat a saját 
tartalékba kell tenni (a saját dobott paklijuk helyett) a 
végrehajtásig. 

• Azokat a Hősöket, akik a játékot nem a fő térképtáblán 
kezdik, fel lehet tenni, amikor a tulajdonosuknak joga 
van egységeket elhelyezni. 

• A Hősök és a védelmi lézer nem tartozik a terület 
készletkorlátja, mert ezek nem egységek. 

• A nem repülő egységeknek egy plusz mozgáspontba 
kerül, hogy a gleccserszakadékon átjussanak. 

• A csata elején a támadó egységek nem lépnek a 
célterületre; a kiindulási területükön maradnak. Ha 
nem marad védekező egység a csata végén akkor a 
túlélő támadók beléphetnek a célterületre. 

• Abban a csatában, ahol minden támadó egységnek 
gleccserszakadékon kell átmennie, a védekező 
megkaphatja a megerősítésből származó előnyöket. 

• Csatában a támadó csak annyi harc- és Hős harckártyát 
játszhat ki, amennyi nem haladja meg az adott 
ciklusszámot (pl. két kártyát a második ciklusban). A 
védekező is így van korlátozva, amikor kivédi a 
találatot, de nincs ilyen korlátozás, amikor a kártyák 
kijátszása a támadó különleges képességének számít 
(feltételezve, hogy a különleges hatást számoljuk 
egynek). 

• A harckártyán felsorolt egységkövetelmény csak a 
kártya különleges hatására vonatkozik. A jelenlévő 
egységkövetelmény nem számít követelménynek a 
kártya találatánál, vagy a kártya pajzsainak 
használatakor. 

• Minden harci ciklusban az aktív játékos a kijátszott 
kártyáról végrehajt legfeljebb egy általános (vagyis nem 
ingyenes) hatást, és bármennyi (beleértve a nullát) 
ingyenes különleges hatást. 

• Amikor egy Hős megsemmisül a csatában, akkor ez okot 
adhat a vele egy területen tartózkodó barátságos 
egységeknek a megfutamodásra. 

• A megerősített területeket a repülő egységek támadása 
alatt addig átszakadtnak tekintjük, amíg ezek a repülő 
egységek részt vesznek a harcban. 

• A mozgás és az eseménykártyák hasonló hatásai nem 
aktiválják a területeket, és nincsenek összefüggésben 
korábbi aktivációkkal (vagyis még az aktivált területen 
lévő egységek is mozoghatnak, Esemény kártya miatt). 




