
�Labyrinth — PLAYBOOK

© 2010 GMT Games, LLC
© 2010 GMT Games, LLC  •  P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308  •  www.GMTGames.com

1. Oktató mód: 2 játékos mintajáték . . . . . . . . . . . . . .  2

2. 1 játékos mintajáték  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3. A műveletek ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4. A játéktervező megjegyzései. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

T A R T A L O M J E G Y ZÉ K

5. Stáblista  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

6. Presztízs változások összefoglalása . . . . . . . . . . . . . . 17

Game Design by Volko Ruhnke

Stratégiai segédletek



2 Labirintus — Stratégiai segédletek

© 2010 GMT Games, LLC

2 játékos mintajáték bemutatása
Ez a mintajáték a 2 résztvevős játék legfontosabb jellemzőit 
demonstrálja, melynek szabályait a szabálykönyv 1. - 8. fejezetei 
tartalmazzák. Javasoljuk, hogy az ÚJ JÁTÉKOSOK ELŐSZÖR 
EZT KÖVESSÉK VÉGIG!

A mintajáték nem csak példákat hoz a játékból, de a játékot in-
teraktív, illusztrált formában be is mutatja. Célja a játékosok bea-
vatása a játék rejtelmeibe, minimális vesződséggel. A mintajáték 
minél jobb megértéséhez vegyük elő a játékot, és a valóságban is 
mozgassuk a játékelemeket, ahogy a mintajáték lépéseit követjük.

Először is óvatosan nyomkodjuk ki és válogassuk szét a jelzőket.
Rakjuk a gyenge/iszlámista uralom és tisztességes/jó jelzőket egy 
halomba. Ezek a kormányzás jelzői, amik a muszlim országok ko-
rmányzásának minőségét mutatják. Ebből a halomból rakjunk egy
“gyenge” kormányzás jelzőt Líbia és Irak ellenséges mezőjére. 
Rakjunk egy “gyenge” kormányzás jelzőt Szaúd-Arábia szövet-
séges mezőjére. Rakjunk egy “tisztességes” jelzőt Szíria ellenséges-,
az Öböl-országok szövetséges-, és Pakisztán semleges mezőjére.
Rakjunk egy “iszlámista uralom” kormányzás jelzőt Afganisztán 
ellenséges mezőjére.

Ezután, rakjuk a kemény/gyenge fellépés jelzőket egy külön halomba.
Ezek a fellépés jelzők, amik a nem-muszlim országok fellépésének 
milyenségét mutatják.

Ezt követően szedjük össze a hat WMD terrorista merénylet 
jelzőt. Rakjunk ebből hármat a “pakisztáni fegyverraktár” mezőre 
és hármat az “elveszett atombomba, dúsított urán, & kazah
vírustörzs” mezőre. A fennmaradó hat merénylet jelzőt (az 1, 2 és 
3 számokkal), képpel lefelé fordítva az “elérhető merényletek” 
mezőre rakjuk.

Rakjuk a segély/ostromlott rezsim jelzőket egy halomba a térkép 
mellé. Az egyik ilyen jelzőt rakjuk Szomáliára, az ostromlott 
rezsim oldalával felfelé. Az újonc és a rezsim váltás jelzőket szin-
tén rakjuk egy-egy külön halomba a térkép mellé.

Most pedig helyezzünk a térképre néhány fontos jelzőt:

• Rakjuk az USA (csillag) és a dzsihádista (félhold) “tartalékok” 
jelzőket a térképre, a tartalékok jelzősáv “0” mezőire.

• Rakjuk a térkép győzelmi jelzősávjára a kék “jó erőforrások” 
jelzőt a “0-ás” mezőre, és a zöld “iszlámista erőforrások” jelzőt 
az “1-es” mezőre.

• Rakjuk a térkép győzelmi jelzősávjára a “tisztességes/jó orszá-
gok” jelzőt a “3-as” mezőre, és a “gyenge/iszlámista országok” 
jelzőt a “4-es” mezőre.

• Rakjuk a “seregek” jelzőt a seregek jelzősáv “alacsony intenz-
itás” mezőjére.

• Rakjuk a “dzsihádista finanszírozás” jelzőt a finanszírozás 
jelzősáv “9-es” mezőjére.

• Rakjuk a “kártya” jelzőt a dzsihádista akciófázis “1. kártya” 
mezőjére, és a “pakli” jelzőt a “1. pakli” mezőjére, a térkép
akciófázis jelzősávjára.

• Rakjuk az “USA presztízs” jelzőt az USA presztízs jelzősáv “7-
es” mezejére.

• Rakjuk az USA fellépése jelzőt az “USA kemény” felével 
felfelé a GWOT kapcsolatok sáv kemény oldalára.

• Rakjuk a világ fellépése jelzőt a “világ kemény” felével felfelé 
a GWOT kapcsolatok sáv “1-es” mezőjére.

A fennmaradó jelzők már mind esemény jelzők, amelyek 

emlékeztetőül szolgálnak az egyes események kijátszása után.
Rakjuk ezeket egy halomba a térkép mellé későbbi használatra.

Most pedig rakjuk a fa jelzőket is a térképre! A fekete hengerek 
jelképezik a dzsihádista sejteket. A barna kockák az USA seregeit 
jelképezik. Rakjunk 5 sereg kockát a seregek jelzősáv “túlfeszített” és 
a “háború” mezőire. Rakjunk egy sereg kockát az “alacsony in-
tenzitás” mezőre. Ezután rakjunk 2 sereget Szaúd-Arábiába, a fen-
nmaradó két kockát pedig az Öböl-országokba. Ehhez hasonlóan, 
rakjunk öt sejt hengert a “bőséges” és “közepes” mezőkre a térkép 
dzsihádista finanszírozás jelzősávján. Egy sejt kerül a jelzősáv 
“szűkös” mezőjére. Rakjuk a fennmaradó négy sejtet Afgan-
isztánba, a félholdas felükkel lefelé. Csak 15 kockát és 15 hengert
használunk a játékban, és ezek a játék során mindvégig a térképen 
maradnak. Az elveszett vagy megsérült darabokat pótoljuk.

Végül, készítsük elő a kártyákat a játékra. Más kártyavezérelt 
játékokkal ellentétben, itt mindkét fél ugyanabból a pakliból húzza 
a lapjait.

Az oktatómód játéks során a dzsihádista nyitó lapkészlete az alább fel-
sorolt lapokat tartalmazza, ezeket gyűjts ki a pakliból: Moszad & 
Shin Bet (#22), Saría (#28), Hidzsáb (#35), Abu Sayyaf (#57), 
Ópium (#72), “A Gonosz tengelye” (#78), Kiszivárogtatás (#85), 
Wahabizmus (#95), és Hizb Ut-Tahrir (#100).

Hasonlóan, gyűjtsük ki az USA nyitó lapkészletét is: Tárgyalások
a Moro néppel (#4), Etiópia lecsap (#15), Líbiai WMD (#39), 
Pakisztáni offenzíva (#42), Háború Gázában (#63), Dúsított urán
(#65), Szaddám (#92), Irán (#104), és Jaysh al-Mahdi (#106).

Íme! A játékot most már előkészítettük a szabálykönyv végén 
található “Na gyerünk!” forgatókönyv lejátszásához.

Most, hogy a játékot összeállítottuk, vessünk egy pillantást a 
térképre!

Itt állj meg, és olvasd el a szabálykönyv 4.1–4.4 fejezeteit.

Kész? Nagyszerű! Ahogy a szabálykönyvben láthattad, alapvetően 3 
típusú ország van a játékban: muszlim, nem-muszlim, és van még
Irán, ami a játékban egy speciális országnak minősül. A muszlim
országokat könnyen megkülönböztethetjük az elkötelezettség 
jelzősávjuk alapján, míg a nem-muszlim országoknak csak egy 
fellépés mezőjük van.

Bizonyára észrevetted, hogy az összeállítás során az “iszlámista
erőforrások” jelző a győzelmi jelzősáv “1-es” mezejére került. Ez 
azért történt, mert Afganisztán (melynek erőforrás értéke 1) is-
zlámista uralom alatt áll. A gyenge kormányzású és az iszlámista 
uralom alatt álló országok összeszámlálása során négy ilyen 
országot találunk — ezért került a “gyenge/iszlámista országok” 
jelző a győzelmi sávra. Hasonlóan, három tisztességes kormányzású,
és nulla jó kormányzású muszlim ország van, így a “jó/
tisztességes országok” jelzőt a győzelmi sáv “3-mas” mezőjére 
raktuk. Figyeljük meg, hogy a nem-muszlim országoknak fix 
kormányzási besorolása van, és a győzelmi jelzősávon semmilyen 
formában nem tartjuk őket nyilván.

Ha már a nem-muszlim országokról beszélünk, megfigyelheted, 
hogy csak egyetlen országnak van jelenleg “fellépése”: Izraelnek, 
ami mindig “kemény” (lásd 4.3.3). Jelenleg 1 kemény ország és 
0 gyenge fellépésű ország van jelölve a térképen. A két fellépés 
közti különbözet 1 kemény, így a világ GWOT kapcsolatok jelző-
je jelenleg az “1-es kemény” mezőn áll a GWOT jelzősávon.

Most vessünk egy pillantást a seregek és a finanszírozás 
jelzősávjára. De előbb állj meg itt és olvasd el a szabálykönyv 4.7
részét.
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Most már ismered a játék különböző jelzősávjainak és mezőinek 
működését. A játék talán legfontosabb koncepciója az, hogy 
hogyan rakjuk és vesszük le a sereg kockákat és sejt hengereket a 
sávjukról: balról jobbra vesszük le, és jobbról balra rakjuk vissza,
mezőnként maximum 5 sejt vagy sereg lehet. Szintén fontos 
megjegyezni, hogy a “seregek” és a “dzsihádista finanszírozás” 
jelzők elhelyezkedése meghatározza, hogy mennyi lapot kapnak a 
felek osztáskor. Jelenleg mindkét játékos 9 lapot fog kapni, mivel 
a seregek jelző még az “alacsony intenzitás” mezőn van — az a 
bal szélső mező, ahol kevesebb mint 5 sereg kocka van; és a finan-
szírozás jelző a finanszírozási sáv maximumán, a 9-es mezőn van.

Végül, mielőtt elkezdenénk, kérlek állj meg itt és olvasd el a 
szabálykönyv 5. szekcióját. Ne félj, nem lesz hosszú.

Most már tisztában vagy a játék menetével. Más kártyavezérelt 
játékokkal ellentétben, ebben a játékban mindkét fél két lapot fog 
kijátszani az akciófázisában. Ez által érdekes és mulatságos 
kártyakombinációkat lehet kikísérletezni. Kezdjük a játékot!

1. dzsihádista kártya:

A játék kártyáin két kulcsfontosságú információ található: egy es-
emény, mely vagy USA-kötődésű, vagy dzsihádista-kötődésű, vagy 
kötődés nélküli; illetve egy műveleti (MÉ) érték, 1 és 3 között. 
Mikor egy lapot az egyik fél kijátszik, be kell jelentenie, hogy az 
eseményt vagy a műveleti értékét használja fel (a Választás az 
USA-ban kártya eseménye egyedi ebből a szempontból, mivel 
kijátszásakor mind az MÉ-t, mind az eseményt felhasználják). Ha 
egy lapot a műveleti értékért játsszák ki és a lap eseménye a másik 
félhez kötődik, akkor az esemény automatikusan elindul. Ez azt 
jelenti, hogy mindkét félnek gondosan meg kell terveznie a lap-
jai kijátszását, így minimalizálva az ellenfél eseményeinek es-
etleges káros hatásait. Kérlek állj meg itt, és olvasd el a 4.10 és a 
6. szekciót a szabálykönyvben.

A dzsihádista első feladata további sejtek toborzása lesz. A szabá-
lykönyv 8.0 szekciója részletezi a dzsihádista műveleteit. Kérlek 
állj meg itt, és olvasd el a 8.1 és 8.2 bekezdéseket.

Rendben! Most már szakértője vagy a toborzás működésének!
Afganisztán kormányzása jelenleg “iszlámista uralom” alatt áll.
Ez azt jelenti, hogy a dzsihádistának nem kell kockával dobnia a 
kormányzás értéke ellenében a sikeres toborzáshoz; a toborzási 
kísérlet automatikusan sikeres. A dzsihádista kijátssza a Hidzsáb
(#35) lapot, ami egy USA esemény, és bejelenti, hogy az MÉ-t 
toborzásra fogja használni Afganisztánban. Az esemény USA

kötődésű, de az esemény előfeltételei szerint jelenleg nem kiját-
szható, így az esemény nem indul el. Mindhárom pontot toborzás-
ra használja Afganisztánban. Három sejtet rak Afganisztánba a fi-
nanszírozási sávról, ahol a sejtek alvó felükkel felfelé lesznek ler-
akva (félholdas felével lefelé; üres felével felfelé).

A Hidzsábot ezután eldobják. Ha az esemény elindult volna, akkor 
a lapot végleg eltávolították volna a játékból. A “kártya” jelző előrébb 
kerül az akciófázis jelzősávon, a dzsihádista “2.kártya” mezőre.

2. dzsihádista kártya:

Második akcióként a dzsihádista úgy dönt, hogy néhány sejtet utaztat 
Afghanisztánból. Kérlek itt állj meg, és olvasd el a szabálykönyv 
8.3 szekcióját. Most már ismered az utazás művelet működését.

Mikor egy lapot műveletekre használunk, ugyanarra a művelet tí-
pusra kell az összes MÉ-t elköltenünk. Más szóval, ugyanazon 
lapnál nem használhatsz 1 MÉ-t utazásra, aztán 2 MÉ-t toborzásra
(lásd 8.1). Továbbá, előre be kell jelentened, hogy mire használod 
fel az MÉ-t és, hogy hol fogod a műveletet elvégezni, még mielőtt 
a művelet végrehajtásának bármely részét elkezdenéd.

A dzsihádista úgy dönt, hogy a Wahabizmus-t játssza ki a 3 MÉ-
ért. A bejelentett művelet utazás. Három sejt fog Afganisztánból 
elutazni. Egy sejt megy Pakisztánba, egy sejt Oroszországba utazik, 
és egy sejt pedig a Fülöp-szigetekre megy. Mivel Pakisztán szom-
szédos Afganisztánnal, a sejt ami ide utazik, biztonságosan meg is 
érkezik. Ha “aktív” sejt lenne (félholdas felével felfelé), “alvóra” 
változna, de mivel már alvó állapotú volt, az is marad.

A dzsihádista fél mindhárom MÉ-t sejtek lerakására használja 
Afganisztánban. A sejtek alvó állapotban kezdenek.

Egy 3-mas lapot 3 sejt Afganisztánból való elutaztatásához használ.
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Az USA játékos ideológiák háborúja műveletet végez az Öböl-
országokban. Egy 5-ös dobás kell a sikerhez, de csak 4-et dobott. 
A művelet sikertelenül zárul, de egy segély jelzőt lerakhat.

Most hajtsuk végre az Oroszországba és a Fülöp-szigetekre utazó 
sejtek akcióit. De előbb itt állj meg, és olvasd a szabálykönyv 4.9
bekezdését, különös figyelmet fordítva a 4.9.4 szabályra.

A három célország közül kettő még nem tesztelt: Oroszország és a 
Fülöp-szigetek. A Fülöp-szigetekkel kezdünk. Nézd meg a dzsi-
hádista játékos segítő lapot és a kezdeti tesztelés táblázatát. Mivel 
a Fülöp-szigetek nem-muszlim ország, így a fellépését teszteljük.
Nézzük meg a fellépés táblázatot. Az egyetlen kockadobás 
módosító (KDM) ezen a táblázaton az USA fellépés tesztelésének 
+1-es értéke. A mostani dobásra nem vonatkozik KDM. Dobunk a 
kcokával és a dobott érték 2, ami a Fülöp-szigetek “gyenge” fel-
lépését eredményezi. A világ GWOT sávját azonnal módosítjuk. 
Mivel most 1 kemény és 1 gyenge nem-muszlim ország van, a 
világ GWOT jelzőt a “0-ra” kell állítanunk.

Mivel a Fülöp-szigetek nem szomszédos Afganisztánnal, az utazó 
sejtnek a célország kormányzási értéke ellenében kell kockával 
dobnia; a kormányzási értékkel megegyező vagy attól kisebb 
dobásra tud a sejt sikeresen utazni. A Fülöp-szigetek kormányzása 
tisztességes, így a sejt sikeres utazásához 1-2 értéket kell a kock-
ával dobni. A dobott érték 1 és a sejt biztonságosan megérkezik.

Végül a másik sejt oroszországi utazását végezzük el. Mivel 
Oroszország sem volt még tesztelve, ugyanúgy kell tesztelnünk, 
mint a Fülöp-szigetek esetében. A tesztelés dobott értéke 5, így 
Oroszországra egy kemény fellépés jelző kerül. A világ GWOT 
jelzőt visszaállítjuk az “1-es kemény” mezőre a GWOT jelzősávon.

Mint a Fülöp-szigetek esetében is, Oroszország nem szomszédos 
Afganisztánnal, így az oda utazó sejtnek kockadobással kell küzdenie 
a túlélésért. Oroszország kormányzási értéke szintén tisztességes, 
tehát 1-2 dobás szükséges a sikerhez. A dobott érték viszont 6-os 
lett. A sejtet elpusztították és vissza kell rakni a finanszírozási 
sávra. Rakjuk arra a jobb szélső mezőre, ahol 5-nél kevesebb sejt 
van (így összesen 9 sejt lesz a finanszírozási sávon).

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon az USA
“1. kártya” mezőre.

1. USA kártya:

Mivel meg akarja erősíteni a pozícióit az Öböl térségben mielőtt 
Afganisztánnal foglalkozna, az USA a Dúsított urán lapot játssza 
ki a MÉ-ért. Sem Oroszországban, sem Közép-Ázsiában nincs je-
lenleg sejt, az esemény előfeltételei nem teljesülnek, így az nem 
is indul el. Az USA játékos bejelenti, hogy ideológiák háborúja 
műveletet fog végezni az Öböl-országokban. Kérlek itt állj meg, 
és olvasd el a szabálykönyv 7.1 és 7.2 fejezetét.

Ahogy a szabályoknál megfigyelhettük, a MÉ-et egész más mó-
don használja fel az USA a dzsihádistához képest. Egy országban 
egy művelet elvégzéséhez az USA játékosnak olyan lapot kell ki-
játszania, aminek műveleti értéke nagyobb vagy egyenlő, mint az 
ország kormányzati értéke. Mivel az Öböl-országok kormányzása 
tisztességes, egy legalább 2-es műveleti értékkel rendelkező lap 
kell, ha műveleteket akar ott végrehajtani.

Most végezzük el az ideológiák háborúja műveletet. Vedd elő az 
USA játékos segítő lapot, és nézd meg az ideológiák háborúja 
összegzését. Mivel a célpont egy muszlim ország, így az össze-
foglaló muszlim országokra vonatkozó részét fogjuk használni.
Ezután dobunk egy kockával, megnézzük az ideológiák háborúja 
táblázatot és hozzáadjuk a vonatkozó KDM értékeket. Legalább 5 
vagy több kell a sikerhez. Jelenleg két KDM alkalmazható: +1 az 
USA magas presztízse miatt (lásd az USA presztízs sávot), és –1
mivel a kormányzást jóra próbáljuk módosítani (az ország jelen-
leg tisztességes szövetséges). A dobott érték 4. A két KDM kioltja 
egymást, így a végső érték 4; egy ponttal kevesebb, mint ami a
sikerhez szükséges.

Az ideológiák háborúja sikertelen, de nincs minden veszve. Mivel 
a kísérlet egy pont híján sikerült, egy “segély” jelzőt rakunk az 
Öböl-országokra. Amíg a segély jelző itt van, a jövőbeni ideológiák 
háborúja műveletek +1 KDM-et kapnak a segély miatt.

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az USA “2. kártya” mezőre az 
akciófázis jelzősávon.

Egy segély jelző +1 KDM-et biztosít a jövőbeni ideológiák 
háborúja műveletek sikeréhez.
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2. USA kártya:

Az ideológiák háborúja első kísérlete az Öböl-országokban sikertelen 
volt, de az USA szerzett egy segély jelzőt, így az USA fél úgy dönt, 
hogy egy második kísérletet is elvégez. Kijátssza az Etiópia lecsap 
kártyát a műveleti értékért és bejelenti, hogy ideológiák háborúja
műveletet végez az Öböl-országokban. Az előzőhöz képest egy 
különbség van, nettó +1 KDM (+1 a magas presztízsért, –1 a jóra 
váltásért, és +1 a segélyért). Dob a kockával és az eredmény 6; a 
sikerhez több mint elegendő. Nézzük meg újra az ideológiák háborúja 
táblázatot a játékos segítő lapon. Megjegyzés: az USA csak egy 
“szövetséges” ország kormányzását javíthatja. Ha egy ország sem-
leges, akkor a sikeres ideológiák háborúja szövetségessé teszi. Az 
ideológiák háborúja nem alkalmazható “ellenséges” elkötelezettségű 
országban. Mivel a sikeres dobás miatt az ország kormányzása jó 
lett, minden rezsim váltás, ostromlott rezsim és segély jelzőt el 
kell távolítani. Esetünkben a segély jelzőt távolítjuk el. Végezetül 
a “jó erőforrások” jelzőt a győzelmi jelzősáv “3-mas” mezőre ál-
lítjuk, mivel az Öböl-országok erőforrás értéke 3.

Merényletek elvégzése:

A “kártya” jelzőt előremozgatjuk a merényletek elvégzése mezőre 
az akciófázis jelzősávon. Ezen a ponton minden térképen maradt 
merényletet végrehajtunk. Jelenleg nincs merénylet lerakva, tehát 
a “kártya” jelzőt átmozgatjuk a dzsihádista “1. lap” mezőre az 
akciófázis jelzősávon.

1. dzsihádista kártya:

A következő lépéseként a dzsihádista úgy dönt, hogy nyomás alá 
helyezi Délkelet-Ázsiát az Abu Sayyaf esemény kijátszásával. Az 
esemény szövege szerint egy sejtet rak a Fülöp-szigetekre (így 8 
sejt marad a finanszírozási jelzősávon). Mivel a Fülöp-szigeteket 
már teszteltük, nem szükséges ezt újra elvégezni. Az Abu Sayyaf
hosszú távú esemény, ezért a jelzőjét le kell rakni (azon eseményeknél, 
ahol szerepel a “jelző” szó a kártyán, jelzőt kell leraknunk). Az es-
emény jelzőt rakhatjuk az események mezőre is. Néhány esemény 
azonban földrajzi kötöttségekkel bír és rendelkezik a térkép megfelelő 
országa vagy országai mellett külön jelző mezővel. Rakjuk az Abu 

Sayyaf jelzőt a megfelelő mezőre, ami a térképen a Fülöp-szigetek 
felett található.

Végül, az Abu Sayyaf kártya, ha eseményként játsszák ki, végleg kik-
erül a játékból — eseményként csak egyszer játszható ki. Rakjuk a 
térkép széle mellé, ne pedig a dobott lapok közé.

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon a dzsi-
hádista “2. kártya” mezőre.

2. dzsihádista kártya:
A dzsihádista az USA presztízsének szeretne ártani a Fülöp-
szigeteken elkövetett merénylettel. Kérlek itt állj meg, és olvasd 
el a szabálykönyv 8.5 pontját.

Kész? Kitűnő, most már tudod hogyan kell merényleteket 
előkészítened! Az Abu Sayyaf esemény alapján, az USA presztízst 
veszít (–1) minden, a Fülöp-szigetekre lerakott — nem végrehaj-
tott! — merénylet után, hacsak a seregek száma meg nem haladja 
a sejtek számát (az Abu Sayyaf lehetővé teszi az USA-nak, hogy 
katonákat vessen be a Fülöp-szigeteken, annak ellenére, hogy nem 
muszlim ország; a bevetésről a későbbiekben írunk). A dzsihádista
egy veszélyes USA kötődésű eseményt tart a kezében: a Saría es-
eményt. Mivel nem akarja ezt az eseményt elindítani, a dzsihádista
fél kijátssza a Saría-t és bejelenti, hogy merényletekre használja.
Mivel ez lesz a dzsihádista első merénylet kísérlete ebben a for-
dulóban, az esemény nem indul el (lásd 8.5.3). Ezzel a módszerrel 
a dzsihádista “eltemethet” egy USA kötődésű eseményt.

A dzsihádista bejelenti, hogy 
mindkét MÉ-t merényletre fogja
használni a Fülöp-szigeteken.
A Fülöp-szigeteken csak 2 sejt
van, ezért csak két merényletet 
rakhat le oda. A Fülöp-szigetek 
tisztességes kormányzása ellen 
dobva a dzsihádistának 1-2 között 
kell dobni merénylet lerakásához.
Dob két kockával és az eredmény
két darab 1-es. Kígyószem!
Két merénylet jelzőt lerak képpel 
lefelé a térképre. A dzsihádista fél
megnézi a merénylet jelzőket,
titokban választ két “2-es” merénylet jelzőt, és képpel lefelé ler-
akja azokat a Fülöp-szigetekre. Mivel egy 2-es műveleti értékű 
lapot használt fel, csak “1-es” és “2-es” merénylet jelzőket 
választhat.
Ezután, az Abu Sayyaf esemény szerint az USA veszít két presztízs
pontot (–2); egyet minden lerakott merénylet után. A “presztízs” 
jelzőt elmozdítják “7-ről” az “5-re” az USA presztízs jelzősávján. 
A Saría lapot az “1. merénylet” mezőre rakja emlékeztetőként, 
hogy a dzsihádista már elhasználta ezt a lehetőségét ebben a for-
dulóban.

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon az USA
“1. kártya” mezőre.

Az Abu Sayyaf esemény egy sejtet rak a Fülöp-szigetekre és az Abu 
Sayyaf esemény jelzőt, annak jelző mezőjére.
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1. USA kártya:

A csapásra csapással felelve, az USA játékos a Tárgyalások a
Moro néppel eseményt választja az Abu Sayyaf ellen. Az esemény 
szerint a dzsihádista veszít egy pontot a finanszírozásából és az
Abu Sayyaf eseményt “meggátolja” (lásd 6.2.8). A “dzsihádista
finanszírozás” jelzőt a “9-es” mezőről a “8-as” mezőre állíják a fi-
nanszírozási jelzősávon. Az esemény kijátszásának jelzésére, meg-
fordítja az Abu Sayyaf esemény jelzőt a Moro tárgyalás oldalára. 
A Tárgyalások a Moro néppel lapot ezután végleg eltávolítjuk a 
játékból.

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon az USA 
“2. kártya” mezőre.

2. USA kártya:

Az USA játékos most egy nehéz döntés előtt áll: Felhasználhat egy 
lapot riadó műveletre az egyik Fülöp-szigeteki merénylet megakadá-
lyozására, de így a kettő közül csak az egyiket tudja elhárítani.
Nincs mit tenni, az egyik merénylet mindenképp bekövetkezik a 
soron következő merényletek végrehajtása fázisban, és így a 
dzsihádista finanszírozás újra felmegy a “9-es” mezőre. Kemény 
döntés, de ez a játék erről szól. Gyakorlatiasan úgy dönt, hogy 
nem foglalkozik a Fülöp-szigetek két merényletével és inkább egy 
rezsim váltás elvégzése mellett dönt Afganisztánban. Az Enduring 
Freedom hadművelet elindul! Kérlek itt állj meg, és olvasd el a 
szabálykönyv 7.3 szekcióját, mely a bevetés műveletről szól — a 
“rezsim váltás” ugyanis egy speciális fajta bevetés művelet.

Kész? Oké, akkor gyerünk!

Az afganisztáni rezsim váltás csak azért lehetséges mert, (a) Af-
ganisztán iszlámista uralom alatt áll; (b) az USA fellépése 
kemény; és (c) elegendő számú sereg áll rendelkezésre. Az USA 
játékosnak egy 3-as MÉ lapot kell kijátszania ehhez a művelethez.
A Líbiai tömegpusztító fegyverek lapot használja fel és bejelenti, 
hogy rezsim váltást végez Afganisztánban. Hat sereget rak a seregek 
jelzősávról az országba. A “seregek” jelzőt abba a jobbról eső 
mezőbe rakja, ahol kevesebb mint 5 sereg maradt, jelen esetben ez a
“háború” mező. Bevetés esetén minden bevetett seregnek ugyanarról az 
egy helyről kell érkeznie (egy országból vagy a seregek sávról, ami 
az USA-t jelképezi). Több sereget is bevethetett volna, de akkor a 
seregek jelző már a “túlfeszített” mezőre kerülne. A “seregek” jelző 
helyzete meghatározza a felhúzott lapok számát a forduló végén. A 
túlfeszített állapot rizikós, ezért az USA csak a rezsim váltáshoz 
minimálisan szükséges számú katonát vet be: hat sereget.

Ezután mind a négy sejt Af-
ganisztánban aktívvá válik,
fordítsuk őket az “aktív” olda-
lukkal (félholdas) felfelé.
Rakjunk egy “rezsim váltás”
jelzőt Afganisztánra a zöld
felével felfelé. Ha a felek sze-
rint a játék még nincs a vége
felé, akkor átugorhatják a 
forduló végi lépést most és 
a barna felével rakhatják le a 
rezsim váltás jelzőt, mivel úgyis hamarosan megfordítják (lásd a
4.8.2 megjegyzést). A rend kedvéért most a zöld felét használjuk.

Ezt követően Afganisztán elkötelezettsége szövetségesre változik, 
és az USA félnek dobnia kell a kormányzás meghatározására. A 
kormányzás táblázatot használja, egy kockával dob. Szerencséje van 
és egy “5-öst” dob. Így Afganisztán tisztességes szövetségessé vá-
lik. A “tisztességes/jó országok” jelzőt a “4-es” mezőre mozgat-

juk a győzelmi jelzősávon (4 ilyen ország van jelenleg a térképen),
a “gyenge/iszlámista országok” jelző pedig a “3-as” mezőre kerül — a 
jelzők tulajdonképpen helyet cserélnek. Megjegyzés: az “iszlámista
erőforrások” jelzőt még nem rakjuk a “0” mezőre (mivel nincs már 
iszlámista uralom alatti ország a térképen). Ezt csak a forduló vége 
fázisban végezzük el, mikor a rezsim váltás jelzőt is átfordítjuk.

Most bizonyára azt gondolod, “Ejha! A rezsim váltás eléggé erős 
művelet!” Ez igaz, de ez egy kétélű kard:

• A dzsihádista toborzás műveletek automatikusan sikeresek egy 
rezsim váltó országban.

• Az USA nem tudja bevetésre küldeni seregeit egy rezsim váltó 
országból, hacsak nincs 5-tel több serege, mint a sejtek száma 
az országban — így a seregek le vannak kötve, és ez hatással 
van a felhúzott lapok számára is.

• Az USA nem végezhet ideológiák háborúja műveletet egy 
rezsim váltó országban, csak ha 5-tel több serege van ott, mint 
sejt — és mivel az ország mindaddig “rezsim váltó”, amíg a ko-
rmányzása jóra nem változik, egy rezsim váltás végrehajtása sok 
időt vehet igénybe.

• Az USA-nak el kell végeznie egy presztízs dobást is rezsim 
váltás után, ami nagy valószínűséggel lefelé módosítja az USA 
presztízsét. Éppenséggel ezt fogjuk most elvégezni.

Nézzük meg a presztízs táblát a játékos segítő lapon. Egy kocká-
val dobunk. Az eredmény egy “6-os”. Szerencsés dobás! Az USA
presztízs felfelé fog változni. A rákövetkező dobás (két kockával) 
meghatározza a presztízs változás mértékét. A két kocka közül az 
alacsonyabb érték határozza meg a változás mértékét. Az USA
játékos dob egy “4-est” és egy “1-est”. Az USA presztízs az alac-
sonyabb értékkel módosul: felfelé 1-el. Az “USA presztízs” jelzőt 
átmozgatjuk az “5-ről” a “6-os” mezőre a presztízs jelzősávon.

Merényletek végrehajtása:

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon a “merényletek 
végrehajtása” mezőre. Két végrehajtandó merénylet van a Fülöp-
szigeteken. A dzsihádista fél felfedi a két merényletet. Mindkét 
merénylet “2-es” értékű. Az elsőt felfedi és végrehajtja. Nézzük meg a 
meggátolatlan merényletek táblázatot a játékos segítő lapon. Mivel 
a merénylet egy nem-muszlim országban történik (de nem az USA-
ban), a táblázatnak csak ezt a részét kell figyeljük. Elsőként, adjuk 
hozzá a merénylet számszerű értékét a dzsihádista finanszírozáshoz 
— jelen esetben a dzsihádista finanszírozás kettővel emelkedik
(+2). Mivel a “dzsihádista finanszírozás” jelző nem lépheti át a 
finanszírozási jelzősáv maximumát, ami “9”, a többlet pontokat 
figyelmen kívül hagyjuk. Mozgassuk a “dzsihádista finanszírozás” 
jelzőt a “9-es” mezőre. Ezután dobnunk kell a Fülöp-szigetek fel-
lépésére. Egy kockával dobunk és megnézzük a fellépés táblát. A 
dobott érték “2”, így a Fülöp-szigetek gyenge marad. A merénylet 
jelzőt visszatesszük az elérhető merényletek mezőre.

Most a másik merénylettel is ugyanígy járunk el. Nincs változás a 
dzsihádista finanszírozásban, mivel az a maximum “9-en” áll.
Újabb fellépés dobást végzünk a 2. merényletre is. Ezúttal egy “6-
ost” dob. A Fülöp-szigetek fellépése keményre változik! Most
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már három ország kemény fellépésű és nincs gyenge ország, tehát 
a világ GWOT jelzőt a “3-as kemény” mezőre kell rakni a GWOT 
kapcsolatok jelzősávon. A merénylet visszaütött a dzsihádistára.

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon a dzsi-
hádista “1. kártya” mezőre.

1. dzsihádista kártya:

Most a dzsihádistán a sor. Négy aktív sejtje van Afganisztánban. 
Afganisztán tisztességes kormányzású, ami eléggé sebezhetővé teszi az 
ottani aktív sejteket. Mivel úgy gondolja, hogy ezek a sejtek amú-
gy is meg fognak halni, úgy dönt, hogy dzsihád műveletet végez 
velük. A dzsihád két változatban létezik: nagy dzsihád és kis dzsi-
hád. Kérlek itt állj meg, és olvasd el a szabálykönyv 8.4 fejezetét.

Most már tudod hogyan működik a dzsihád. Sok tekintetben a dzsi-
hád az USA ideológiák háborújának dzsihádista megfelelője. Ez a 
dzsihádista fő eszköze egy ország kormányzásának rombolására.

A dzsihádista játékos kijátssza a “Gonosz tengelye” lapot és bejelen-
ti, hogy a MÉ 2 pontját Afganisztánban használja kis dzsihádra és 
1 pontot Pakinsztánban dzsihádra. Az afganisztáni dzsihádra két 
kockával dob a kormányzási érték ellen: egy “6-ost” és egy “2-est”. A
“6-os” sikertelen. A sejt, ami ezt a műveletet végezte elpusztul és 
visszakerül a finanszírozási jelzősávra (most 9 sejt van a finanszírozási 
jelzősávon). A “2-es” sikeres! A sejt ami ezt a műveletet végezte 
aktívvá válik — mivel Afganisztánban már minden sejt aktív, így 
ennek további hatása nincs. A dzsihád táblázatot nézve láthatod, hogy 
a sikeres dobás egy szinttel rontja az ország kormányzását, de nem 
iszlámista uralomig — ehhez egy nagy dzsihád szükséges. Afgan-
isztán kormányzása gyengére változik. A kis dzsihád sikere nem 
befolyásolja az elkötelezettséget, csak a kormányzást. A “tisztességes/
gyenge országok” és a “gyenge/iszlámista országok” jelzők helyet 
cserélnek a győzelmi jelzősávon.

Ezután, a pakisztáni sejt végrehajtja a kis dzsihádot és egy 1-est 
dob. Pakisztán kormányzása gyengére változik, és az alvó sejt, ami a 
műveletet végezte, aktívvá válik. A “gyenge/iszlámista országok”
jelző a “4-ről” az “5-ös” mezőre kerül, és a “tisztességes/jó
országok” jelző pedig a “3-ról” a “2-es” mezőre kerül a győzelmi 
sávon.

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon a dzsi-
hádista “2. kártya” mezőre. 

2. dzsihádista kártya:

Következő lépésként a dzsihádista fél kijátssza az Ópium eseményt.
Az esemény szövege szerint, három sejtet rak a finanszírozási 
sávról, alvó állapotban Afganisztánba (6 sejt marad a finanszírozási 
sávon).

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon az USA 
“1. kártya” mezőre.

1. USA kártya:

Az USA el sem kezdheti Afganisztánban az ideológiák háborúját 
végezni, míg el nem pusztít ott pár sejtet. Rezsim váltáskor az USA-
nak legalább 5-tel több serege kell, hogy legyen az adott országban.
Így egy megzavarás művelet elvégzése válik szükségszerűvé. Kér-
lek itt állj meg, és olvasd el a szabálykönyv 7.4 bekezdését.

Készen állsz néhány Al-Kaida harcos megzavarására? Afganisztánban 
pillanatnyilag bármely művelet elvégzéséhez egy 3-as MÉ lap kell 
(mivel a kormányzás gyenge; az USA-nak olyan lapot kell

felhasználnia aminek értéke egyenlő vagy nagyobb, mint a célország 
kormányzási értéke). Az USA a Szaddám kártyát játssza ki 3 MÉ-
rt. A dzsihádista esemény kijátszható és így elindul. Az USA
eldöntheti, hogy az esemény a művelete elvégzése előtt vagy után 
indul el. Most az eseményt indítja elsőként. Az esemény hatása
azonban jelentéktelen, mivel a dzsihádista finanszírozás már így 
is a maximum “9-en” áll.

Nézzük meg a megzavarás táblázatot a játékos segítő lapon. Mivel a 
megzavarást olyan országban végzi, ahol 2+ sereg is áll, két dolog 
fog történni: először, két sejtre van hatással a művelet; másodszor, 
az USA presztízs +1-el nő. Minden érintett sejtnél, az USA fél az 
alvókat aktívvá teheti, vagy az aktív sejtet visszarakhatja a finan-
szírozási sávra. Az USA a második opciót válsztja, elpusztít 2 se-
jtet, visszarakva azokat a finanszírozási sávra (ahol így most 8 sejt 
lesz). Az USA presztízs jelzőt a “6-os” mezőről a “7-esre” rakja, 
így az USA ismét a magas presztízs tartományba kerül. Vegyük 
figyelembe, hogy a seregek jelenlétében elvégzett megzavarás +1 
presztízs jutalma a megzavarás elvégzéséért jár; amíg legalább 
egy sejt vagy újonc érintett, jár a +1 presztízs jutalom.

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon az USA 
“2. kártya” mezőre.

2. USA kártya:

Mivel nem szeretné, ha a dzsihádista iszlámista államot hozna létre 
Pakisztánban — aminek segítségével hozzájuthatna a pakisztáni fe-
gyverraktár tömegpusztító fegyvereihez (lásd 8.4.5) — az USA fél 
kijátssza az Irán kártyát az eseményért. Mivel Pakisztán egy síita-
kevert állam (zöld kör, fehér csillaggal és félholddal) az esemény 
felhasználható itt. A pakisztáni sejtet elpusztítják és visszakerül a 
finanszírozási sávra (9 sejt lesz így a sávon). Mivel az utolsó sejtet 
egy esemény hatására távolították el, egy “újonc” jelzőt kell az 
országra rakni — az újonc jelző akkor is lehelyezésre kerül, ha az 
utolsó sejtet megzavarás művelettel vesszük le (lásd 4.8.4). 

Nincsen elvégzendő merénylet, ezért a “kártya” jelzőt a dzsi-
hádista “1. kártya” mezőre rakjuk az akciófázis jelzősávon.

1. dzsihádista kártya:

A dzsihádista játékos nem szeretné ha bekerítenék, ezért meg-
próbál egy sejtet Szomáliába juttatni. Kijátssza a Hizb Ut-Tahrir
kártyát 1 MÉ-ért, és bejelenti a szándékát egy sejt Afganisztánból 
Szomáliába utaztatására.

Mivel Szomália jelenleg jelöletlen, először tesztelnünk kell. Egy 
kockával dob és megnézi a kormányzás táblázatot a játékos segítő 
lapon. A dobott érték “3” és így Szomália gyenge kormányzású 
semleges országgá válik. A “gyenge/iszlámista országok” jelzőt
az “5-ről” a “6-os” mezőre rakjuk a győzelmi jelzősávon.
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Majd, mivel Szomála nem szom-
szédos Afganisztánnal, ahonnan a
sejt elutazik, egy kockával kell 
dobnia a célország kormányzási 
értéke ellen. A dobott érték “2”, így a 
sejt biztonságban megérkezik és  
alvó felével felfelé az országra 
rakjuk.Ha a dzsihádista fél úgy 
dönt, akkor egyetlen sejt is utazha-
tott volna az országon belül és így 
egyszerűen az afganisztáni aktív se-
jtet az alvó felére fordíthatja.

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon a dzsi-
hádista “2. kártya” mezőre.

2. dzsihádista kártya:

Szomália jó célpont egy nagy 
dzsihádra, mivel már van rajta 
egy ostromlott rezsim jelző.
Ennek tudatában, a dzsihádista
fél a következő lapját toborzás-
ra használja Szomáliában. A 
Moszad & Shin Bet lapot játssza 
ki a 2 MÉ-ért. Az esemény elő-
feltételei nem teljesülnek (nincs
sejt Izraelben, Jordániában és Libanonban sem), ezért az esemény 
nem indul el. Mindkét toborzást Szomáliában végzi el: egy “2-est”
és egy “3-ast” dob — a dzsihádista jól dob a kockákkal! Két sejtet 
toborzott Szomáliában. Így már három sejt van Szomáliában, 
újabb fejfájást okozva ezzel az USA játékosnak!

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon az USA
“1. kártya” mezőre.

1. USA kártya:

Az USA úgy dönt, hogy továbbhalad az úton és Afganisztánra 
koncentrál, a Jaysh al-Mahdi eseményként való kijátszásával. A
síita kisebbség Afganisztánban az USA mellé áll! Afganisztán
egy síita-kevert ország, ahol sejtek és seregek is vannak, tehát az 
esemény kijátszható itt. Két sejtet levesz és visszarak a finan-
szírozási jelzősávra (most 9 sejt van a sávon). Vegyük észre, hogy 
az esemény miatt a sejtek alvó vagy aktív állapota nem számít!

A “kártya” jelzőt előreléptetjük az akciófázis jelzősávon az USA
“2. kártya” mezőre.

2. USA kártya:

Az USA nyomás alatt akarja tartani Afganisztánt, ezért most a
Pakisztáni offenzívát játssza ki a 3 MÉ-ért. Az USA ideológiák 
háborúját jelent be Afganisztánban. Ez most már lehetséges, mivel 
hat sereg és csak egy sejt van az országban — öttel több a sereg, 
mint a sejt egy rezsim váltó országban.

Az egyetlen KDM ami alkalmazható a +1 a magas USA presztízs miatt 
— az USA presztízs jelző a “7-es” mezőn áll az USA presztízs sávon. 
A dobott érték “4”, ami éppen elég a +1-es KDM-el a végső “5-
ös” értékhez. Afganisztán kormányzása tisztességesre változik. A
“tisztessége/jó országok” jelzőt a “2-es” mezőről a “3-asra” rakjuk,
és a “gyenge/iszlámista országok” jelzőt pedig az “5-ös” mezőre a 
győzelmi sávon.

Nincsen elvégzendő merénylet, így a “kártya” jelzőt 
előreléptetjük az akciófázis jelzősávon a dzsihádista “1. kártya” 
mezőre.

1. dzsihádista kártya:

A fordulója utolsó lapjával, a Ki-
szivárogtatással, a dzsihádista 
egy “toborzás” műveletet végez. 
A dzsihádista nem tarthat meg 
egyetlen lapot sem, egyik fordu-
lóból a következőbe haladva.
Az USA viszont rendszerint élhet
az utolsó kijátszott lap előnyével 
minden fordulóban. Ennek 
tudatában a dzsihádista játékos bejelenti, hogy toborzást kíván 
végezni, egy sejtet Afganisztánba és kettőt Szomáliába. A 
toborzás Afganisztánban automatikusan sikeres, mivel az ország 
továbbra is rezsim váltó jelzővel van ellátva. Egy sejtet átrak a 
finanszírozási jelzősávról Afganisztánba az alvó felével felfelé.

Szomália esetében azonban a dzsihádistának dobnia kell a 
kormányzási érték ellenében, hogy kiderüljön sikeres volt-e a to-
borzás. Mivel két kísérletet jelentett be Szomáliában, két kockával 
dob. A dobott érték két “3-as”. Két sejtet rak a finanszírozási 
jelzősávról Szomáliába, az alvó felükkel felfelé. Hat sejt marad a 
finanszírozási jelzősávon.

Mivel a dzsihádista kifogyott a lapokból, a “kártya” jelzőt előre-
mozgatják az USA “1. kártya” mezőre az akciófázis jelzősávon.

1. USA kártya:

Az utolsó USA lap a Háború Gázában. A 6.3.2.3 szabály szerint, 
az utolsó lap eldobása nem indítja el a lap eseményét. A szabá-
lykönyv 6. fejezetében, közelebbről az 5.2.4 pontban leírtuk, hogy 
az USA milyen opciók közül választhat az utolsó lapja kapcsán:

• A kezében tarthatja. Ezáltal a lapot későbbi fordulóban fel-
   használhatja, vagy...

• Kijátszhatja, vagy...

• Eldobhatja.

Ha a dzsihádistának még lenne lapja, akkor az USA félnek tanác-
sos lenne megtartania a lapját, ha válaszlépésre lenne szükség 
egy dzsihádista akció miatt. De mivel nem ez a helyzet, az USA 
fél-nek el kell döntenie, hogy kijátssza, eldobja vagy megtartja a 
következő fordulóra. Az esemény dzsihádista kötődésű és hatásai 
kellemetlenek: +1-et ad a dzsihádista finanszírozáshoz és egy 
USA lap eldobását is okozza (ez most nem számít) és levon –1-et 
az USA presztízsből (ez jelentős dolog, mert az USA elvesztené 
a kényelmes +1 KDM-t az ideológiák háborúja kapcsán, ha az 
USA presztízs jelző visszakerülne a “6-os” mezőre). Az USA
fél a józan ész szerint a lap eldobása mellett dönt, az esemény 
pedig elmarad. Ez az USA elsődleges lehetősége a dzsihádista es-
emények “eltemetésére”.

Mivel mindkét játékos kifogyott a lapokból és nincs elvégzendő 
merénylet sem, a forduló véget ér. Nézzük meg a “forduló vége” 
listát a térképen az akciófázis sáv alatt. Fentről kezdve végrehaj-
tunk minden alkalmazható lépést:

1. A dzsihádista finanszírozás jelzőt egy mezővel hátrébb mozgatjuk; 
a jelző a finanszírozási sáv “8-as” mezőjére kerül, de még így is a 
“bőséges” részben van, a dzsihádista fél a következő körben is 9 
lapot fog kapni.

2. Ezután, az USA veszít egy presztízs pontot, ha van iszlámista 
uralom alatt álló ország. Nincs ilyen ország jelenleg, így ennek a 
lépésnek nincs hatása. Ha létrejön, akkor ez a hatás jelentős lehet.
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Az új játékosok könnyen figyelmen kívül hagynak olyan kis erőforrás 
értékű országokat mint Szomália, de Szomália iszlámista uralom alat-
ti forduló végi hatásai jelentősek: –1 presztízs minden fordulóban! Ez 
könnyen ellehetetleníti az USA-t, ha nem tesz ellene valamit.

3. Ezután az USA nyer +1 presztízst, ha a Világ GWOT fellépése
ugyanolyan, mint az USA-é, és a “3-as” mezőn áll az USA GWOT
kapcsolatok sávon. Mivel most ez a helyzet, az USA nyer 1 presztízst, 
előreléptetve az USA presztízs jelzőt a “8-as” mezőre az USA 
presztízs jelzősávon. Így az USA egy mezővel közelebb került az 
erőteljes “magas presztízs” ideológiák háborúja KDM-hez.

4. Most a rövidtávú eseményeket, illetve az “1. merénylet” mezőn 
levő lapokat a dobottak közé rakjuk. Némely esemény, mint pl. a
GTMO és az Olajárcsúcs csak egy fordulóra hatnak. Ebben a for-
dulóban ilyen lapot nem használtunk, de volt 1. merényletre 
használt kártya. A Saría lapot az “1. merénylet” mezőről a dobott 
lapok közé rakjuk.

5. Ezután a tartalékok jelzőket a nullára rakjuk vissza. Nem 
használtuk ezeket ebben a fordulóban, tehát ennek a lépésnek 
nincs hatása. A tartalékokat használhatjuk egy-egy lap értékének 
emelésére. A játékosok, például kijátszhatnak egy 1-es MÉ lapot, 
és az értékét a tartalékokhoz adhatják — gyakorlatilag félrerakják 
az MÉ-t későbbre. Később kijátszott lapnál a játékos hozzáadhat-
ja a tartalékba rakott MÉ-t a kijátszott lap értékéhez (maximum 3 
MÉ-ig) egy művelet elvégzéséhez. Lásd a 6.3.3 a tartalékokról.

6. Most új lapokat osztunk. Az USA “seregek” jelző a háború 
mezőn áll a seregek jelzősávon, tehát az USA 8 lapot kap. A 
”dzsihádista finanszírozás” jelző a bőséges részen áll a finan-
szírozási jelzősávon, tehát a dzsihádista 9 lapot kap. A “seregek” 
jelző helyzete a felhúzott lapok számát adja meg és nem a kézben 
tartott kártyák számát. Ha például, az USA megtartja az utolsó 
lapját, ekkor továbbra is 8 lapot kapna. Így, ha az USA megtartja 
az utolsó lapját és a “seregek” jelző az alacsony intenzitáson áll a 
seregek jelzősávon, akkor 10 lappal kezdené a következő fordulót.

7. Végül, a zöld rezsim váltás jelzőt Afganisztánon a barna felére 
fordítjuk. A “dzsihádista erőforrások” jelzőt még nem
mozdítjuk el az “1-esről” a “0” mezőre a győzelmi sávon,
mivel bár nincs már iszlámista uralom alatt álló ország, a rezsim 
váltás még nem fejeződött be. A dzsihádista csak a rezsim váltás 
jelző levétele után kapja/veszíti el a pontokat.

Ezzel véget ért egy forduló. A “kártya” jelzőt visszarakjuk a 
dzsihádista “1. kártya” mezőre az akciófázis sávon, felkészülve a 
következő körre.

A Labirintusban nincs konkrét forduló jelző. A játék mindaddig 
zajlik, míg van elegendő felhúzható lap a húzópakliban egy teljes 
osztáshoz. Ha már nincs elegendő, akkor a “pakli” jelzőt előre-
mozgatjuk egy mezővel a “vége” mező felé az akciófázis jelzősávon és 
újrakeverjük a dobott lapokat. Ha a fenti 6. lépésnél ez a helyzet 
állt volna elő, akkor a játéknak azonnal vége, és a 2.3 pont szerinti 
győzelmi kondíciók vizsgálata következne — még azelőtt, hogy a 
rezsim váltás jelzőket a barna oldalukra fordítanánk.

Egy teljes fordulót végigvittünk a betanításban, de van még egy 
fontos művelet, amit eddig nem mutattunk be, ezért még egy 
kártya kijátszásáig folytatjuk az oktatómódot.

1. dzsihádista kártya:

Tegyük fel, hogy a dzsiháista még egy 3 MÉ lappal rendelkezik az 
előző forduló végén: a GTMO-val (#114). A következő akciófáz-
iában ki is játssza a GTMO-t 3 MÉ-ért és bejelenti, hogy nagy 
dzsihádot végez Szomáilában.

Nézzük meg a dzsihád művelet összegzését a játékos segítő lapon.
Nagy dzsihád végzése esetén fontos észben tartani, hogy ez a 
művelet egy fontos előfeltétellel bír: a dzsihádista félnek 5-tel több 
sejttel kell az országban lennie, mint a seregek száma, a művelet 
elvégzése érdekében. Mivel Szomáliában jelenleg 5 sejt és 0 sereg 
van, az előfeltétel teljesül.

Ezután minden sejt az országban aktív lesz. Végül, mint a kis dzsihád 
esetében, itt is egy adott számú kockával kell dobni, a műveletre 
felhasznált lap MÉ-e szerint. Ebben az esetben egy 3-as MÉ lapot 
használtunk, tehát a dzsihádista 3 kockával dob. A dobás a 
célország kormányzási értéke ellenében történik. Szomália gyenge 
kormányzású, tehát 1-3 között sikeres; 4-6 esetén sikertelen a 
dobás. Dob 3 kockával, és az eredmény 4, 6, és 2. Rendszerint két 
sikeres dobás szükséges a nagy dzsihád esetén ahhoz, hogy 
gyengéről iszlámista uralomra váltsunk (és ez az egyetlen mód az 
iszlámista uralom eléréséhez), egy műveleten belül (lásd 8.4.2). 
Minden sikertelen dobásnál, úgy mint a kis dzsihádnál, egy sejtet 
visszarakunk a finanszírozási sávra. Ha egy gyenge kormányzású 
országban 3 kockadobásból sem tudjuk megvalósítani az iszlámista 
uralmat, akkor a nagy dzsihád teljes kudarcnak minősül, ami az 
ország elkötelezettségét egy mezővel a szövetséges felé mozdítja.
A nagy dzsihád sikertelensége nem jelent teljes kudarcot, mert a 
dzsihádista lerakhat egy “ostromlott rezsim” jelzőt az országra —
ha még nincs ott ilyen jelző.

Jelen esetben a 3 dobásból kettő sikertelen; a “4-es” és a “6-os”, 
mindkettő visszarak egy-egy sejtet a finanszírozási sávra. Csak a “2-
es” dobás sikeres. Rendszerint ez egy nagy dzsihád kudarcot jelen-
tene, de Szomália egy ostromlott rezsim jelzővel kezdte a játékot,
ezért egy sikeres dobás is elég a kormányzás iszlámista uralomra 
fordításához (lásd a 8.4.3.2), tehát a művelet sikeres!
Rakjunk Szomáliára egy iszlámista uralom jelzőt, és mozgassuk az 
elkötelezettségét az “ellenségesre”. Távolítsuk el az ostromlott 
rezsim jelzőt. Ezután, mozgassuk a “dzsihádista erőforrások” 
jelzőt a “0-ról” az “1-es” mezőre a győzelmi sávon. Végül emeljük 
a dzsihádista finanszírozást az ország erőforrás értékével, amit épp-
en iszlámista uralomra fordítottunk — jelen esetben a finanszírozás 
a “8-ról” a “9-re” változik.

Ezzel véget ért az illusztált példajáték. Bár majdnem minden 
játékszabályt bemutattunk, néhány szabályt nem integráltunk az 
oktatómódba. A következő szabályokat nem tárgyaltunk és java-
soljuk ezek átolvasását mielőtt folytatnád a játékot: az 1, 2, 3, ill. a 
4.5, 4.6, és 4.8 fejezetek a szabálykönyvben.
Javasoljuk, hogy a játékosok erről a pontról folytassák a játékot:

• Keressük meg és dobjuk el a GTMO lapot, amit a szomáliai 
nagy dzsihádra használtunk fel.

• Osszunk 8 lapot az USA-nak és 8 lapot a dzsihádistának.

• Folytassuk a játékot a tanultakat alkalmazva.

• Legfőként pedig: szórakozzunk kellemesen!
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Ez a példajáték egy teljes fordulón át demonstrálja az 1 játékos 
játékmenet sajátosságait, melyet a szabálykönyv a 9. fejezete szabályoz.
Feltételez némi jártasságot (más próbajáték ismerete, vagy korábbi 2 
játékos tapasztalat) a szabályok 1-8. fejezeteiben. A 12. oldal keretes 
részén egy külön példát mutatunk be a radikalizáció folyamatáról.

Összeállítás
A partner nélküli játékos kiválasztja és összeállítja a “Na gyerünk!” 
forgatókönyvet (2001-?), és a “kampány” játékhossz mellett dönt (3
pakli). Mindkét játékos segítő lapot a keze ügyébe rakja, az egyiket 
kinyitja a “dzsihádista tevékenységek” folyamatábránál. A játékos 
a nehezített “hathatós dzsihádista ideológia” verziót játssza majd
(9.7), és nem használja az opcionális pakliválogató szabályt. A 
játékos irányítja az USA-t, és kiosztja a felenként 9 kezdőlapot,
a dzsihádista lapokat képpel lefelé, pakliba rakva (9.2).

Az USA lapjai: NEST, Szankciók, Al-Azhar, Hírszerzők közössége,
Fokozott intézkedések, Patriot Act, Kiadatások, Abu Sayyaf, és a
Volt KGB-sek. A játékos nem nézheti meg a dzsihádista lapjait. (Ha 
követni szeretnéd a példa során, a dzsihádista lapjai, fentről lefelé:
Nem hivatalos megbeszélés, Wahabizmus, Amerithrax, Tora Bora,
Most biztonságosabb, “A Gonosz tengelye”, GTMO, Musarraf, és 
a FATA).

1. dzsihádista akciófázis
1. lap: A játékos megfordítja a dzsihádista legfelső lapját, a Nem
hivatalos megbeszélést. Az “esemé-
mény vagy MÉ” ábrát követve (9.4.1)yable non-US event nor a 
ez nem kijátszható nem USA/USA
esemény (előfeltétele van amely nem
teljesül:”az USA gyenge”). Az ábra
következő mezőjének kérdése a nagy
dzsihád lehetséges sikere: nem lehet;
4 sejt van Afganisztánban, ami már 
iszlámista uralom alatt áll. A követ- 
kező mező szerint a játékos megnézi,
hogy (kis) dzsihád lehetséges-e jó, 
vagy tisztességes országban: nem;  
nincs sejt jó vagy tisztességes ország-
ban. A következő mező kérdése az
elérhető sejtekre vonatkozik: van
ilyen; 11 sejt van a sávon, és “bőséges” a finanszírozás. A GT-
MO nincs érvényben, így a művelet toborzás lesz. A “toborzás”
folyamatábrán a “hol?” mezőt ellenőrizzük, nincs rezsim váltó 
ország, de van iszlámista uralom alatt álló, ahol a MÉ duplájánál 
kevesebb sejt van — Afganisztán (4 < 6). Mivel a dzsihádista
ideológia hathatós (könnyíti a felté-
teleket a nagy dzsihád sikeréhez) 
mindhárom MÉ nem egy, de két sejt
automatikus lerakását eredményezi, 
ami összesen hat alvó sejtet rak a fin-
szírozási sávról Afganisztánba, ahol 
így már mindösszesen tíz sejt lesz. 

2. lap: A játékos felfedi a dzsi-
hádista következő kártyáját, ami a 
Wahabizmus. A lap egy kijátszható
nem-USA esemény — nincs előfelté-
tel, és az eseményt nem gátolja 
semmi. A folyamatábrát követve, 
az esemény nem toborozhat 

vagy rakhat le sejteket, tehát kijátszásra kerül. Mivel nem 
semleges kötődésű a lap, hanem dzsihádista, így semmi más 
nem történik. Mivel a finanszírozás már eleve a maximális “9”, 
a Wahabizmus eseménynek nincs hatása.

Megjegyzés: A dzsihádista jól kihasználta a tálibok uralta Afganisztánt, 
mint kiképző központot, míg elérhető, de a wahabista adományok
már olyan pillanatban érkeztek, mikor amúgy is felvetette őket a 
pénz az amerikai földön elkövetett látványos merényletek miatt.

1. USA akciófázis

1. lap: A játékos kijátssza a 
Hírszerzők közössége lapot az es-
eményért. A játékos megvizsgálja 
a dzsihádista képpel lefelé fordított 
pakliját, ügyelve a lapok sorrend-
jének megőrzésére (9.2). Most 
már tudja milyen események jön-
nek majd és ismeri a sorrendjüket 
is. Az esemény 1 műveleti pontját 
tartalékba teszi és úgy dönt, hogy 
nem játszik ki extra kártyát.

2. lap: A játékos az Abu Sayyafot 
választja, hozzáadja az 1 pont tar-
talékot, azért hogy a seregek sávról 
hat sereg bevetésével rezsim váltást
indítson Afganisztánban.

• A kormányzásra dobott “2-es”
Afganisztánt gyengére állítja.

• A presztízsre dobott “5-ös”, az 
ezt követő “4-es” és “2-es” értékek 
felnyomják az USA presztízsét
“7-ről” “9-re”.

A lap dzsihádista eseménye 
megtörténik, teszteli a Fülöp-
szigeteket — gyenge lesz — lerakja 
a sejtet és az “Abu Sayyaf” jelzőt 
is, ezután eltávolítja a lapot a 
játékból.

Megjegyzés: Az USA lezárja a Tálib játszóteret szinte 
azonnal, a Wahabizmus nem fogja a dzsihádistákat segíteni, mert 
már bővében vannak a pénznek a az amerikai földön elkövetett 
látványos merényletek miatt. A játékosnak erős lapjai vannak, de 
most két gyengébb kártyával egy lassabb afganisztáni behatolást 
választ, annak reményében, hogy bepillantást nyerhet a dzsihá-
sista terveibe és előkészítheti a terepet egy új afgán háborúnak.

2. dzsihádista akciófázis

1. lap: A játékos megfordítja a következő dzsihádista lapot, ami az
Amerithrax; a dzsihádista kötődésű esemény kijátszható és 
megtörténik: a játékos találomra eldobja egyik lapját, jelen eset-
ben a Fokozott intézkedéseket.

2. lap: A következő dzsihádista lap a Tora Bora. Az “esemény vagy 
MÉ?” szerint ellenőrzi, hogy kijátszható nem-USA esemény: igen. 
Az esemény nem toboroz vagy rak le sejtet, így megtörténik 
függetlenül a finanszírozási sáv sejtjeitől. Semleges esemény, így 
a MÉ lesz felhasználva (9.4.1).

PÉLDAJÁTÉK 1 JÁTÉKOS ESETÉN
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Az eseményt elsőként végrehajt-
va, a játékos levesz két sejtet Af-
ganisztánról a sávra (a sejtek öss-
zlétszáma így 8 lesz) és dob a 
presztízsre: egy “3-mas”, majd “1-
es” és “5-ös” dobás 1 pontos USA
presztízs vesztést okoz (“8”). A 
játékos ezután húz egy lapot, amit 
képpel lefelé a dzsihádista pakli 
tetejére rak. (Nem tudja, de ez a 
lap az Ansar al-Islam.)

A játékos most tovább követi az 
“esemény vagy MÉ?” folyamatábrát, 
hogy a kötődés nélküli lap 2 MÉ-t 
felhasználja. Egy nagy dzsihád 
sikere Afganisztánban majdnem 
lehetséges (8 sejt – 6 sereg = 2; 3+ 
sejt kell még a dzsihádhoz hathatós 
ideológiánál). Jó ill. tisztességes 
országokban nem lehet dzsihád
(mivel a Fülöp-szigetek nem-mus-
zlim). Vannak elérhető sejtek, tehát a 
MÉ torborzásra lesz felhasználva.

A toborzás ábra első mezője nem ér-
ényes, mivel nincs 5-tel több sereg
a sejteknél Afganisztánban, az egyet-
len rezsim váltó országban. Nincs 
iszlámista uralom alatt álló ország sem, a 2. mező alapján.
A harmadik mező szerint viszont a Fülöp-szigetek (egyedül) 
megfelel a kívánalmaknak, mert már van ott sejt, tehát lehetséges 
toborzási helyszín, és nincs iszlámista uralom alatt, ill. nem 
rezsim váltó. A játékos két kockával dob: a tobozás “3-as” vagy 
kevesebb esetén sikeres; végül a “3-as” és “6-os” dobott érték két 
sejt toborzását eredményezi a Fülöp-szigeteken (9.7).

A Tora Bora lapot végleg 
eltávolítja a játékból.

2. USA akciófázis

1. & 2. lap: A játékos most 
felhasználhatja a Kiadatásokat
az újonnan húzott dzsihádista lap 
eldobására (9.2), de a várakozás 
mellett dönt és megpróbál előnyt 
kovácsolni a Hírszerzők közössége
által gyűjtött információkból és az 
egyik erős dzsihádista esemény 
elébe próbál menni. Két gyors ütés 
mér a dzsihádista finanszírozásra, 
amint kijátssza a Patriot Act, majd 
a Szankciók lapokat, melyet a 
következő akciófázisban az Al-
Azharral szeretne folytatni. A Patriot 
Act lapot eltávolítja, és a finanszírozás
“7-re” csökken.

Megjegyzés: A dzsihádista felkelés a 
Fülöp-szigeteken növekszik, de az 
USA-nak van bőven feladata Afgan-
isztánban is.

3. dzsihádista akciófázis

1. lap: A játékos felfordítja a 
következő lapot ami az Ansar al-
Islam, egy kijátszható nem-USA 
esemény, ami lerak egy sejtet.
Mivel a finanszírozási sávon még 
vannak sejtek, az esemény jön létre a 
“radikalizáció” helyett. A sejt ler-
akás célországai (Irak és Irán) közti 
választás véletlenszerű (9.4.2.1), és 
egy vagy-vagy kockadobás alapján 
a sejt Irakba kerül.Az Ansar al-Islam
lapot végleg eltávolítja a játékból.
2. lap: A következő lap a Most biz-
tonságosabb. Az “esemény vagy 
MÉ?” szerint, ez egy kijátszható 
USA esemény, ezért az MÉ-t 
merényletekre használja és az es-
eményt figyelmen kívül hagyja.
Mivel a dzsihádista játék soha nem 
indít el USA eseményt (9.4.1), a 
lapot normál módon eldobhatjuk, 
ahelyett, hogy az “1. merénylet” 
mezőre raknánk. a merénylet folya-
matábráját követve, a merénylet nem
lehetséges az Egyesült Államokban;
a presztízs nem alacsony; és az 
Abu Sayyaf érvényben van, továbbá
legalább annyi sejt van mint sereg a
Fülöp-szigeteken, így ez lesz az elsődleges merénylet célpont.
Mivel van elég sejt mindhárom MÉ felhasználásához, nincs 
tovább szükség a folyamatábrára. A három Fülöp-szigeteki sejt 
aktív lesz és dob egy “3-ast”, “3-ast”, és “4-est”. A játékos 
fellélegezhet, mert a Moro dzsihádisták nem voltak sikeresek!

3. USA akciófázis

1. lap: Eljött az idő, hogy a Ki-
adatások meggátolja a dzsihádis-
tát a “Gonosz tengelyének” ki-
aknázásában és az USA presztízs 
potenciális csökkentésében. A játékos 
az USA eseménnyel megzavar két 
aktív sejtet Afganisztánban, vissza-
küldve őket a sávra és megemelve 
a presztízst “9-re”, illetve eldobja 
a “Gonosz tengelyét” a dzsihádista 
pakli tetejéről (9.2). A “Kiadatások”
jelzőt az esemény mezőre rakja.

2. lap: A játékos az Al-Azhar es-
eményként való kijátszásával foly-
tatja. Egyiptom jelöletlen és tesztelés 
után gyenge semleges lesz. A fi-
nanszírozás csökken, “7-ről” “3-ra” 
azaz “bőségesről”  “szűkösre”.

Megjegyzés: A tehetetlen merénylők 
Délkelet-Ázsiában, az USA Kinc-
stári Hivatalának tevékenysége, és je-
lentős iszlám tanítóknak a szeptember 
11. támadásokat elítélő magatartása 
miatt a dzsihádisták finanszírozása 
jelentősen megcsappant.
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4. dzsihádista akciófázis

1. lap: A következő dzsihádista lap 
a GTMO, egy kijátszható nem-USA 
esemény. Az esemény megtörténik, 
egy presztízs dobást eredményez:
“1-es”, majd “4-es” és “6-os” dobás 
lecsökkenti az USA presztízsét “5-
re”, a “közepes” szint aljára.

A GTMO semleges esemény, így a 
játékos az “esemény vagy MÉ?” ábrát 
követve ellenőrzi a nagy dzsihád, ill. 
jó vagy tisztességes országok elleni 
kis dzsihád lehetőségeit — nincs ilyen. 
Nincs elérhető sejt, mert a finanszírozás 
túl alacsony (még ha lenne is, a GT-
MO érvényben van, (9.4.1), tehát a 3 
MÉ utazásra lesz felhasználva.

Az utazáshoz a játékos az “utazás - hova:” folyamatábrát használ-
ja a tényleges kísérlet előtt a sejtek úticéljainak meghatározására
(9.4.2.6).

Az első sejtnél, az első mező egy nem iszlámista országot ír rezsim 
váltás, ostromlott rezsim vagy segély jelzővel. Mind Afganisztán
(rezsim váltó), mind Szomália (ostromlott rezsim) alkalmas, 
tehát a játékos a fehér színű “úticél prioritások” mezőt nézi meg 
(9.4.2, 9.4.2.6). Elsődleges prioritású Pakisztán, ami nem alkalmas 
ország. A következő prioritás a sorban a “legnagyobb erőforrás”. 
Mind Afganisztán, mind Szomália “1-es”, tehát egál. A játékos ki-
jelöl mindkét országnak kockadobás értékeket (9.5), 1-3-ig 
Afganisztán és 4-6-ig Szomália. A “6-os” dobás Szomáliát jelenti, 
mint célállomás az első sejt részére. A második sejt utazásához a 
következő (második) mező egy gyenge országot ír elő, olyat ahol 
a nagy dzsihád válna lehetővé két sejt hozzáadása esetén. A 
hathatós ideológia esetén (9.7), csak 3-mal több sejt kell, mint a 
seregek száma, tehát Irak (1 sejt, 0 sereg) éppenhogy alkalmas,

míg Afganisztán (6 sejt, 6 sereg) éppenhogy alkalmatlan. A má-
sodik sejt Irakba kísérel majd meg elutazni.

A harmadik sejt utazásához, a következő mező egy muszlim orszá-
got jelöl ki, ami jó vagy tisztességes kormányzású és van a szom-
szédjában sejt. A jelöltek Szíria, az Öböl-országok, és Pakisztán
— mind tisztességes muszlim ország; Szíria és az Öböl-országok 
szomszédjában, Irakban, Pakisztánban és Afganisztánban is van 
sejt. A fehér prioritás mezőt újravizsgálva az utazás legmagasabb 
prioritású célpontja Pakisztán.

A három sejt célországainak kiválasztása után (Szomália, Irak, és
Pakisztán), a játékos megnézi az “utazás -honnan” folyamatábrát a 
kiinduló ország(ok) eldöntésére (9.4.2.6.1). Nincs iszlámista uralom 
alatt álló ország, sem olyan rezsim váltó ország, ahol a sejtek többen 
lennének, mint a seregek, így az első mező, ami érvényesül a 
“szomszédos ország”, a következő pedig a “véletlenszerű ország, 
beleértve a célországot is”.

Szomália szomszédjában nincs sejt, tehát az első sejt kiinduló 
pontja egy találomra választott ország lesz. Három lehetőség 
van (Irak, Afganisztán, és a Fülöp-szigetek). A “kiinduló ország 
prioritások” mező szerint a legmagasabb prioritás a “vannak 
sejtek” — igaz Afganisztánra és a Fülöp-szigetekre, de Irakra nem
(a második prioritás, “nem egy másik célország”, hasonlóan csak 
Irakot tenné alkalmatlanná). Egy Afganisztán és a Fülöp-szigetek 
közt döntő dobásérték elosztásos dobás Afganisztánt eredményezi 
kiinduló országként a Szomáliaba utazó sejtnek.

A második célország Irak, nincs sejt a szomszédjában. Egy Af-
ganisztán és a Fülöp-szigetek közt döntő dobás Afganisztánt hoz-
za ki kiinduló országként.

A harmadik célország Pakisztán, van a szomszédjában sejt, Afgan-
isztánban, így Afganisztán lesz a kiinduló ország.

A játékos elvégzi a 3 sejt utazását. Szomália jelöletlen és tesztelés 
után gyenge semleges lesz. Egy “2-es” dobás sikereses elutaztat

Egy 1 játékos “Na gyerünk!” forgatókönyv első akciófázisa zajlik, alap 
ideológiai szinten. Az első dzsihádista lap, amit felfedünk az  Iraki
tömegpusztító fegyverek. Ez egy kijátszható USA esemény, tehát az 
“esemény vagy MÉ?” folyamatábra szerint, az eseményt figyelmen 
kívül hagyjuk, és a 3 MÉ merényletekre fordítódik. A teljes “merénylet 
- hol?” folyamatábrát végigkövetve azonban kiderül, hogy nincs a 
követelményeknek megfelelő ország (nincs ország, ahol merénylet 
létrejöhetne, mert minden sejt egy iszlámista országban áll). Így a 
játékos egy “radikalizáció” elnevezésű mezőre jut, és mindhárom 
MÉ-t a jobb felső sarokban levő, zöld radikalizáció mező szerint 
fogja elkölteni.

• A radikalizáció mező szerint, az első pont a háromból 
automatikusan lerak egy sejtet egy véletlenszerű országba, 
ha van sejt a finanszírozási sávon. A játékos dob egy barna és 
egy fekete kockával; “1-es” és “3-as” értéket dob, ami a “dobj
Schengenre” utasítást eredményezi. Dob egy másik kockával és 
megnézi a Schengen táblát; az “5-ös” érték “Spanyolországot”
eredményezi. A játékos egy alvó sejtet rak ide és teszteli Spany-
olország fellépését.

• Ezután, a második ponttal automatikusan utaztat egy sejtet az utazás 
folyamatábra alapján. Az “utazás - hova” ábra emlékezteti, hogy
radikalizációnál az első megnézendő mező az, ami egy gyenge 

országot ír elő, ahol egy nagy dzsihád lehetséges 2 sejt hozzáadásá-
val. Mivel ilyen ország nincs, így a következő mezőt ellenőrzi —
jó vagy tisztességes muszlim ország, szomszédjában sejttel. Pak-
isztán tisztességes semleges, szomszédos sejtek vannak Afgan-
isztánban, tehát ez lesz a célpont. Az “utazás - honnan” első
mezőjét — iszlámista uralom több sejttel, mint a lap MÉ-je —
Afganisztán teljesíti, tehát egy sejt automatikusan elutazik
Afganisztánból Pakisztánba. (A nem-szomszédos utazások is 
automatikusan sikerülnek, ha radikalizáció okozza az utazást.)

• A következő bekezdés a radikalizációnál merénylet lerakását írja 
elő, ha a finanszírozás kevesebb “9-nél”. A finanszírozás 9-es, 
így a játékos továbblép a negyedik bekezdéshez.

• A radikalizáció negyedik bekezdése szerint, minden fennmaradó 
MÉ (csak egy maradt most) automatikusan egy szinttel rontja 
egy találomra választott, jó vagy tisztességes muszlim ország 
kormányzását. (Nincs alkalmazható prioritási sorrend.) A jelöltek
Szíria, az Öböl-országok, és Pakisztán. A játékos kijelöl egyenlő 
kockadobási értékeket: 1-2 Szíria, 3-4 Öböl-országok, és 5-6 
Pakisztán. A dobott érték “1”, ez lerontja Szíriát tisztességes el-
lenségből gyenge ellenségesre.

Az Iraki tömegpusztító fegyverek lapot eldobja, majd a játékos a 
második dzsihádista akciófázissal folytatja a játékot.

Példa a radikalizációra (9.4.3)
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1 aktív sejtet Szomáliába és alvó állapotúvá teszi azt. Egy “4-es” 
dobás eltávolít Afganisztánból egy sejtet, ami Irakba utazott volna.
A harmadik sejt automatikusan utazik Afganisztánból Pakisztán-
ba, ahol alvó állapotú lesz.

A játékos befejezte a GTMO lap eseményének és műveleteinek 
végrehajtását, és a “rövidtávú események” mezőre rakja a kártyát.

2. lap: A dzsihádista akciófázis
második lapja a Musarraf.
Ez egy kijátszható nem-USA es-
emény (a korábbi pakisztáni utazás 
miatt), és mivel nem rak le sejtet,
és nem toboroz, így megtörténik. 
A Pakisztánban levő sejtet egy 
újoncra cseréljük, és Pakisztánt
gyenge szövetségesre állítjuk.

A dzsihádista most felhasználja a
semleges lap 2 MÉ-ét. A dzsihád
lehetőségei továbbra sem állnak fent.
Két sejt elérhető a “közepes” finan-
szírozási mezőn, de a GTMO még
mindig érvényben van, ezért további utazásokat kísérel majd meg.

Az első sejt esetén, a rezsim váltó Afganisztán (1 -es erőforrás) és 
Szomália, mint ostromlott rezsim (szintén 1-es erőforrás) egyenlő 
jelöltek; ezúttal a véletlenszerű választás Afganisztánra esik.
A második sejt utazására mind Irak, mind Szomália esélyes, mert 
mindkettőben lehetséges volna egy nagy dzsihád, két további sejt 
hozzáadása esetén. A “legmagasabb erőforrás érték” prioritás 
Irakot jelöli meg célpontként.

Az “utazás - honnan:” ábra szerint mindkét kiinduló országot 
találomra kell kiválasztani. A “van aktív sejt” prioritás Af-
ganisztánt és a Fülöp-szigeteket is alkalmas jelöltté teszi egy 
afganisztáni utazáshoz (ami a prioritások 2. bekezdése alapján
ugyanaz, nem pedig “másik” úticél). Egy egyenlő esélyes dobás 
szerint az utazás Afganisztánon belül történik majd. A “nem egy 
másik célpont” prioritás a Fülöp-szigeteket jelöli ki az iraki utazás 
kiinduló pontjaként.

Egy aktív sejt alvóra változik Afganisztánban. Egy sejt a Fülöp-
szigeteken megkísérel Irakba utazni; egy “6-os” dobás miatt
eltávolítjuk.

A Musarraf lapot eldobjuk.

4. (végső) USA akciófázis

1. lap: A játékos a NEST kártya es-
eményének kijátszása mellett dönt, 
lerakja a “NEST” esemény jelzőt 
az USA területére és eltávolítja a 
lapot a játékból.

2. lap: Az USA utolsó lapja az 
Volt KGB-sek, amelyet a játékos 
megzavarásra használ a Fülöp-
szigeteken, a presztízs romboló 
merényletek esélyeinek minimal-
izálása miatt. A megzavarás a 
gyenge Fülöp-szigetekről egy ak-
tív sejtet eltávolít, további egy ak-
tív sejt azonban még itt marad.

A dzsihádista Volt KGB-sek kijátszható és most elindul. A Volt KGB-
sek egyike az egyedi végrehajtási utasítással ellátott lapoknak

(9.6). Az esemény utasításai szerint, 
a Volt KGB-sek hatása a Kaukázust
érinti, ha ez elmozdítja a “világ 
fellépése” jelzőt, egyéb esetben 
Közép-Ázsiára hat. Mivel nincs 
“CTR” jelző Oroszországon, és 
mivel a Kaukázus gyengére állítása
(jelenleg jelöletlen) elmozdítaná a 
világ fellépése jelzőt (“0-ról” “gyenge
1-esre”), ezért a Volt KGB-sek a 
Kaukázust gyengére állítja, majd a 
lapot eldobjuk.

5. (végső) dzsihádista
akciófázis

1. lap: A játékos felfedi az utolsó 
dzsihádista lapot, ami a FATA. Ez 
egy kijátszható nem-USA esemény;
rak le sejtet, tehát az “esemény
vagy MÉ?” folyamatábra következő 
kérdése a finanszírozási sávon levő 
sejtekre irányul, vannak sejtek. Az 
eseményt elindítva egy sejtet rakunk 
Pakisztánra, eltávolítjuk az ottani 
újoncot, és lerakjuk a “FATA” es-
emény jelzőt az ország mellé.

A forduló vége

Nem maradt több kártya és nincs végrehajtandó merénylet sem, 
tehát a forduló végéhez érkezett a játékos. A finanszírozás 
csökken eggyel, “3-ról” “2-re” — továbbra is “szűkös” lesz. A
GTMO hatása elmúlik és a lapot eldobjuk.

A seregek a “háború” mezőn, a finanszírozás a “szűkös” mezőn 
áll, az USA nyolc lapot, míg a dzsihádista hét lapot kap az 
osztáskor. A játékos a dzsihádista lapokat egy új képpel lefordított 
pakliba gyűjti, magának is oszt, és egy új fordulót kezd el.

Megjegyzés: Ez a forduló általánosságban jó volt az USA szem-
pontjából. A kezdeti fellángolás után, a dzsihádista toborzás nem 
tudott lépést tartani az USA megzavarásokkal, illetve számos se-
jtet elfogtak, ahogy megpróbáltak szétszóródni a megszállt Afgan-
isztánból. Sikeres terrorista merényletek nélkül, és a szeptember 11.-
ére adott nyugati válasz ellenében, a dzsihádisták finanszírozása 
lecsökkent. De a dzsihád megvetette lábát Szomáliában, Irakban 
és Pakisztán törzsi területein (FATA), és ez nem sok jót ígér a Nyu-
gatnak, különösen a hathatós dzsihádista ideológia mellett.

Az USA leginkább taktikai, mintsem stratégiai haladást tud felmu-
tatni. Bár a szélsőségesek elvesztették iszlámista menedéküket
Afganisztánban, a muszlim kormányzatok nem teljesítenek valami 
fényesen. Az al-Kaida katonáinak levadászása Afganisztánban ne-
hézkesen ment, és elillanni látszik a nem-muszlim világ kezdeti sz-
impátiája a katonai beavatkozás mellett, és egyre inkább az USA 
“kemény erejének” bevetése ellen foglanak állást az országok.

A játékos nyert egy lélegzetvételnyi időt — néhány merényletnek 
be kell következnie, ha a dzsihádisták toborozni szeretnének az 
elveszettek helyére. A játékosnak ki kell használnia ezt a haladékot,
diplomáciai és katonai erőfeszítésekkel emelni az USA alacsony 
presztízsét, ha belátható időn belül meg akarja oldani az afgán 
helyzetet. Eközben szemmel kell tartania a lehetőségét egy iraki-, 
szomáliai- és különösen egy pakisztáni dzsihádnak — a védekezés 
mindegyik esetében problematikus lehet.
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Ez a fejezet útmutatót nyújt a Labirintus különféle műveleteihez és 
használatukhoz, az USA és a dzsihádisták egyes céljainak elérése 
érdekében.

Az USA játékos útmutatója
Hogyan hozok létre jó kormányzást?

A kormányzás minőségének javítása elsősorban az ideológiák 
háborúja műveletek elvégzésével lehetséges. A siker érdekében 
mind a presztízsnek, mind a GWOT kapcsolatoknak jónak kell 
lenniük. Egy országnak először szövetségessé kell válnia, mielőtt az 
ideológiák háborúja javítana a kormányzásán. Egy rezsim váltó országban 
legalább 5-tel több seregnek kell lennie, mint a sejtek száma ahhoz,
hogy ideológiák háborúját végezhess. Néhány esemény, mint 
például a Tömeges részvétel egy rezsim váltó országban, javíthatja a 
kormányzást bizonyos körülmények között vagy segély jelzőt rakhat 
le, ami segíti az ideológiák háborújának sikerességét.

Hogyan növelhetem az USA presztízsét?

A presztízs emelésének legkönnyebb módszere a megzavarás végzése 
olyan országban, ahol 2 vagy több sereg van. Próbálkozhatunk ideológiák 
háborúja végrehajtásával nem-muszlim országokban: ha az eredmény 
ugyanolyan fellépés, mint az USA-é, akkor a presztízs nő. Ha a világ 
fellépése a skála valamely végén van (“3”), és a fellépés ugyanolyan mint 
az USA-é, akkor a presztízs minden forduló végén nő. Végül, néhány 
esemény hozzáad a presztízshez, vagy presztízsre dobást ír elő. Egy 
szerencsés presztízs dobás a Tora Bora vagy GTMO esemény révén, 
vagy szélsőséges esetben egy dzsihádista esemény, mint például a 
“Gonosz tengelye” elindítása, megnövelheti a presztízst.

Hogy kerülhetem el a GWOT kapcsolatok büntetést?

Néhány ország fellépésének átfordítása az USA fellépéssel megegyezőre
megoldhatja ezt a problémát. Végezzünk ideológiák háborúját olyan 
országokban, ahol a fellépés az USA-éval ellenkező. Ez könnyebb, ha 
az USA gyenge fellépésű. Egy radikálisabb megoldás is kínálkozik az 
USA és a világ fellépésének egyeztetésére, ez pedig az átértékelés 
művelet. Vannak események, mint például a Tony Blair,  ami lehetővé
teszi adott országok fellépésének megválasztását vagy fellépésre 
dobást, míg mások, pl. a Most biztonságosabb az USA fellépését 
állítják át, ill. fellépésre dobást adnak.

Hogy változtatok semleges vagy ellenséges 
muszlim országot szövetségessé?

A sikeres ideológiák háborúja szövetségessé tesz egy semleges orszá-
got; ezt a lépést mindenképp el kell végezni, mielőtt a kormányzását 
javíthatnánk. Egy ellenséges ország megváltoztatása az egyik legbony-
olultabb dolog, mivel az ideológiák háborúja nem végezhető ellenséges 
országban. Egy rezsim váltás (bevetés) művelet szövetségessé tesz 
egy ellenséges országot, de csak iszlámista uralom alatt álló ország-
ban végezhető, vagy az Iraki- ill. a Líbiai tömegpusztító fegyverek es-
eményekkel. Néhány esemény közvetlenül hat az elkötelezettségre, a 
Titkos akció és a Nem hivatalos megbeszélés átállíthat egy ellenséges 
országot.

Hogyan dönthetem meg az iszlámista uralmat?

A fő módszer a rezsim váltás — egy speciális bevetés művelet, ahol 
az USA fellépése kemény és van hat elérhető sereg. A rezsim váltás vis-
szaállítja az országot gyenge vagy tisztességes szövetségessé. Néhány 
esemény, a Musarraf, A volt Szovjetunió, Kemalista köztársaság, Etiópia
lecsap, és mások átállítják a kormányzást, ami így befolyásolja is-
zlámista uralmat az esemény által érintett országban.

Hogy pusztíthatok el sejteket?

Ha megzavarás műveletet végzünk olyan országban, ahol seregek 
vannak, vagy szövetséges, vagy nem-muszlim, akkor az ottani 
aktív sejtek visszakerülnek a finanszírozási sávra, vagy az alvó se-
jteket aktívvá teszi, így egy későbbi megzavarás már eltávolíthatja 
őket. Számos esemény, a Predator, Speciális erők, Hezbollah, Irán, 
Jaysh al-Mahdi és mások, lehetővé teszik sejtek kiválasztását és 
eltávolítását, még akkor is, ha azok alvó állapotúak.

Hogy csökkenthetem a dzsihádista finanszírozást?

Események — Szankciók, Al-Azhar, Bin Laden, és számos másik 
— csökkenthetik a finanszírozást. Hatékonyabbak és gyakrabban 
kijátszhatóak, ha nincs iszlámista uralom alatt álló ország a 
térképen. Továbbá a riadó művelettel elháríthatunk merényleteket,
amelyek bekövetkezve a finanszírozás fő növelői, amely amúgy 
minden forduló végén csökken.

Mit tehetek egy ostromlott rezsim esetén?

Nem túl sokat. Az ország kormányzásának feljavítása jóra, ha 
még nem jó eleve, eltávolítja az ostromlott rezsim jelzőt. A Saría
esemény eltávolít egy ostromlott rezsim jelzőt bárhonnan.

Hogy védhetem meg az Egyesült Államokat 
egy tömegpusztító fegyveres merénylettől?

A dzsihádista tömegpusztító fegyver nélkül kezd, tehát az első 
lépés meggátolni őket a beszerzésben. Ezt az Oroszországban ill. 
Közép-Ázsiában levő sejtek elpusztításával, és Közép-Ázsia kor-
mányzásának javításával érhetjük el; ha az USA gyenge fellépésű, 
a CTR esemény kijátszása, és Pakisztán megvédése egy nagy 
dzsihádtól sejtek eltávolításával, kormányzásának javításával, és a
Benazir Bhutto kijátszásával szintén életbevágó. Ha sejtek 
kezdenek el megjelenni az USA területén, és különösen akkor, ha 
a dzsihádista már hozzájutott a tömegpusztító fegyverhez, akkor 
el kell távolítani ezeket a sejteket a merényletek elkerülése miatt, 
ill. riadókkal el kell távolítani a már lerakott merényleteket is. A
Patriot Act esemény megnehezíti a sejtek USA-ba jutását, a NEST
megkönnyíti a tömegpusztító merényletek elleni riadókat, és a
Lehallgatások leveszi az összes sejtet, újoncot és merényletet innen.

A dzsihádista játékos útmutatója
Hogyan hozhatok létre iszlámista uralmat?

Ezt csak egy sikeres nagy dzsiháddal érhetjük el. Először kis dzsihá-
dokkal és merényletekkel le kell rontani a célország kormányzását 
gyengére, innen már csak egy lépés az iszlámista uralom. Ha egy 
nagy dzsihád sikertelen, akkor ostromlott rezsimet eredményez,
megkönnyítve a későbbi kísérleteket. Használhatunk eseményeket 
ostromlott rezsim jelző lerakásra, az ellenség megpuhítására és 
sejtek bejuttatására; ilyen a Száleh vagy a Darfur. Szomália os-
tromlott rezsimként kezdi a játékot.

Hogyan növehetem a finanszírozást?

A finanszírozás fő forrása a merényletek elvégzése, különösen a jó vagy a
nem-muszlim országokban. Egy tömegpusztító fegyveres merénylet 
egy nem-muszlim országban maximumra tolja a finanszírozást, ezt 
elérhetjük még a Szaddám eseménnyel is. A Wahabizmus szaúdi 
adományozók pénzét teszi elérhetővé. Egy ország sikeres iszlámista 
uralom alá helyezése egyszeri finanszírozási jutalmat eredményez.

A MŰVELETEK MAGYARÁZATAI
Hogyan jutok egyről a kettőre?
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Hogy akadályozom meg a jó kormányzat terjedését?

Mind a kis dzsihád, mind pedig a merényletek rontják a kormányzást 
és leveszik a segélyeket, ami az ideológiák háborúját segítené.

• Minden sikeres dzsihád dobás a gyenge felé rontja a kormányzást 
és levesz egy segély jelzőt, de a sikertelen dobás leveszi a sejtet.

• A merénylet lerakása biztonságosabb, de az USA riadóval meggá-
tolhatja. Egy merényletnek át kell vészelnie az egész USA akciófázist 
riadó művelet nélkül, máskülönben eltávolítják. Ha sikerül, a merénylet 
megvalósul, lehetővé téve annyi kockadobást, amennyi a merénylet 
értéke (3 kocka WMD esetén) — a sikeres dobások rontják a kor-
mányzást és levesznek egy segélyt.

Egy ország elkötelezettségének az ellenséges felé módosítása késlel-
teti, vagy megakadályozza a kormányzás javítását ideológiák háború-
ja segítségével. Elegendő sejt jelenléte egy rezsim váltó országban 
megakadályozza az ottani ideológiák háborúját. Nagy léptékben gon-
dolkozva, az USA presztízs csökkentése és a GWOT büntetés kihar-
colása ellehetetleníti az ideológiák háborúja műveletet.

Hogyan okozhatok károkat az USA presztízsében?

A presztízs csökkentésére azon merényletek a legalkalmasabbak, 
amik seregekkel rendelkező országban történnek. Számos esemény is 
csökkenti a presztízst, különösen akkor, ha van iszlámista uralom alatt 
álló ország. Események, mint pl. a “Gonosz tengelye”, Tora Bora, és 
a GTMO presztízs dobást okoz, ami ettől rendszerint lefelé változik.
Az Abu Sayyaf lehetővé teszi a presztízs csökkentését minden Fülöp-
szigetekre lerakott merénylettel, a merénylet megvalósulásának 
következményein túl is. Végül, ha a forduló végén még van iszlámista 
uralom, az szintén a presztízst csökkenti.

Hogyan ronthatom az USA GWOT kapcsolatokat?

Az Egyesült Államokkal egyező fellépésű nem-muszlim országokban 
végzett merényletek fellépésre dobást okoznak, ami módosíthatja az 
USA GWOT kapcsolatokat. Ez a taktika a leghatékonyabb az EU-
ban, ahol minden végrehajtott merénylet további két országban is fel-
lépésre dobást okoz. Események, mint pl. a Schröder & Chirac ill. a 
Volt KGB-sek átállíthatják az adott ország fellépését, előnyödre.

Hogyan akadályozhatom meg a segélyeket?

Minden sikeres dzsihád dobás a gyenge felé rontja a kormányzást és 
levesz egy segély jelzőt; egy nagy dzsihád, ami iszlámista forradalomban 
végződik (iszlámista uralom) minden segély jelzőt levesz az országról. 
Egy végrehajtott merénylet is ronthatja a kormányzást és levesz egy 
segély jelzőt. A Külföldi harcosok esemény levesz 1 segély jelzőt
egy rezsim váltó országról.

Hogy változtatok egy USA szövetségest semlegesre 
vagy ellenségesre?

Az elkötelezettséget nemigen tudod módosítani. Események, mint pl. 
az Al-Jazeera, Abu Ghraib, Kiszivárogtatás, vagy a Kasmír sem-
legesre, vagy akár ellenségesre vált egy országot. A Volt Szovjetu-
nió Közép-Ázsiát semlegesre állítja.

Hogy terjeszthetem el a gyenge kormányzást?

Jelöletlen országba utazással, vagy sejtek lerakásával növelheted a gyenge 
kormányzások számát. A kis dzsihád és a merényletek leronthatják a 
kormányzást gyengére, ahogy ezt számos esemény is okozhatja pl. 
Irán, Jaysh al-Mahdi, Itdzsihád, Musarraf, és a Volt Szovjetunió.

Hogyan szerzek és mire használom a WMD-ket?

3 esemény — a Dúsított urán, Kazah vírustörzs, és az Elveszett atom-

bomba — lehetőséget nyújt tömegpusztító fegyverek beszerzésére
Oroszországban és Közép-Ázsiában. Ezen országokba rakott 
sejtekkel az USA játékos vagy hagyja, hogy WMD-hez juss, vagy el 
kell dobnia ezeket a lapokat, és minél rosszabb a kormányzás Közép-
Ázsiában, annál jobbak az esélyeid. Pakisztán iszlámista uralom 
alá kerülése azonnal 3 WMD merénylet jelzővel gazdagít, ill. Közép-
Ázsia kormányzásának lerontása, vagy iszlámista uralom alá helyezése
javítja az esélyeidet a WMD hozzáférés tekintetében. Ha egy 
tömegpusztító merénylet végbemegy egy nem-muszlim országban, 
vagy ahol seregek állnak, akkor ez kihat a presztízsre vagy a 
finanszírozásra, és a fellépésre is, egy normál merényletnél nagyobb 
mértékben. Ha sikerül az Egyesült Államokban véghezvinni egy tömeg-
pusztító merényletet, akkor megnyered a játékot.

A JÁTÉKTERVEZŐ MEGJEGYZÉSEI
Volko Ruhnke

Ez egy hosszú, hidegháború jellegű küzdelem lesz, a mérsékelt erők megerősítése 

és a szélsőséges intolerancia gyengítése érdekében... Nem létezhet “terrorizmus 

elleni háború”, ami nem ad választ a kormányzatok elégtelenségére és a 

muszlim világban elterjedt megaláztatás megszüntetésére.

Thomas L. Friedman
“Ideológiák háborúja, 5. rész”
The New York Times
 2004. 01. 22.

A Labirintus játék családfája Mark Herman eredeti kártyavezérelt játékán 
alapul (CDG), melynek címe We The People. Hasonlóan a korábbi, 
műveleti szintű kártyavezérelt játékomhoz (Wilderness War), amihez 
Mark Simonitch Hannibaljából merítettem, a Labirintus a legtöbb 
inspirációt Jason Matthews és Ananda Gupta mesteri stratégiai sz-
intű CDG-jétől, a Twilight Struggle-től kaptam.

A Labirintus ötlete egy Gene Billingsley-vel folytatott beszélgetés során 
fogant a Consim EXPO 2009-en, ahol Gene javasolt egy ötletet a jelen-
leg is zajló iszlámista szélsőségesek elleni küzdelem feldolgozásáról.
Nekem szimpatikus volt az ötlet, a Nyugat ideológiai küzdelme a 
dzsihádistákkal azonnal a Kelet és Nyugat hidegháborús küzdelmét ju-
tatta eszembe, így megszületett egy Twilight Struggle-szerű játék 
dizájn, ami korunk globális küzdelmét dolgozza fel. Hamarosan a 
tényleges munka is elkezdődött.

De a TS rajongóknak egy teljesen új játékot kell elsajátítaniuk: az egyetlen 
(brilliáns) mechanizmus, amit a Labirintus a TS-től kölcsönöz, az az 
ellenfél eseményeinek beindítása, műveletek végrehajtása során. Az 
országok, a műveletek és a győzelem mind-mind másképp kell, 
hogy működjön a Labirintusban ahhoz, hogy egy ennyire eltérő 
konfliktust modellezhessünk.

Miről is van szó? A Labiritus témájának tervezési nehézsége abban 
áll, hogy még meg nem történt eseményeket dolgoz fel. Mit akarnak 
az iszlámisták — mi az ő “győzelmük”? Hogy néz ki az USA 
győzelme? Egyáltalán véget érhet ez a küzdelem?

A kérdésekre a játék válasza — és egyben központi eleme — az, hogy a
“terrorizmus elleni háború” igazából a muszlim világ kormányzatairól 
szól: a kompetens, elszámoltatható kormányzás olyan jövőt kínálhat a 
muszlim népességnek, amilyet az szeretne, és ezáltal elszívja a szélsőségesek 
éltető energiáit. A dzsihádizmus gyökere számos muszlim ország elégtelen 
kormányzásában keresendő. A globális dzsihádisták előnyt próbálnak 
kovácsolni a gyenge kormányokból, a muszlim népességet az iszlámista 
uralom felé terelve. A Labiritus győzelmi feltételei, az országok állapotának 
követése a konfliktus alatt, és a játék fő elemei — legfőképp a dzsi-
hádista műveletek — ezt az elképzelést próbálják megjeleníteni.

A még meg nem történt események miatt egyes végkifejletek talán ex-
trémnek tűnhetnek. 2010.-ben mikor ezt írom, már nincs egész 
országok felett uralkodó tálib stílusú iszlámista rezsim,
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bár Irak egyes részei, Pakisztán, és Szomália 2001. óta néhányszor el-
szenvedte az ilyen uralmat — Bin Laden pán-iszlámista Kalifátusa 
mégis távoli célnak tűnik. A demokrácia sem terjed szét az iszlám 
világban (még úgy sem, hogy Irak és Afganisztán kormányzata, minden 
hiányossága ellenére sokkal jobb mint 2001-ben volt). De egy 
szimulációnak az antihősök céljait is magában kell foglalnia, úgy ah-
ogy azt azok megálmodták, így a játékban mindkét végkifejlet
elérhető játékosok számára.

Ugyanezen gondolatmenet alapján, a győzelemhez vezető különböző 
utak, a játékban szembenálló felek valós megfelelőinek elképzeléseit 
vázolják. A dzsihádisták tömegpusztító fegyveres merénylete az 
Egyesült Államokban kiszámíthatatlan politikai következményekkel járna 
— de ez az al-Kaida fő stratégiája: annyi kárt okozni az USA-
nak, hogy az visszavonja a szekuláris muszlim országonak nyújtott 
támogatásokat, és így lehetővé tegye az “igaz muszlimok” felemelkedését.
Ezért a játékban a dzsihádista fél győz, ha tömegpusztító fegyvert 
tud bevetni amerikai földön.

Miért csak az USA elleni WMD merénylet nyer, miért nem a 
többi helyszín is? Mert a globális dzsihádisták szerint az USA az 
igazi hatalom, ami szembenáll az iszlám törekvéseivel. Ahogy azt Bin 
Laden 1998-ban kijelentette, a globási dzsihád az amerikaiakat tekinti 
ellenségnek, felsorolva számos USA támadást a muszlim világ 
ellen, és felhívta a muszlimokat “az amerikaiak meggyilkolására 
és javaik kifosztására”, ahol és amikor csak lehetséges, és csak ezek 
után tette hozzá a felhívást a támadásra “az amerikai ördögök 
seregei... és azok szövetségesei ellen”. Egy tömegpusztító csapás egy 
más ország fővárosa ellen szörnyű tragédia lenne — és a játékban is 
bőven jutalmazza a dzsihádistát — de az al-Kaidának nincs oka azt 
feltételezni, hogy egy ilyen esemény letaglózná fő ellenségét.

Hasonlóan, az összes létező dzsihádista hálózat elpusztítása nem vetne 
véget a világban dúló ideológiai harcnak, idővel új szélsőséges újoncok 
és szervezetek jönnének létre. Hosszú távon hatásos vagy sem, az 
USA stratégia célja az al-Kaida és szövetségeseinek eliminálása,
ez a siker legalább egy időre csökkentené a fenyegetést, és 
elegendő teret hagyna az iszlám és a Nyugat kapcsolatának fe-
jlődéséhez. Ezért kényszeríti a játék a dzsihádistát arra, hogy 
néhány sejt mindig legyen a térképen.

Aszimmetria

A fő különbség a “terror elleni háború” és mondjuk a Hidegháború sz-
imulációja között a jelenlegi konfliktus aszimmetrikus voltában kere-
sendő. Az USA és a szovjetek eléggé hasonló eszközöket használtak 
egymás ellen, de a terrorista és a terrorelhárító taktikák között olyan 
éles különbség van, hogy az egyes taktikákat használják a szembenál-
ló felek jellemzésére. Ezért a Labirintus — ellentétben a legtöbb 
kártyavezérelt játékkal — teljesen különböző műveleti lehetőségeket 
ad az amerikai és a dzsihádista félnek.

Néhány szóban elmagyaráznám a műveletek mechanikája mögött 
húzodó elgondolást:

Miért automatikus a legtöbb USA művelet és miért kell kockadobás 
a legtöbb dzsihádista művelethez? Az USA rendelkezik az erőfor-
rásokkal és a szervezettel nagyjából bármely taktikai cél eléréséhez,
ha odakoncentrál. A dzsihádisták rendszerint ellenséges környezetben 
pengeélen táncolnak, így majdnem minden aktivitás veszéllyel jár.

Miért befolyásolják annyira a GWOT kapcsolatok az ideológiák 
háborúját? A diplomácia, a tanácsadók, a segélyek és más “puha
erő” alkalmazása a muszlim világban erősen függ a morális háttértől 
és a nemzetközi koordinációtól, és az USA elszigetelődése — az alka-
lmazott taktikák durvasága, vagy éppen ellenkezőleg a túl gyenge fel-
lépés — aláássa ezt a koordinációt és a beavatkozások jogosságát.

A USA játékosként miért nem választhatom meg szabadon a saját 
fellépésem? A demokrácia korában azzal a kormánnyal mész háború-
ba, amid van, nem azzal , amit szeretnél ha lenne. A fellépés nem 
csak egyetlen vezető döntése, de befolyásolja a többi politikus, a mé-
dia, és  a választópolgárok is — egy ilyen gépezet átállítása időben és 
pénzben eléggé költséges nemzeti párbeszédet igényel.

Miért kell a dzsihádista toborzáshoz sejt vagy újonc jelenléte?
A toborzás egy konkrét személy által végzett kapcsolatfelvétel, rend-
szerint lokálisan. Még egy támogató rezsim alatt is, a toborzás és a 
jelöltek felkészítése kiképzőket igényel.

Miért emeli a finanszírozást egy merénylet, és miért hagyhatja 
gyakran figyelmen kívül az USA eseményeket? A terrorizmus hatásos 
figyelemfelkeltő és figyelemelterelő eszköz: a támogatók elveszítik érdek-
lődésüket, ha nem szerepelsz az újságok szalagcímeiben; ugyanezek a 
szalagcímek elterelhetik a világ figyelmét a folyó ügyekről.

Miért rontja a merénylet az USA presztízsét, a kormányzást, és a 
segélyeket? Az USA katonáinak jelenlétében véghezvitt terrorista 
merénylet tehetetlennek, vagy akár a vérontásért felelősnek állíthatja be az 
USA-t. Egy helyi rezsim elleni sikeres merénylet kiválthat túlreagált 
biztonsági intézkedéseket, ami rontja a kormányzást. Egy bizonytalan 
környezet megbéníthatja, vagy akár el is riaszthatja a segélyszervezeteket,
a külföldi befektetőket, és akár a hivatalos szerveket is.

Miért befolyásolja a sikertelen nagy dzsihád az elkötelezettséget?
Még az USA-val szemben ellenséges rezsimek is hajlamosabbak elfo-
gadni az amerikai segítséget, ha a dzsihádisták közvetlenül a rezsimet 
fenyegetik.

Miért kell egy lapra két sikeres dzsihád dobást elérni az iszlámista 
uralomra váltáshoz? Mindig egyszerűbb egy rendszert összezavarni, 
mint a sajátoddal helyettesíteni azt. Az iszlámista uralomra váltás 
nem csak a rezsim viselkedésének, vagy hatékonyságának megvál-
tozását jelenti, hanem annak lecserélését valami egész másra.

“Limonádé készítése”

Végezetül, néhány szó a stratégiáról. A nagy vezérek közös képessége
— limonádét tudnak készíteni a citromból, amivel az élet megkínálja 
őket — képesek lehetőségeket találni a csapásokban. A játékban pont 
ezt kell a jó játékosnak is tennie.

Például, a rezsim váltás fő mechanizmusa egy kétélű kard. Egyrészt egy 
erős fegyver az USA kezében a dzsihádisták eredményeinek lerom-
bolására, másrészt túlfesztítheti a Nyugat erőforrásait. A dzsihádistá-
nak lehetősége van kihasználni a hitetlenek megszállását toborzásra, 
és hosszú időre földhöz szegezheti az USA-t a rezsim váltó folyamat-
ban.

De ahhoz, hogy így tegyen és megakadályozza az USA-t a kormányzat 
javításában és újabb rezsim váltás lehetőségében, a dzsihádistának a 
saját erőforrásait kell bevetnie a rezsim váltás elleni harcban. Em-
lékezzünk az iraki háború “légypapír” elméletére: még egy hosszú és 
problémás USA megszállás is odavonzhat, és így elpusztíthat számos 
dzsihádistát. A kitartó és sikeres harc a dzsihádisták ellen demonstrál-
ja a Nyugat erejét, ami ha nem is szeretik, de a muszlim hatóságok
együttműködését elérheti, ha azok a saját érdekeiket veszik 
figyelembe, mivel ők is a nyertes oldalon szeretnének állni a 
regionális küzdelemben; vagy az ideológiákon keresztül, mivel az 
iszlám tiltja a dzsihádot, ha a muszlimok túl gyengék lennének a 
győzelemhez.

Az ellenfél eseményeinek előfordulása sem mindig teljesen rossz dolog:
az ellenfél eseményeinek elindítása, az időzítés és a feltételek komoly 
hatással bírhatnak. A lapok sokféle kombinálhatósága a saját javadra 
fordíthat egyes ellenséges eseményeket — a Te feladatod, hogy játssz 
a Labirintussal és kutasd fel ezeket a kombinációkat!
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Presztízs változások összefoglalása
A forduló végén (5.2.5)

• –1, ha van iszlámista uralom alatt álló ország.

• +1, ha a világ fellépése “3-as” és azonos az USA fellépéssel.

Ideológiák háborúja művelet (7.2.3)

• +1, ha a célország fellépése azonos lesz az USA fellépéssel.

Megzavarás művelet (7.4.4)

• +1, ha az országban van legalább 2 sereg.

Bevetés művelet (7.3.4-5)

• Dobj a presztízsre rezsim váltáskor és csapatkivonáskor.

Létrejött merénylet (8.5.6)
• –1, ha van sereg az országban.

• Dobj a presztízsre, ha az USA-ban történt a merénylet.

Nagy dzsihád (8.4.4)
• A presztízs 1-re csökken, ha vannak seregek az országban 
iszlámista uralomra váltáskor.


