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1.0 BEVEZETÉS
A LABYRINTH egy 1-2 fő által játszható kártyavezérelt 
társasjáték, amely startégiai szinten modellezi az iszlám szélsősége-
sek törekvéseit a muszlim világra kiterjeszteni kívánt vallásos
törvénykezés propagálásában.

• 1 résztvevő esetén (9.0), a játékos az Egyesült Államokat (USA) 
és szövetségeseit képviseli a szélsőségesek dzsihádja (“küzdelem”, 
azaz szent háború) elleni harcban.

• 2 résztvevő esetén, a második játékos a dzsihádisták szerepét 
alakítja.

Az USA játékos megpróbálja javítani a muszlim országok kor-
mányzását, ezzel gyökereinél  elvágni a dzsihádizmus utánpótlását,
vagy legalább eltávolítani az azonnali veszélyt jelentő szélsőséges 
harcosokat. A dzsihádista fél újra próbálja alakítani a régi
Iszlám Kalifátust, vagy annyi kárt okozni az USA-nak, hogy az 
a muszlim világból való kivonulásra kényszerüljön.

A játékban ezen célok elérése érdekében a felek stratégiai kártyákat 
használnak műveletek végzésére vagy események elindítására.
Egy-egy kiosztott kártya adag durván egy évet szimulál.

A játék specifikus fogalmai, melyek magyarázata a 14-15. oldalon 
levő szójegyzékben található, az első pár említéskor vastagon 
szedve szerepelnek. A játékban használt “dzsihádista” kifejezés az 
erőszakos iszlámista szélsőséges harcosokat jelenti (ahogy a 
Nyugat és maguk a fegyveresek is hivatkoznak rá), és nem a 
világ sok milliónyi békés, istenfélő muszlim emberét.

A szabályok számozott szekciókra vannak bontva.  2 játékos esetén
a szabályok 2-8-as szekcióját használjuk. 1 játékos esetén még a 9. 
szekciót, (“dzsihádista tevékenységek”) is olvassuk el, ez módosít-
ja a korábban megismert szabályokat az egyszemélyes játékhoz.

Megjegyzés: A játékos segítő lap külső oldala összegzi a 2 résztvevős 
szabályokat, beleértve az USA és a dzsihádista műveleteket (7. és
8. szekció) és a “Hogyan nyerjek?” részt (2. szekció). A játékos 
segítő lapok belső oldala 1 játékos esetén használandó.

2.0 HOGYAN NYERJEK?
2.1 HÁROMFÉLE MÓDON LEHET NYERNI
Mindkét fél három különböző módon nyerhet:

2.1.1 USA győzelem
• Az USA azonnal nyer, amint összesen legalább 12 erőforrással

rendelkező muszlim országban jó kormányzást ér el (4.2.1), 
VAGY

• Legalább 15 (a 18-ból) muszlim országban tisztességes
vagy jó kormányzást ér el, VAGY

• Amennyiben nincs dzsihádista sejt egyetlen országban sem.

2.1.2 Dzsihádista győzelem
• A dzsihádista azonnal nyer, amint iszlámista uralom alá kerül 

annyi ország, ami összesen hat erőforrással rendelkezik,
és legalább kettő szomszédos egymással, VAGY

• Az USA presztízse “1-es” és legalább 15 muszlim országban
gyenge vagy iszlámista kormányzás van, VAGY

• Végrehajt egy tömegpusztító fegyver (WMD) merényletet
(8.5.5-6) az Egyesült Államokban, ami válaszlépés nélkül
marad (mint pl. a riadó, 7.5).

2.2 OLAJÁRCSÚCS
Abban a valószínűtlen esetben, ha az Olajárcsúcs esemény miatt 
mindkét fél egyszerre éri el a győzelmi feltételei teljesülését,
akkor az eseményt kijátszó fél nyer.

2.3 GYŐZELEM A JÁTÉK VÉGÉN
A Labyrinth játékot három különböző hosszúságban játszhatjuk.
Ha a 2.1 pontban említett feltételek egyike sem történik meg a 
kártyapakli játék végét jelentő újrakeveréséig (1., 2. vagy 3. lásd
3.3, 5.1, & 5.3.1), akkor az USA nyer, ha a jó kormányzás 
alatt levő erőforrások száma több, mint duplája az iszlámista
kormányzás alatt álló országok erőforrásainál; máskülönben a dzsi-
hádista nyer. Csak a játék végi számításba számoljuk bele az 
ebben a fordulóban lerakott rezsim váltásokat (zöld jelző 4.8.2)
iszlámista uralomként.

3.0 ÖSSZEÁLLÍTÁS
3.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Válasszunk egy forgatókönyvet a szabálykönyvből. A játékosok 
válasszák ki valamelyik felet és üljenek egymás mellé, szemben a 
térképpel, az USA játékos balról és a dzsihádista jobbról. Az USA
játékos elveszi az “USA műveletek” játékos segítő lapot és a barna 
dobókockát, míg a dzsihádista elveszi a “Dzsihádista műveletek” 
lapot és három fekete dobókockát.

Megjegyzés: Az első játék előtt célszerű a stratégiai segédletek 
füzetben leírt mintajáték összeállítása és áttanulmányozása.

3.2 ÖSSZEÁLLÍTÁS
Állítsuk össze a forgatókönyvben leírt jelzőket, seregeket és alvó
sejteket. (Számos ország jelöletlenül kezdi a játékot, egészen az 
első, játék közbeni tesztelésig, 4.9.4.).

• Rendezzük a megmaradt seregeket (barna kockák) és sejteket 
(fekete hengerek) a seregek és a finanszírozás sávokra, balról 
jobbra haladva, mezőnként ötöt lerakva (4.7.3-4).

• Rakjuk a három WMD merénylet jelzőt a két WMD merénylet
mezőre (4.7.8.1).

• Rakjuk a “kártya” jelzőt az akciófázis jelzősávon a dzsi-
hádista 1. kártya mezőre (4.7.5). Állítsuk mindkét tartalékok
jelzőt a “0-ra” (6.3.3).

• Rakjuk a számozott merénylet jelzőket képpel lefelé az elérhető
merényletek mezőkre (4.7.8). Rakjuk félre a maradék rezsim
váltás-, segély/ostromlott rezsim-, újonc-, esemény- és 1.
merénylet jelzőket.

• Távolítsuk el a forgatókönyv által meghatározott kártyákat, ezután 
keverjük össze a fennmaradó lapokat, és képpel lefelé lerakva 
alkossunk belőlük egy húzópaklit. Rakjuk a paklit térkép mellé, 
helyet hagyva a dobott kártyáknak.

• Osszunk annyi kártyát a feleknek, amennyit előír a seregek és 
finanszírozás sáv (5.2.8), és kezdjük meg a játékot a dzsihádista
akciófázissal (lásd a “Játék menete”, 5.0).

Megjegyzés: Közös megegyezés alapján a játékosok felhasználhatják 
a maradék jelzőket arra, hogy megváltoztassák a kezdő felállást 
egyes országokban, a muszlim vagy nem-muszlim kormányzást
vagy fellépést, ha ezt történelmileg indokoltnak látják.

3.3 VÁLASSZUNK JÁTÉKHOSSZÚSÁGOT
A felek kiválasztják az egyiket a lent leírt játékhosszok közül. A 
választás teljes egészében a saját döntésük:

• STANDARD: Rakjuk a “pakli” jelzőt az újrakeverés sávra az
1-es paklihoz — a játék véget ér (2.3), mikor egy kártyát 
kellene felhúzni, de a pakli elfogyott.

• VERSENY DÖNTŐ: Rakjuk a “pakli” jelzőt a 2-es paklihoz —
a játék véget ér a 2. újrakeverésnél (5.3.1).

• KAMPÁNY: Rakjuk a “pakli” jelzőt a 3-as paklihoz — a 
játék véget ér a 3. újrakeverésnél.
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4.0 TARTOZÉKOK
A LABYRINTH játék a következőket tartalmazza:

• Egy 56 cm x 86 cm-es térképtábla

• 156 jelző

• Ez a szabálykönyv

• Egy stratégiai segédletek könyv

• Egy USA kihajtható játékos segítő lap

• Egy dzsihádista kihajtható játékos segítő lap

• 120 kártya

• 15 barna fakocka (a seregek nyomonkövetésére)

• 15 fekete fahenger (a terrorista sejtek nyomonkövetésére)

• Négy db 6-oldalú dobókocka (1 barna, 3 fekete)

4.1 A TÉRKÉP
4.1.1 Országok és összeköttetések. A térkép a muszlim világ 
legnagyobb részét és számos olyan további régiót ábrázol, ahol a 
szélsőségesek tevékenykedhetnek. A térképen minden mező egy 
országot vagy országcsoportot jelképez. A mezők különbözőek az 
ország uralkodó vallásától függően. Az országok, melyeket vonal 
köt össze, szomszédosnak tekintendők. A szomszédosság befolyá-
solja a sejtek utazásait (8.3), az USA ideológiák háborúját (7.2), 
a dzsihádista győzelmet (2.1) és néhány más eseményt (lásd 
még 4.5).

4.1.2 Vallás. Minden országot megjelöltünk a muszlim befolyás
mértéke és fajtája szerint. A szunnita és síita-kevert országokat
a játékban együttesen “muszlimnak” nevezzük (4.2). Nem-
muszlim országoknak nevezzük azokat, ahol a muszlimok kisebb-
ségben vannak (4.3). A síiták uralta Irán egy más típusú ország-
nak minősül (a játék fogalmai szerint se nem “síita-kevert”,
se nem “muszlim”, 4.4).

szunnita              síita-kevert                Irán        nem-muszlim
(muszlim ország) (muszlim ország) (speciális eset)

Megjegyzés: a “síita-kevert” országok között van számos szun-
nita vagy más, nem-síita uralom alatt álló, de jelentős nagyságú,
vagy kifejezetten aktív síita populációval rendelkező ország.

4.2 MUSZLIM ORSZÁGOK
4.2.1 Kormányzás. A muszlim országokat megjelöltük a kormányzá-
suk minősége alapján. Ezt a jellemzőt az összeállítás során kell beállí-
tani és a játék folyamán ez megváltozhat. A kormányzást a játék 
fogalmai szerint egy csökkenő skálával ábrázoltuk (a hatékonyság 
és megbízhatóság alapján), 

négyféle besorolásban: jó (legjobb), tisztességes, gyenge és iszlámista
uralom (legrosszabb). A jó, a tisztességes és a gyenge kormányzáshoz
saját értéket rendeltünk (1, 2, és 3), ami számos játékfunkciót be-
folyásol, jellemzően az országban végzett műveleteket.

Kormányzás jelzők

4.2.2 Egy ország kormányzását a megfelelő jelzővel jelezzük, a 
javulást vagy romlást a jelzők megfordításával vagy cseréjével
követhetjük nyomon.

Példa: Ha Szaúd-Arábia kormányzása javul egy szintet gyengéről 
tisztességesre, cseréljük ki az országon a jelzőt “gyenge-3-ról”
a “tisztességes-2-re” ugyanabban az elkötelezettség mezőben.
Ha ismét tovább javul, fordítsuk a “tisztességes-2-t” a “jó-1-re”.

4.2.3 Elkötelezettség. Minden muszlim országnak van egy 
három mezős jelzősávja, amely az ország USA-val szembeni
elkötelezettségét mutatja, mint szövetséges, semleges vagy
ellenséges.

Megjegyzés: Csak a muszlim országokat értékeljük elkötelezettség 
szempontjából. Így, a játék fogalmai szerint egy nem-muszlim ország 
soha nem lehet “szövetséges”. A nem-muszlim országokat ehelyett 
a szélsőségesekkel szembeni “fellépés” jellemzi (4.3.2).

4.2.4 Rakjuk az adott ország kormányzás jelzőjét a megfelelő 
mezőre az ország elkötelezettség jelzősávján.

Példa: Szaúd-Arábia az USA szövetségeseként gyenge kor-
mányzással bír (“gyenge szövetséges”).

Megjegyzés: Az első alkalommal mikor egy ország kormányzását
tesztelik, elkötelezettsége rendszerint semleges lesz(4.9.4).

4.2.5 Erőforrások. Minden muszlim ország 
rendelkezik egy erőforrás értékkel amely lehet 1, 
2 vagy 3. Az erőforrások feletti rendelkezés 
részben a győzelem meghatározásához szük-
séges. Az erőforrások befolyásolhatnak még 
néhány eseményt is.

4.2.6 Olaj. Némely muszlim országnak van egy olaj 
exportőr jelzése az erőforrás érték mellett. Minden 
ilyen ország erőforrás értéke eggyel nő minden játékba 
került olajárcsúcs esemény után.

4.3 NEM-MUSZLIM ORSZÁGOK
4.3.1 Kormányzás. A nem-muszlim országok kormányzása
állandó, jó-1 vagy tisztességes-2.

Megjegyzés: A nem-muszlim országok kormányzása soha nem 
változik, de a játékot ennek ellenére befolyásolja.

4.3.2 Fellépés. A nem-Muszlim országok 
(kivéve az USA és Irán) rendelkeznek mezőkkel 
a magatartásuk jellemzésére, amely az uralkodó politikai 
preferenciájukat mutatja miszerint “kemény fellépést”
vagy “gyenge fellépést” mutatnak a szélsőségesek ellen. A 
forgatókönyvek rendelkeznek az egyes nem-muszlim országok
fellépéséről, és ezek jelzéseiről.

Vallás
(4.1.2)

Olaj exportőr 
(4.2.6)

Elkötelezettség
jelzősáv
(4.2.3)

Erőforrások
(4.2.5)

Sej tek,  
seregek és
jelzők helye
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Az Egyesült Államoknak szintén van fellépése—ezt a GWOT
(globális terror elleni háború) kapcsolatok jelzősávon jelezzük
(4.7.2).

4.3.3 Izrael. Izrael fellépése mindig “kemény”, ahogy az a 
fellépés mezőjén jelezve is van.

4.3.4 Toborzás. Néhány nem-muszlim országnak toborzási
értéke van, ami a dzsihádisták lehetőségeit jelzi az adott országban 
az ügyüknek megnyerhető emberek toborzására (8.2.4). (Példa: a
Fülöp-szigetek toborzási száma “REC 3”).

4.4 IRÁN
Irán egy speciális ország (a játék fogalmai szerint, se nem “muszlim”,
sem pedig “nem-muszlim”). Állandó kormányzása van, mint 
egy nem-muszlim országnak, de nincs fellépése.

4.5 A SCHENGENI ÖVEZET ORSZÁGAI 
Egy ország, mely a Schengen szimbólummal össze van 
kötve, szomszédos az összes Schengen övezeti ország-
gal, és minden Schengen-i
ország szomszédos a többi övezeti állammal. (Így, 

mikor egy sejt egy Schengen összeköttetés szimbólumra mozog, a
dzsihádista fél felrakhatja azt a sejtet a hét Schengen övezeti 
ország közül bármelyikbe.)

4.6 SEJTEK ÉS SEREGEK
4.6.1 A 15 fekete henger mindegyike egy harcosokból vagy 
merénylőkből álló dzsihádista sejtet jelképez. A 15 barna kocka
mindegyike egy nagyobb egységnyi nyugati katonát jelképez.

4.6.2 A sejtek és seregek a saját jelzősávjukon jelennek meg, mely
mint gyűjtőhely szolgál azoknak a kockáknak és hengereknek, 
amik éppen nem egy országban állomásoznak (4.7.3-4). Minden 
országban van hely az ott jelen levő sejteknek és seregeknek.

4.6.3 A játékban levő hengerek és kockák száma limitálja a játék-
ba hozható sejtek és seregek számát.

Példa: A dzsihádista nem rakhat le újabb sejtet események, vagy 
toborzás útján, ha már összesen 15 darab van országokban,
a finaszírozási jelzősávon pedig egy sem (4.7.4.).

4.6.4 Alvó és aktív sejtek. A sejtek lehetnek aktív vagy alvó sejtek.
(Rakjuk az alvó sejteket félholdas oldalukkal lefelé, az aktív se-
jteket pedig félholdas oldalukkal felfelé). A sejtek a következők
szerint minősülnek alvónak vagy aktívnak:

• A finanszírozási jelzősávról (4.7.4) a térképre rakott sejtek
alvóként kezdenek.

• Az alvó sejtek, amiket dzsihádra (8.4) vagy merényletre 
használtunk (8.5.1), amit megzavartak (7.4), vagy amik egy 
olyan országban vannak, ahol éppen rezsim váltás bevetés za-
jlik (7.3.4) aktívvá válnak.

• Az aktív sejtek, amik utaznak (országok között, vagy országon 
belül, 8.3.1) alvó sejtekké válnak.

4.7 JELZŐSÁVOK ÉS MEZŐK
Számos jelzősáv és mező szabályozza a játékot. A jelzősávok jelölik
egyes értékek limitjeit. (Példa: a dzsihádista finanszírozás soha nem 
lehet kisebb 1-nél, és nem haladhatja meg a 9-et; a Világ fellépése
nem lehet több a gyenge 3-nál vagy kemény 3-nál.) A jelzősávok és 
mezők használata a következők szerint alakul:

4.7.1 USA presztízs jelzősáv. Ahogy a presztízs
változik, mozgassuk az “USA presztízs” jelzőt 1 és 12
között, így jelezve az értékekhez tartozó alacsony, 
közepes, magas vagy nagyon magas presztízst. A 
presztízs egy sor különböző okból változhat

(lásd a stratégiai segédletet ennek összegzéséért). Ha egy presztízs
kockadobást kell végezni, az első dobás eldönti, hogy fel vagy le 
mozog a presztízs (lásd a “presztízs” táblázatot játékos segítő lapon). 
Ezután dobjunk két kockával, és a presztízs az alacsonyabb dobott 
érték szerint változik.

Megjegyzés: A presztízs jelképezi a világ (és különösen a muszlimok) 
általános affinitását az Egyesült Államok felé, mely befolyásolja az 
USA ideológiai háború műveleteit (4.9.2, 7.2.1) és más eseményeket.

4.7.2 USA GWOT (Globális terror elleni háború) kapcsolatok 
jelzősáv.
A világ fellépésének meghatározásához számoljuk össze külön a 
nem-USA gyenge és kemény fellépés jelzőket a térképen (Izraelt
mindig kemény jelzővel számoljuk), és vonjuk ki az alacsonyabb 
összértéket a magasabb összértékből, úgy hogy a magasabb

összérték határozza meg, hogy a skála melyik oldalát használjuk. 
Ahogy a fellépés változik, mozgassuk (és ha kell, fordítsuk meg) 
a “világ kemény/gyenge” jelzőt a gyenge-3 és kemény-3 skálán, 
illetve az USA jelzőjét a gyenge vagy kemény jelző között. 

Példa: Három nem-USA ország gyenge, és öt ország kemény 
fellépése a Világ fellépését kemény-2-re állítja.

Megjegyzés: Mivel az USA fellépése a GWOT kapcsolatok 
jelzősávján jelenik meg, ezért az USA mezején nincs fellépés 
mező, ellentétben a többi, nem-muszlim országgal.

4.7.2.1 GWOT kapcsolatok büntetése. Ha a világ és az USA
fellépése különböző (az egyik kemény, a másik gyenge), a
GWOT kapcsolatok büntetése egyenlő a világ fellépésének 
értékével (“1”, “2” vagy “3”); ha a fellépések ugyanolyanok,
(mindkettő kemény, vagy mindkettő gyenge) vagy a világ fel-
lépésének értéke “0”, akkor a büntetés 0.

Megjegyzés: A GWOT kapcsolatok jelképezik a nem-muszlimok 
egységét vagy széttartását a szélsőségesek elleni taktikák kérdésében, 
befolyásolva az USA ideológiák háborúja műveleteit (4.9.2 & 7.2), 
presztízsét (5.2.5), és néhány eseményt.

4.7.3 Seregek jelzősávja. Rakjuk az összes olyan sereget a 
jelzősávra, amik éppen nem egy országban vannak, mezőnként öt 
kockát, jobbról balra haladva feltöltve a mezőket. Mikor a seregek 
bevetésre kerülnek a jelzősávról egy országba, a kockákat balról 
jobbra haladva vegyük el. Rakjuk és mozgassuk a “seregek” 
jelzőt abba a jobboldali mezőbe, ahol ötnél kevesebb kocka van.

Eleje Hátulja

Sejtek

Seregek
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Példa: Ha a 15 kockából 7 különböző országokban van, a fennmaradó 8
kocka a seregek jelzősávján kell, hogy legyen — öt kocka a “túlfeszített”
mezőre, és három kocka a “háború” mezőre kerül. A “seregek” jelző a 
“háború” mezőre kerül, a három kocka mellé jelezve, hogy az USA
háborúban áll, nem alacsony intenzitáson vagy a túlfeszítetten van.

Megjegyzés: A seregek elkötelezettségének szintje más, a szél-
sőségesek elleni harcban felhasználható, elérhető erőforrásokra 
van hatással. A játékban ez a szint az USA kézbe felhúzható lapjainak 
számát (5.2.8) és néhány eseményt befolyásol.

4.7.4 A dzsihádista finanszírozás jelzősávja. Mikor sejteket toborzunk,
vagy rakunk le egy országba egy esemény által, ezeket a finanszírozás 
jelzősávjáról vesszük el, balról jobbra haladva. Mikor sejteket veszünk 
le országokról, rakjuk őket a finanszírozási sávra, mezőnként öt 
hengert, így feltöltve a mezőket jobbról balra haladva.

4.7.4.1 Finanszírozás. Ahogy változik a finanszírozás, mozgassuk a
“dzsihádista finanszírozás” jelzőt a sáv 1 és 9 értéke között, jelezve 
a szűkös, közepes vagy a bőséges finanszírozást.

Megjegyzés: A finaszírozás jelképezi a szélsőséges szervezetek 
anyagi támogatásának mértékét, mely vallásos adományozóktól
és más forrásoktól származik. Befolyásolja a dzsihádista toborzást
és a dzsihádista kézbe felhúzható lapjainak számát.

4.7.4.2 Elérhető sejtek. Csak azok a sejtek elérhetőek toborzásra, 
amik a “dzsihádista finanszírozás”jelző alatt, vagy az attól balra levő
mezőben vannak (8.2.1).

Példa: A finanszírozás jelenleg a 6-oson áll, és a 15-ből csak 3 sejt aktív 
különböző országokban. A “bőséges” mező 5 sejtet, a “közepes” mező 
további ötöt és a “szűkös” mező a fennmaradó kettőt tartalmazza. A 
“szűkös” és “közepes” mezőben levő hét sejt elérhető és toborozható; 
az öt sejt a “bőséges” mezőben nem. Az első toborzásra kerülő, vagy 
egy esemény miatt országokba kerülő sejtek a“szűkös” mezőből kell, 
hogy kikerüljenek.

Hacsak nincs másképp meghatározva, a finanszírozás csak toborzási 
műveletek során, a sejtek lerakására van hatással. Az esemény- 
vezérelt lerakások mindaddig megtörténnek, amíg marad sejt a fi-
nanszírozási sávon. A finanszírozás visszaesése nem befolyásolja a 
már egyes országokban levő sejteket.

4.7.5 Akciófázis jelzősávok. Mozgassuk a “kártya” jelzőt az akció 
fázis jelzősávon, ahogy a játékosok kártyáikat kijátsszák (5.2.2, 6.0).
Minden USA akciófázis elvégzése után, és bármely merénylet 
megoldása után, rakjuk vissza a “kártya” jelzőt a dzsihádista “kártya
1” mezőre. Mozgassuk a “pakli” jelzőt egy mezővel jobbra minden 
újrakeverés után (5.3.1).

4.7.6 Győzelmi jelzősávok. Mozgassuk a “jó erőforrások”, 
az “iszlámista erőforrások”, a “tisztességes/jó” és a “gyenge/is-
zlámista” jelzőket a győzelmi jelzősávon a jó kormányzás alatt álló

és az iszlámista uralom alatt levő erőforrások számának (2.1, 4.2.1, 
4.2.5), valamint a tisztességes vagy jó, ill. gyenge vagy iszlámista 
uralom alatt álló országok számának nyomon követésére.

4.7.7 Esemény mező. Rakjuk az érvényben levő, hosszú távú
események jelzőit (6.2.7) az esemény mezőbe.

Esemény jelzők

Megjegyzés: Számos esemény csak egy országot érint, és a játékosok 
a könnyebbség miatt elhelyezhetik ezen események jelzőit abban a 
bizonyos országban is, az esemény mező helyett. Ennek megfelelően, 
néhány esemény jelzőnek van esemény mezője, az esemény által 
érintett számos ország mellett.

4.7.7.1 Rövid távú esemény mezők. Mikor egy RÖVID TÁVÚ 
esemény megtörténik (6.2.7), rakjuk a kártyáját a rövid távú 
esemény mezőre (ha kettőnél több RÖVID TÁVÚ esemény van 
játékban, akkor osszuk meg a helyet, vagy használjuk a jelzőiket).
4.7.7.2  1. merénylet mező. Mikor a dzsihádista fél elvégzi a for-
duló első merénylet műveletét (8.5.3), rakjuk a felhasznált kártyát 
az 1. merénylet mezőre (emlékeztetőül arra, hogy a továbbiakban 
merénylet műveletre használt kártyák már a szokott módon
elindítják az USA eseményt 6.3.2).

4.7.7.3 Ha egy RÖVID TÁVÚ vagy 1. merénylet kártyát a for-
duló vége előtt eltávolítunk a mezőből (Példa: OLAJÁRCSÚCS vagy
egy forduló közbeni újrakeverés miatt), cseréljük ki a kártyát az 
esemény, vagy az “1. merénylet” jelzővel.

4.7.8 Elérhető merényletek. Rakjuk az elérhető merényletek 
jelzőket (4.8.1, 7.5.3, 8.5.2, 8.5.4) az elérhető merényletek 
mezőbe - bármely merénylet jelző, ami ebben a mezőben van 
elérhetővé válik országokba való lerakásra, merénylet 
műveletekkel (8.5.2) vagy események segítségével.
4.7.8.1 WMD merénylet mezők. Tartsuk a még nem elérhető WMD
merénylet jelzőket (8.5.5) az “Elveszett atombomba, a HEU(dúsított 
urán), a Kazah vírustörzs” és “Pakisztáni fegyverraktár” mezőkön, 
mezőnként 3 jelzőt.

• WMD ESEMÉNYEK: Mikor egy esemény elérhetővé tesz egy 
WMD merénylet jelzőt, rakjunk egy jelzőt a “Elveszett atombom-
ba, HEU és Kazah vírustörzs” mezőből az elérhető merényletek 
mezőre, képpel lefelé.

• PAKISZTÁN: Mikor PAKISZTÁN először kerül iszlámista
uralom alá (8.4.5), rakjuk a három WMD merénylet jelzőt a 
“Pakisztáni fegyverraktár” mezőből az elérhető merényletek 
mezőre, képpel lefelé.

Megjegyzés: A WMD merénylet jelzők soha nem kerülnek vissza a
WMD vagy elérhető merényletek mezőre — ha egyszer felhasználták 
egy merényletben (8.5), kikerülnek a játékból.

4.7.9 Tartalékok jelzősáv. Mindkét fél a 
tartalékok jelzősávon követi nyomon a
tartalékait (6.3.3). Minden forduló végén 
állítsunk minden tartalék jelzőt a “0” mezőre.

Eleje Hátulja Eleje Hátulja
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esemény
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számít
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4.8 EGYÉB JELZŐK
4.8.1 Merénylet jelzők. Hat nem-WMD merénylet jelző létezik,
“1”, “2” vagy “3” számmal ellátva. Tartsuk ezeket képpel lefelé 
fordítva az elérhető merényletek mezőjén (4.7.8) — csak a dzsi-
hádista nézheti meg ezeket (8.5.4). A jelzők újrahasználhatóak. A 
nagyobb értékű merényletekhez nagyobb értékű lapot kell lerakni.

4.8.2 Rezsim váltás jelzők. Tartsuk a rezsim váltás jelzőket a térkép
mellett. Mikor egy rezsim váltás művelet történik (7.3.4), rakjuk a 
zöld rezsim váltás jelzőt a sereg kockák tetejére, így jelezve, 
hogy nem hagyhatják el az országot bevetéssel (7.3.1). Miután új 
kártyákat osztottunk ki (5.2.8), fordítsuk át a zöld rezsim váltás 
jelzőket a barna oldalukra (5.2.9). Bármely országot, ami rezsim váltás 
jelzőt tartalmaz “rezsim váltó országnak” nevezünk (7.3.4.1).

Pontosítás: A “csapatkivonás” (7.3.5) művelet egy olyan kivétel, 
ami hatására a rezsim váltó országba bevetésre küldött seregek a 
tiltás ellenére is kivonhatók lesznek az országból.

Megjegyzés: A 2.3 pont alapján a zöld rezsim váltás jelzők
meggátolják, hogy az utolsó fordulóban túl könnyen átfordítsák a 
dzsihádista győzelmet. Ha az aktuális forduló vélhetően még nem 
az utolsó lesz (3.3) és el szeretnénk kerülni azt a lépést, ahol 
jelzőket megfordítjuk (5.2.9), rakjuk azokat barna felével felfelé.

4.8.3 Segély/ostromlott rezsim jelzők. Tart-
suk a segély/ostromlott rezsim jelzőket a térkép 
mellett. Ezeket használjuk az ideológiák háborúja 
által megerősített (7.2.2.1), vagy a dzsihád ál-
tal meggyengített országok jelölésére(8.4.3.1).
Ezek a jelzők befolyásolják az ideológiák háborúja táblázat kock-
adobásait (7.2.3), és a nagy dzsihád sikerét (8.4.3.2).

4.8.4 Újonc jelzők. Tartsuk az újonc jelzőket a térkép 
mellett. Amennyiben egy újoncok nélküli országból az 
utolsó sejtet is eltávolítják megzavarással (7.4) vagy 
eseménnyel (nem dzsiháddal vagy utazással, 8.3-8.4),

rakjunk egy újoncot oda. Az újoncok lehetővé teszik a to-
borzást (8.2.2). Mikor egy sejtet rakunk egy újonc jelzővel rendelkező 
országba a finanszírozási sávról, vegyük le az újonc jelzőt. A dzsi-
hádista bármely újonc jelzőt eltávolíthatja bármely dzsihádista akció 
fázis során.

4.9 TÁBLÁZATOK
4.9.1 A játékos segítő lap külső oldalán számos kockadobási táblázatot 
találunk: a “kormányzás”, “fellépés”, “presztízs”, és az “ideológiák
háborúja” táblázatokat.

4.9.2 Ideológiák háborúja. Mikor az USA egy ideológiák háborúja 
műveletet hajt végre egy muszlim országban (7.2.1), 5-öt, vagy többet kell 
dobnia a sikerhez. Az ideológiák háborúja táblázat (mindkét játékos 
segítő lapon) a kockadobás módosítóit mutatja.(A nem-muszlim
országban végzett ideológiák háborújához viszont a fellépés táblázatot 
használjuk, 4.9.3 & 7.2.3).

4.9.3 Ország táblázatok. Mikor kockával dobunk egy ország kor-
mányzása (4.2.1-2), fellépése (4.3.2), vagy az USA presztízse miatt
(4.7.1), a vonatkozó nevű táblázatot használjuk.
Példa: Az esemény, melynek szövege szerint “dobj az USA fellépésére”,
egy dobást eredményez a fellépés táblázaton. A dobott értéket +1-el 
módosítjuk, ha az USA fellépésére dobunk.

4.9.4 Kezdeti tesztelés. Dobjunk a kormányzásra (muszlim ország 
esetén), vagy fellépésre (nem-muszlim ország esetén), mikor egy 
olyan ország kerül kiválasztásra az alábbi akciók céljaként, 
amelynek kormányzása vagy fellépése még nincs megjelölve (azaz
“jelöletlen” ország):

• egy művelet helyszíne vagy célpontja (beleértve a meghiúsult 
utazás műveleteket is, 8.3.2), vagy

• sejt vagy merénylet kerül oda egy esemény folytán, vagy

• “tesztelni” kell egy esemény szövegének utasításai szerint.

Egy kezdeti kormányzási teszt mindig semleges elkötelezettséget 
eredményez. (Egy rezsim váltásnál a kormányzásra dobás pedig 
szövetséges elkötelezettséget eredményez, 7.3.4.).

Fontos: Egy eseménynek egy ország “tesztelésre” való utasítása nincs 
hatással olyan országoknál, amiket már megjelöltünk kormányzás 
vagy fellépés kapcsán. Továbbá, figyeljük meg, hogy a “tesztelj” 
(csak jelöletlennél) különbözik a “válassz” utasítástól (a játékos dön-
tése, jelölt és jelöletlen ország is választható).

4.9.5 Kötelezően elvégzendő feladatok. A tesztelést kezdeményező félnek
végre kell hajtania a műveletet, annak végkimenetelétől függetlenül.
Ha az USA fél egy ideológiák háborúja műveletet kísérel meg egy 
muszlim országban egy olyan kártyával, aminek értéke elégtelen a 
tesztelésből esetleg létrejövő kormányzáshoz (7.1, 7.2.1), akkor az ide-
ológiák háborúja automatikusan sikertelen.
Példa: A dzsihádista fél megkísérel egy sejtet utaztatni (8.3) Irakból
Szudánba, Szudán pedig jelöletlen. Az így kiváltott kezdeti tesztelés 
kockadobása “5”, ami Szudánt tisztességes semlegesre állítja. A dzsihádista
félnek dobnia kell az utazásra: egy “2-es” vagy kisebb dobás Szudánba 
rakná a sejtet; egy“3-as” vagy nagyobb pedig a finanszírozási sávra.

4.9.6 Dzsihádista tevékenységek. Egy külön dzsihádista tevékenységek
lap van a játékos segítő lap belső oldalán, amit 1 játékos esetén kell 
használni a dzsihádista tevékenységek meghatározásához (9.4).

4.10 KÁRTYÁK
4.10.1 A játék 120 lapja mind rendelkezik műveleti értékkel; egy 
szimbólummal, ha az esemény valamelyik félhez tartozik; esemény névvel; es-
emény szöveggel (gyakran előfeltétellel, 6.2.6); és esemény számmal. Néhány 
kártya megmutatja azt is, hogy csak olyan forgatókönyvben szerepelhet, ami 
egy adott évben kezdődik. Néhányon az esemény hosszú- vagy rövid távú 
hatású (6.2.7) vagy pedig csak egyszer fordulhat elő, és utána eltávolítandó
(6.2.9). A Választás az USA-ban kártya automatikusan elinduló esemény
(6.3.1).

4.10.2 Történelmi adalék. A történelmi adaléknak nincs hatása a 
játék szempontjából (egyszerűen csak a hangulathoz járul hozzá).

4.10.3 Az esemény száma. A kártyák 1-től 120-ig vannak beszá-
mozva, azonosítás céljából.

Merénylet száma

3-as értékű kártya 
kell a riadóhoz,
ami elhárítja 

(7.5.1)

zöldbarna

Felhasznált forgatókönyvek

Dzsihádista kötődés (4.10.4)

Műveleti érték (6.3)       

Történelmi adalék(4.10.2)

esemény (6.2.9)
Hosszú távú        Egyszeri

esemény (6.2.7) 

Esemény szövege (6.2.6)

Esemény száma (4.10.3)
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4.10.4 Kötődés. Minden kártya eseménye kötődik, vagy az
USA-, vagy a dzsihádista félhez, vagy nem rendelkezik kötődés-
sel egyik fél felé sem (6.2.5).

5.0 A JÁTÉK MENETE
5.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A LABYRINTH játék folyamatosan zajlik addig a pillanatig, míg az 
egyik fél el nem éri győzelmi feltételei teljesülését (2.1), vagy az adott 
játékhosszhoz (3.3) tartozó újrakeverés megtörténik (1., 2. vagy 3.).

5.2 FORDULÓK
5.2.1 Általános infók. A játék több, a felek közt váltakozó 
akciófázisokra osztható fordulóból áll. Egy forduló véget ér 
és új forduló kezdődik, mikor a felek elhasználták a kiosztott 
kártyáikat, vagy mikor a dzsihádista elhasználta kártyáit és az
USA játékos ezután egy kártya megtartása mellett dönt (5.2.4). 
Minden forduló az alábbi sorrendben történik:

5.2.2 Akciófázisok. Az első akció fázisban a dzsihádista fél két kár-
tyát játszik ki a kezéből, egymás után. Ezután az USA fél hajtja 
végre ugyanezt az akciófázisa alatt, ezután a dzsihádista jön, és 
így tovább. A kijátszott kártyákat a dobott kártyák paklijába 
rakjuk. (KIVÉTEL: RÖVID TÁVÚ vagy 1. merénylet, 4.7.7.1-2; 
ELTÁVOLÍTANDÓ, 6.2.9.) Ha egy játékos kártya nélkül marad 
az akciófázisa alatt, akkor semmit sem csinálhat (a dzsihádista fél 
eltávolíthat újoncokat, 4.8.4). Akciófázisa alatt az USA fél eldob-
hatja, vagy megtarthatja a kezében levő utolsó kártyát (5.2.4).

Megjegyzés: Az USA akciófázis alatt, ha a kártya szövege “utolsó
akciófázist” említ, akkor az az ezt megelőző dzsihádista fázisra utal,
és fordítva is így igaz, még ha az a fázis az előző fordulóban volt is.

5.2.2.1 Minden kijátszott kártyát, vagy a kártya eseményének végre-
hajtására (6.2), vagy műveletekre kell felhasználni (6.3).

5.2.2.2 A kártyák kijátszását az akciófázis jelzősávon jelezzük.

5.2.3 Elhárítatlan merényletek. Minden USA akciófázis végén (akár 
kijátszott kártyát az USA, akár nem), hajtsunk végre minden 
merényletet, bármely országban is legyenek azok (8.5.6).

5.2.4 Az utolsó USA kártya. Bármely USA akciófázisban, mikor 
az USA félnek csak egy kártya marad a kezében, kijátszhatja, el-
dobhatja (hatás nélkül), vagy megtarthatja azt. Ha a dzsihádista fél 
már elhasználta a kártyáit, és az USA fél pedig az utolsó kártyát 
megtartja, akkor hajtsuk végre az összes merényletet és fejezzük be 
a fordulót.

5.2.5 Kiadások és diplomácia. Minden forduló végén csökkentsük 
a finanszírozást eggyel (a “dzsihádista finanszírozás” jelzőt toljuk 
balra egy mezővel a finanszírozási sávon). Csökkentsük a presz-
tízst eggyel (toljuk balra a “presztízs” jelzőt), ha bármely ország 
iszlámista uralom alatt áll. Ezután, ha a világ nettó fellépés értéke 
“3”, és ez megegyezik az USA fellépéssel, akkor adjunk hozzá +1 
presztízst a jelzősávon (a jelzőt jobbra mozgatva).

Megjegyzés: Ne feledd, hogy bármely jelzősáv jelzője soha nem lépheti 
át a skála legkisebb és legnagyobb értékét. Pl., ha az USA presztízs “1” 
és le kellene vonni ebből 1-et, akkor is “1” marad és az esetleg a 
diplomácia miatt elnyert +1 pont végül “2” presztízst eredményez.

5.2.6 Rövid távú események és az 1. merénylet visszaállítása. 
A diplomácia végrehajtása után (5.2.5), rakjuk a rövid távú és az 1. 
merénylet mezőn levő kártyákat (4.7.7.1-2) a dobottak közé, és rakjuk 
félre ezek jelzőit. Ekkor minden rövid távú esemény hatása véget ér.

5.2.7 Tartalékok. Ezután állítsunk minden tartalékot “0-ra” (6.3.3.1).

5.2.8 Osztás. Ezután felváltva kiosztunk a dzsihádistának és az USA 
félnek a seregek és finanszírozás sávon jelölt mennyiségű kártyát, és 
új fordulót kezdünk. (Az USA játékos a sávon jelölt mennyiségű lapot 
kapja függetlenül attól, hogy megtartotta-e az utolsó lapját (5.2.4). 
A kézben tartható kártyák száma nincs maximalizálva).
5.2.9 Fordítsuk meg a rezsim váltás jelzőt. Végül, fordítsuk a zöld 
rezsim váltás jelzőket a barna oldalukra (4.8.2).

5.3 HÚZÓ- ÉS DOBOTT PAKLIK
5.3.1 Amennyiben egy kártyát kellene húznunk, de a húzópakli elfogyott,
keverjük össze a dobott és a rövid távú, ill. 1. merénylet mezőn 
levő kártyákat (4.7.7.1-2) egy új húzópaklivá, és léptessük a pakli 
jelzőt egy mezővel jobbra. Ha ez a játékvégi újrakeverés (3.3, 5.1), 
akkor a játék azonnal véget ér: határozzuk meg a győztest (2.3).
5.3.2 A dobott és eltávolított kártyák, a mezőkön levő lapok és a 
felek kezében levő lapok száma, ill. a húzópakliban levő lapok szá-
ma bármikor szabadon megvizsgálható.

6.0 KÁRTYAJÁTÉK
6.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A kártyák kétféleképp játszhatók ki: eseményként vagy műveletként.

6.2 KÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA ESEMÉNYKÉNT
6.2.1 Mikor az egyik fél úgy dönt, hogy kártyáját az eseményért 
játssza ki, a kártya műveleti értékét figyelmen kívül hagyja (hacsak maga 
az esemény másképp nem rendeli), és azonnal végrehajtja az eseményt 
a kártya szövege alapján.

6.2.2 Ha egy esemény szövege ellentmond a szabályoknak,
akkor az esemény szövege a mérvadó: az ütköző szabály helyett 
kövessük az esemény utasításait annak végrehajtásakor, ha hosszú távú
(6.2.7), akkor pedig addig, amíg az esemény hatályban marad (nem 
akadályozzák vagy szüntetik meg).

Példa: Az “ENSZ nemzetépítés” esemény játékba kerülése lehetővé tenné 
egy ideológiák háborúja kockadobás végzését egy rezsim váltó országban,
még akkor is, ha az ott levő seregek száma nem haladja meg a sejtek számát 
5-tel, mert a kártya szövege “Játsszuk ki, ha egy ország rezsim váltás 
alatt áll… dobj az ideológiák háborújára…” felülírja a szabály 7.2.1
pontjában leírt tiltást.

6.2.3 Ütközések. Ha két esemény szövege ütközik egymással, az 
utoljára kijátszott esemény a mérvadó, amíg a hatása érvényben van.

6.2.4 Mikor egy esemény megtörténik, hajtsuk végre azokat az 
utasításokat amik létrejöhetnek, beleértve a HOSSZÚ TÁVÚ (6.2.7)
és az EGYSZERI hatásokat (6.2.9), még akkor is ha az esemény 
más hatásai nem jöhetnek létre.

Példa: Az USA kijátssza az ANSAR AL-ISLAM kártyát műveletként, így 
beindítva az eseményt is (6.3.2), de a finanszírozási jelzősávon nincs 
egyetlen sejt sem. Nem kerül sor sejt lerakására (4.6.2 & 4.7.4), de a kár-
tyát eltávolítjuk a játékból (6.2.9).

6.2.5 Kötődés. Az az esemény, melynek kártyája az egyik félhez kö-
thető, csak azáltal a fél által használható eseményként, amelyik félhez 
kötődik (mindkét fél kijátszhatja azonban műveletként, 6.3.1-2.).

6.2.6 Játékra alkalmas. Számos esemény létrejöttének előfeltételei 
vannak (szürke szöveg): ha az előfeltételek nem teljesülnek, akkor ezek 
a kártyák nem játszhatók ki eseményként (csak műveletként). Hason-
lóképpen, nem játszható ki olyan esemény, amit meggátoltak (6.2.8).

USA kötődés

               Dzsihádista kötődés

                      Nincs kötődés
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6.2.7 Hosszú távú és rövid távú események.
• Hosszú távú: Azon kártyák, amik a “JELZŐ” szöveget tartal-

mazzák hosszú távú eseményt hordoznak. Mikor egy ilyen es-
eményt kijátszunk, rakjuk a jelzőjét az esemény mezőjére vagy 
a megfelelő országra emlékeztetőként (4.7.7).

• Rövid távú: Azon kártyák, amik a “RÖVID TÁVÚ” szöveget 
tar- talmazzák rövid távú eseményt hordoznak, amik csak az adott 
forduló fennmaradó idejében fejtik ki hatásukat. Mikor egy ilyen 
esemény kijátszunk, rakjuk a kártyát a RÖVID TÁVÚ kártya 
mezőre emlékeztetőként (4.7.7.1).

6.2.8 Meggátolt esemény. Egyes események meggátolnak más 
eseményeket: a meggátolt esemény kártyáját csak műveletekre lehet 
felhasználni; egy hosszú távú esemény hatásai (6.2.7) megszűnnek
(fordítsuk át vagy vegyük le a jelzőjét), ha egy olyan új eseményt 
játszunk ki, ami meggátolja a hosszú távú eseményt.

Megjegyzés: Azon hosszú távú események jelzői, amik más eseményeket 
gátolnak zárójelben felsorolják a meggátolt eseményeket (lásd 4.7.7).

6.2.9 Egyszeri események. Azon kártyák, amik a “TÁVOLÍTSD EL”
szöveget tartalmazzák, olyan eseményeket hordoznak, amik a játék 
során csak egyszer történhetnek meg. Mikor eseményként játsszuk ki 
(csak ekkor — műveletként vagy eldobáskor NEM!) végleg el kell 
távolítani a játékból).

6.3 KÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA MŰVELETKÉNT
6.3.1 A felek kijátszhatnak egy kártyát annak műveleti értékéért, 
függetlenül a kártya eseményétől vagy kötődésétől. A játékos 
választja ki a művelet típusát és a kártya értékét felhasználva elvégzi azt
(7.0 vagy 8.0). KIVÉTEL: A Választás az USA-ban kijátszása 
mindig elindítja az eseményt ; a kijátszó fél dönti el, hogy a művelet 
vagy az esemény induljon el először.

6.3.2 A másik fél eseményeinek beindítása. Ha olyan kártyák használunk fel 
műveletre, aminek eseménye az ellenfélhez kötődik, akkor az esemény 
azonnal elindul. KIVÉTEL: Fordulónként az első kártya, amit a dzsi-
hádista merénylet műveletre használ, nem indítja el az USA eseményt
(8.5.3).

6.3.2.1 A kijátsszó fél dönti el, hogy az esemény vagy a művelet történik 
meg először. Ha az esemény létrejöttének pillanatában az adott es-
eményt gátolják, vagy az előfeltételei nem adottak (6.2.6), akkor az 
esemény nem történik meg.

6.3.2.2 Az eseményt úgy kell végrehajtani, mintha a hozzá kötődő fél 
játszotta volna ki, és az esetleges döntéseket is ő hozza meg.
A JELÖLÉS (6.2.7) vagy ELTÁVOLÍTÁS (6.2.9) normálisan zajlik.

6.3.2.3 A saját kötődésű, vagy kötődés nélküli kártyák műveletekre 
való felhasználása esetén — vagy bármely kártya eldobása esetén —
az esemény nem indul be (KIVÉTEL: Választás az USA-ban).

6.3.3 Tartalékok. Mindkét fél kijátszhat 1-es vagy 2-es értékű kártyákat 
tartalékok műveletre. Egy tartalékok művelet hozzáadja a lap értékét a 
tartalékok jelzősávhoz, maximum “2-ig”. Ha a kártyán az ellenfél ki-
játszható eseménye van, akkor az esemény azonnal létrejön (6.3.2).

6.3.3.1 A felek elkölthetik összes tartalékukat (vissza a “0-ra”)
hozzáadva azt (1 vagy 2) az adott körben műveletként kijátszott 
kártya értékéhez (csak erre, nem pedig olyan eseményekre mint a
Nem hivatalos megbeszélés), de a maximális kártya érték csak “3” lehet. 
KIVÉTEL: Az USA nem használhat tartalékokat átértékelésre (7.6).

PÉLDA: Az USA fél két tartalékkal rendelkezik, és riadót kíván indítani 
egy merénylet ellen, amihez egy 3-as értékű kártya kijátszása 
szükséges (7.5.1). Az összes tartalék elköltésével kijátszhat egy 1-es vagy
2-es értékű lapot, úgy mintha az 3-as értékű lenne (A tartalékok felviszik 
a kártyák értékét max. 3-ig), ami így felhasználható a Riadó művelethez.

6.3.3.2 A fel nem használt tartalékok az adott forduló végén 
elvesznek (5.2.7).

7.0 USA MŰVELETEK
Minden USA által műveletre kijátszott lap egy műveletet tesz 
lehetővé (KIVÉTEL: átértékelés, 7.6.2). Az USA játékos segítő 
lap foglalja össze az itt taglaltakat.

7.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
7.1.1 Műveleti érték követelmények. A szükséges műveleti 
érték a célország kormányzásától függ:

• Jó: 1 vagy nagyobb (azaz bármelyik kártya—1, 2, vagy 3)
• Tisztességes: 2 vagy nagyobb (azaz a 2-es vagy 3-as lapok)
• Gyenge: csak 3-as értékű lapok
• Iszlámista uralom: csak rezsim váltás lehetséges (egy 3-as 

lap, 7.1.3 & 7.3.4).
KIVÉTEL: A riadóhoz mindig 3-as értékű lap kell (7.5.1).

Példa: Az USA fél ideológiák háborúja műveletet kíván végezni 
az Öböl-országokban, a kormányzás javítása érdekében. A kor-
mányzás jelenleg “tisztességes-2”, tehát az USA játékosnak vagy 
egy 2-es, vagy egy 3-as értékű kártyát kell kijátszania a művelet 
elvégzéséhez.

7.1.2 Az USA lehetőségei. A tartalékokon túl (6.3.3), az USA
műveleti lehetőségei a következőek:

• Ideológiák háborúja: a kormányzás vagy elkötelezettség 
javítása, vagy fellépés módosítása a világ fellépése és a presztízs
javítása érdekében.

• Bevetés: seregek bevetése egy országban, lehetőleg egy rezsim 
váltás eléréséhez (vagy a katonák kivonása a seregek sávra).

• Megzavarás: dzsihádista sejtek vagy újoncok megzavarása 
(és az USA presztízs emelése).

• Riadó: egy merénylet megakadályozására vagy gyengítésére.

• Átértékelés: az USA fellépésének átértékelése.

7.1.3 USA műveletek egy iszlámista országban: Egy iszlámista
országban az egyetlen megengedett USA művelet egy speciális fa-
jta bevetés, amit rezsim váltásnak nevezünk (7.3.4).

7.2 IDEOLÓGIÁK HÁBORÚJA
Más USA műveletekkel ellentétben, az ideológiák háborúja kock-
adobást igényel a sikerhez. A muszlim országok ellen irányuló ide-
ológiák háborúja esetén (7.2.1) használjuk az ideológiák háború-
ja táblázatot (4.9.2), és azt ott leírt módosítókat, míg a nem-mus-
zlim országok esetén (7.2.3) használjuk a fellépés táblát (4.9.3).

7.2.1 Ideológiák háborúja egy muszlim országban
7.2.1.1 Egy muszlim országban végzett ideológiák háborúja 
lehetővé teszi az USA félnek egy kockadobás elvégzését
az ideológiák háborúja táblázaton azért, hogy egy semleges vagy
nem tesztelt ország elkötelezettségét, vagy egy szövetséges ország 
kormányzását javítsa. A célpont muszlim ország nem lehet ellenséges. 
Egy sikeres dobás egy semleges országot szövetségessé tesz (4.2.3),
vagy javítja egy szövetséges ország kormányzását egy szinttel
— gyengéről tisztességesre, vagy tisztességesről jóra (4.2.1-2).

Megjegyzés: A jó kormányzásra váltás eltávolítja a rezsim váltás, 
ostromlott rezsim, vagy segély jelzőket.

7.2.1.2 Végrehajtás: Dobjunk egy 6 oldalú kockával. A sikerhez 
a módosított érték 5, vagy több kell legyen. A módosítók függnek attól, 
hogy tisztességesről jóra váltanánk, függ a presztízstől, GWOT kapcso-
latoktól, segély jelzőktől és bármely, szomszédos jó szövetségestől. 
(Lásd 4.9.2 és az ideológiák háborúja táblát a játékos segítő lapon. 
A negatív módosítók akár lehetetlenné is tehetik a sikert.)

7.2.1.3 Rezsim váltás. Az ideológiák háborúja történhet egy rezsim 
váltással megjelölt országban is (7.3.4, 7.3.4.1), de csak akkor, ha az 
ott levő seregek száma legalább 5-tel meghaladja a sejtek számát.
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7.2.2 Segély jelzők
7.2.2.1 Az első segély jelző. Mikor egy ideológiák 
háborúja dobást végzünk egy muszlim országban, és a 
dobás sikere csak egy ponton múlik (példa: egy “4-es”
dobás esetén mikor 5+ kellett volna, vagy egy “6-os”
dobás esetén mikor egy elméleti 7+ kellene)

egy segély nélküli országban, akkor tegyünk oda egy segély jelzőt. 
(Események is rakhatják az 1. segély jelzőt egy országba.)

7.2.2.2 További segély jelzők. Az ideológiák háborúja csak az 
első segély jelzőt rakhatja egy országba — további segélyeket 
csak eseményekkel lehet felrakni. A segély jelzők összeadódnak.

7.2.2.3 Segély jelzők eltávolítása. A jó kormányzásról iszlámista
uralomra változás minden segély jelzőt eltávolít az országról.
Egy sikeres kockadobás dzsihádnál, vagy merénylet végreha-
jtásnál egy segély jelzőt levesz az országról (8.4.1-2, 8.5.6).

7.2.3 Ideológiák háborúja egy nem-muszlim országban
Az ideológiák háborúja egy nem-muszlim országban (mely nem 
az USA és Izrael), lehetővé teszi az USA félnek egy kockadobás 
elvégzését a fellépés táblán az ország fellépésének eldöntésére (vagy 
megváltoztatására) (4.3.2, 4.9.3-4). (Dobjunk egyszer, akár meg 
van jelölve a fellépés, akár nem.) Az 1-4 értékek gyenge-, az 5-6
kemény fellépést eredményez. Ha a célpont ország fellépése
az ideológiák háborúja után ugyanaz, mint az USA-é, akkor ad-
junk a presztízshez +1-et.

7.3 BEVETÉS
7.3.1 A bevetés művelet lehetővé teszi az USA félnek, hogy bár-
mennyi sereget átmozgasson, egy helyről (beleértve a seregek 
jelzősávot is) egy másik helyre.

KIVÉTEL: Egy rezsim váltás alatt álló országból nem küldhetők 
bevetésre az ott levő seregek (7.3.4.1), ha így 5-tel kevesebb 
katona maradna ott, mint sejt (lásd még csapatkivonás, 7.3.5).

Megjegyzés: A rezsim váltó országban állomásozó seregek újjáépítési 
munkákban és biztonsági tevékenységben vesznek részt, megvédve az új 
kormányt a dzsihádistákon túl a banditáktól és a szekuláris lázadóktól.

7.3.2 A célország kormányzása meghatározza a szükséges minimum 
műveleti értéket. A seregek jelzősávra bármely kártyával küldhetünk 
katonákat (azaz a jelzősávot “jó-1” kormányként kezeljük).

7.3.3 A bevetés művelet végzésekor a célországnak szövetségesnek,
és ennélfogva muszlim országnak kell lennie (Kivétel: rezsim 
váltás, 7.3.4).

7.3.4 Rezsim váltás. A rezsim váltás egy speciális típusú bevetés 
művelet. Az USA fellépésének keménynek kell lennie, és legalább 6 
bevetésre elérhető sereggel kell rendelkeznie (egy helyről, és nem 
egy másik rezsim váltó országból (7.3.1)). A célország iszlámista
uralom alatt kell legyen (a normál bevetéssel ellentétben (7.3.3), 
az országnak nem kell szövetségesnek lennie). Játsszunk ki egy
3-as értékű lapot (kiegészíthető tartalékokból, (6.3.3.1)) és:

• Legalább 6 sereget küldjünk bevetésre az országba.
• Rakjunk rájuk egy zöld rezsim váltás jelzőt (4.8.2).
• Dobjunk a kormányzásra az ország tesztelő táblán.
• Állítsuk az elkötelezettségét szövetségesre.
• Állítsuk az ottani sejteket aktívra (4.7.4.1).
• Dobjunk a presztízsre.

Megjegyzés: A seregekre rakott rezsim váltás 
jelző emlékeztetőként szolgál arra, hogy néhány,
vagy akár az összes katona nem küldhető innen bevetésre (7.3.1),
hacsak nem csapatkivonást hajtunk végre (7.3.5).

7.3.4.1 Rezsim váltó országok. Bármely országot, amin rezsim váltás 
jelző van “rezsim váltó országnak” nevezünk. Csak gyenge, vagy
tisztességes országok lehetnek rezsim váltók. Azonnal távolítsuk el 
a rezsim váltás jelzőt arról az országról, aminek kormányzása 
jóra, vagy iszlámista uralomra változik.

7.3.5 Csapatkivonás. A csapatkivonás egy másik fajta speciális  
bevetés művelet. Az USA-nak gyenge fellépésűnek kell lennie,
és rendelkeznie kell seregekkel egy rezsim váltó országban (7.3.4.1). 
Játsszunk ki egy 3-as értékű lapot (kiegészíthető tartalékokból, 
6.3.3.1) és:

• Vonjunk ki bármennyi sereget a rezsim váltó országból (a jelen 
levő sejtek számától függetlenül).

• Távolítsunk el az ott levő bármely segély jelzőt.

• Rakjunk egy ostromlott rezsim jelzőt az országra (ha még 
nincs ott egy sem).

• Dobjunk a presztízsre.

Megjegyzés: A rezsim váltó jelző ott marad.

7.4 MEGZAVARÁS
A megzavarás művelet lehetővé teszi az USA számára, hogy:

• Eltávolítson aktív sejteket.

• Az alvó sejteket aktívvá tegye.

• Eltávolítson újoncokat.

7.4.1 Egy megzavarás művelet célországában lennie kell legalább 
egy sejtnek vagy újoncnak és:

• Szövetségesnek kell lennie, vagy

• Legalább 2 seregnek kell ott lennie, vagy

• Nem-muszlimnak kell lennie (IRÁN nem lehet).

7.4.2 Egy megzavarás művelet egy olyan országban, ahol legalább 
2 sereg van, vagy amelynek fellépése kemény két, az USA által 
kiválasztott sejtre van hatással. Máskülönben, csak egy USA által  
kiválasztott sejtre van hatással. Egy aktív sejt megzavarása 
eltávolítja a sejtet a finanszírozási sávra. Egy alvó sejt megzavarása 
aktívvá teszi azt. Egyébiránt, ha nincs jelen egy sejt sem, akkor a 
megzavarás egy újoncot távolít el.

Megjegyzés: Két sejt esetén — egy alvó, és egy aktív — egy megzavarás 
művelettel eltávolítanánk az aktívat, és aktívvá tennénk az alvót. Egy 
megzavarás művelettel nem változtathatjuk az alvó sejtet aktívvá és 
távolíthatjuk el ugyanazt a sejtet, ill. nem távolíthatjuk el mindkét se-
jtet és az újoncot.

7.4.3 Ha a megzavarás művelet eltávolítja az adott országból az 
utolsó sejtet is, rakjunk oda egy újonc jelzőt (4.8.4).

7.4.4 Ha a megzavarás művelet egy olyan országban történik, ahol 
legalább két sereg van, növeljük a presztízst +1-el (akkor is, ha 
a művelet csak aktívvá tett sejteket, vagy eltávolított egy újoncot).

7.5 RIADÓ
7.5.1 Egy riadó művelethez egy 3-as értékű lap kell, az ország ko-
rmányzásától függetlenül (kiegészíthető tartalékokból, 6.3.3.1).

7.5.2 Egy riadó művelet révén az USA kiválaszt, felfed és 
meggátol (eltávolítja a jelzőt) egy merényletet bármely országban
(beleértve az ellenséges országokat vagy IRÁNT is).

7.5.3 Az USA csak azután vizsgálhatja meg a merénylet jelzőt, 
miután kiválasztotta (8.5.4). Ha ez egy WMD merénylet, távolítsuk 
el a játékból (8.5.5); máskülönben rakjuk képpel lefelé az elérhető 
merényletek mezőre.

Megjegyzés: Minden merénylet létrejön, amit nem gátoltak meg az 
USA akciófázis végéig (5.2.3), így a riadóra csak limitált idő van.
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7.6 ÁTÉRTÉKELÉS
7.6.1 Az átértékelő művelet lehetővé teszi az USA játékosnak, 
hogy megváltoztassa az USA fellépését keményről gyengére,
vagy gyengéről keményre.

7.6.2 Más USA műveletekkel ellentétben, az átértékeléshez két 
kártyát kell kijátszani, mindkettő 3-as értékű kell legyen (nincs
tartalék, 6.3.3.1), és a művelet egy teljes USA akciófázist lefed.

7.6.3 Az USA fél dönti el, hogy milyen sorrendben történik a fel-
lépés megváltozása és az esetleg elindított dzsihádista műveletek
(6.3.2). A fellépés megváltozását végre kell hajtani.

Megjegyzés: Némely esemény, vagy egy véghezvitt merénylet az 
Egyesült Államokban (8.5.6) szintén módosíthajta az USA fellépést.

8.0 DZSIHÁDISTA MŰVELETEK
A dzsihádista játékos segítő lap összegzi ezt a részt.

8.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
8.1.1 Műveleti érték. Az USA műveleteivel ellentétben, a dzsihádista
műveletekhez bármely kártyát fel lehet használni, a célország ko-
rmányzásától függetlenül. Azonban, majdnem minden dzsihádista 
művelethez dobni kell a kockákkal. A kártya értéke határozza meg a 
dobásnál használt kockák számát (8.1.2). A kormányzás határozza 
meg a sikerhez szükséges értéket:

• Jó: 1 (csak 1)
• Tisztességes: 2 vagy kevesebb (1 vagy 2)
• Gyenge: 3 vagy kevesebb (1, 2 vagy 3)
• Iszlámista uralom: Automatikus (minden dobás sikeres).

KIVÉTELEK: A rezsim váltó országokban végzett toborzás
(8.2.3), és szomszédos országok közti, vagy ugyanazon országban 
való utazás (8.3.1) automatikus.

8.1.2 Végrehajtás: Minden műveletre kijátszott lapnál válasszuk 
ki, és jelentsük be a művelet típusát és helyét. (Több helyszín érin-
tett lehet.) Ezután dobjunk annyi kockával, amennyi a lap értéke, 
hogy meghatározzuk, hány művelet zárul sikerrel. (Ha egynél 
több ország érintett, jelöljük ki dobás előtt, hogy melyik kockát 
melyik országra dobjuk. Minden dobást, ami egy adott laphoz 
tartozik, egyidejűnek kell tekinteni).

Példa: A dzsihádista fél kijátszik egy 3-as értékű lapot műveletekre és 
bejelenti, hogy a művelet típusa toborzás, és két próbálkozás AFGAN-
ISZTÁNBAN fog megtörténni, egy pedig Közép-Ázsiában, pillanat-
nyilag mindkettő tisztességes szövetséges. Ennek megfelelően dob két 
kockával, majd egy kockával, és minden 1-es vagy 2-es dobott értékre 
elhelyez egy sejtet. Ha a játékos három sikeres dobást ér el, de csak 2 
sejt elérhető (4.7.4.2 & 8.2.1), akkor a játékos dönti el hogyan
osztja el őket a 2 ország között.

A dzsihádista fél ezután kiját-
szik egy második 3-mas értékű
lapot és jelzi, hogy utazásra 
használja. Kijelöl egy sejtet 
AFGANISZTÁNBAN, ami 
megpróbál az USA-ba utazni, 
egy másodikat AFGANISZTÁ-
NBAN, ill. egy harmadikat 
PAKISZTÁNBAN, amik Irakba 
próbálnak utazni, ami jelenleg gyenge ellenséges. A játékos ezután
külön-külön dob három kockával, az USA-ba utazás csak 1-es érték 
esetén, az iraki pedig 1-3 érték esetén lesz sikeres.

8.1.3 Dzsihádista lehetőségek
A tartalékokon túl (6.3.3) a dzsihádista műveleti lehetőségei az 
alábbiak:

• Toborzás: új sejtek toborzása országokban.

• Utazás: sejtek mozgatása országok közt, vagy országon belül az 
aktív sejtek alvó állapotba helyezéséhez.

• Dzsihád: (gerilla hadviselés) csapásmérés a kormányzásra, és 
az iszlámista forradalom elősegítése.

• Merénylet: terrortámadások szervezése a finanszírozás emelésére, az 
USA presztízs csökkentésére, kormányzást rontó biztonsági reakciók 
kiváltására, segélyprogramok megszüntetésére, egy ország fel-
lépésének megváltoztatására (így rontva annak Nyugattal fen-
nálló kapcsolatát), vagy az amerikai szülőföld elleni támadásra.

8.2 TOBORZÁS
8.2.1 Egy toborzás művelet minden sikeres dobással egy elérhető
alvó sejtet rak egy országba. (Az “elérhető” azt jelenti, hogy a sejtet a 
finanszírozási jelzősáv olyan mezőjéről lehet levenni, ami a fi-
nanszírozási jelző alatt, vagy attól balra van, 4.7.4.2.). Egy sik-
ertelen toborzási dobásnak nincs további hatása.

8.2.2 Az országban már jelen kell, hogy legyen egy sejt vagy egy
újonc. Ha egy újonc van jelen, akkor azt el kell távolítani amint az 
első sejtet lerakjuk (4.8.4).

8.2.3 Toborzás rezsim váltás alatt. A rezsim váltó országokban 
(7.3.4.1) végzett toborzás automatikusan sikeres.

8.2.4 Újoncok száma. Néhány nem-muszlim országra nyomtattak 
kockadobás számokat (“REC”) (4.3.4). Az ilyen országban végzett 
toborzás figyelmen kívül hagyja a kormányzás minőségét, és 
ehelyett a “REC” számnál kisebbet, vagy egyenlőt kell dobni a 
sikeres toborzáshoz.

Példa: A Fülöp-szigeteken végzett toborzási műveletek 3, vagy kisebb 
érték esetén sikeresek, a 2, vagy kisebb érték helyett.

8.3 UTAZÁS
8.3.1 Minden utazásra használt pont lehetővé teszi egy sejt mozgását 
egy országból egy másikba, és ha az aktív, akkor alvó sejtté is teszi
egyben. Nem szomszédos országba utazás esetén a célország ko-
rmányzási számánál kisebb, vagy egyelő dobás kell a sikerhez.
Szomszédos országok közötti, vagy országon belüli utazásnál (az 
alvó státusz elérése érdekében) automatikusan sikeres az utazás.

8.3.2 Sikertelen dobások utazásnál. Egy sikertelen utazási dobás a 
finanszírozási sávra rakja a sejtet (újoncot nem lehet lerakni, 4.8.4).

8.3.3 Határozzuk meg az összes kiinduló és érkezési országot mielőtt 
dobunk. Egy sejt csak egyszer utazhat az adott kártya kijátszásakor.

Egy jelöletlen országba tett utazási kísérlet az ország kormányzásának 
vagy fellépésének tesztelését váltja ki, még az utazás végrehajtása 
előtt (4.9.4).

8.4 DZSIHÁD
Egy dzsihád művelet célpontja egy ország kormányzása és a segélyek. A 
célországnak muszlimnak (és nem IRÁNNAK) kell lennie, ill. nem 
állhat iszlámista uralom alatt. Dobásonként legalább egy sejtnek je-
len kell lenni minden célországban. Az erre a célra használt alvó 
sejtek aktívvá válnak.

8.4.1 Kis dzsihád. Minden sikeres dobás egy szinttel rontja a célország 
kormányzását a gyenge felé (jóról tisztességesre, tisztességesről 
gyengére), és eltávolít egy segély jelzőt. Figyeljük meg, hogy amen-
nyiben nincsennek meg egy nagy dzsihád követelményei (8.4.2), 
akkor egy dzsihád művelet nem képes az országot iszlámista uralom 
alá helyezni.

8.4.2 Nagy dzsihád. Ha egy országban a művelet kezdetén a sejtek 
száma 5-el több, mint az ott levő seregek száma, és a dzsihádista 
előzetesen úgy dönt, hogy minden ottani alvó sejtet aktívvá tesz, akkor
egy kártyára végzett két sikeres dobás gyengéről az iszlámista uralom-
ra rontja a kormányzást (lásd 8.4.4). Minden sikeres dobás eltávolít egy 
segélyt. Az ostromlott rezsim (8.4.3.2) kivételével egy 2-es, vagy 3-
as kártya kell az iszlámista uralom eléréséhez.
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8.4.3 Sikertelen dzsihád. Minden sikertelen dzsihád dobás 
eltávolít egy sejtet, visszahelyezve azt a finanszírozási jelzősávra
(újoncot nem lehet lerakni, 4.8.4).

8.4.3.1 Sikertelen nagy dzsihád. Ha a dzsihádista három kockával
dob dzsihádra egy már gyenge kormányzású országban, és nem 
sikerül iszlámista uralomra váltania, akkor rakjunk egy “ostromlott 
rezsim” jelzőt az országra (ha még nincs ott ilyen), és mozgassuk 
az ország elkötelezettségét egy mezővel a szövetséges felé.

8.4.3.2 Ostromlott rezsim. Egy ostromlott rezsim jelzős
országnál csak egy sikeres dzsihád dobás kell (2 helyett)
a gyenge kormányzás iszlámista uralomra váltásához.
Egy országon legfeljebb egy ostromlott rezsim jelző lehet. 
Távolítsuk el a jelzőt, ha a kormányzás jóra vagy iszlámista 
uralomra változik.

8.4.4 Iszlámista forradalom. Mikor egy ország kormányzása 
iszlámista uralom alá kerül, állítsuk az elkötelezettségét ellenségesre
(a sikertelen dobások ellenére), és távolítsuk el az ott levő rezsim 
váltás, ostromlott rezsim vagy segély jelzőket. Emeljük meg a fi-
nanszírozást az adott ország erőforrásainak értékével. Ha seregek 
is jelen vannak, akkor állítsuk a presztízst “1-re”. (A katonák ott 
maradnak.)

8.4.5 Pakisztáni fegyverraktár. Az első alkalommal, mikor PAK-
ISZTÁN iszlámista uralom alá kerül, rakjuk a 3 WMD merénylet 
jelzőt a pakisztáni fegyverraktár mezőről az elérhető merényletek 
mezőjére (4.7.8.1). Ezek elérhetővé válnak későbbi merényletekhez.

Dzsihád példa A: Két sejt áll egy jó országban, és az összes többi pedig 
nem-muszlim vagy iszlámista uralom alatt álló országokban van. A dzsi-
hádista kijátszik egy 3-as lapot dzsihádra, de csak 2-t tud felhasználni a 3 
műveleti pontból.   Mindkét sejt aktívvá válik. A dobott értékek : “1” és 
“4”. Az “1-es” dobás sikeres és lerontja a kormányzást tisztességesre,
míg a “4-es” dobás sikertelen, és ezért egy sejtet el kell távolítani.

Dzsihád példa B: A dzsihádista hat sejttel rendelkezik egy 
semleges országban, ahol a kormányzás tisztességes-2, és 3-mas 
műveletet használ fel egy nagy dzsihád elvégzésére. A dobásai: “1”, 
“2” és “3”. A sejtek aktívvá válnak. Az első dobás sikeres (az “1-
es”), mely lerontja a kormányzást gyengére. Mivel csak egy további 
dobása sikeres (a “2-es”), nincs további gyengéről iszlámista 
uralomra romlás (8.4.2), annak ellenére, hogy a sejtek meghaladják 
a seregek számát 5-tel. Az egyetlen sikertelen dobás (a “3-mas”) egy 
sejtet eltávolít (8.4.3). A “3-as” dobás azért sikertelen, mert az egyide-
jű dobásokat egy tisztességes-2 kormányzás ellen dobta (8.1.2). Nem 
rakunk le ostromlott rezsim jelzőt, és az elkötelezettség sem változik 
szövetségesre, mert a célország nem volt gyenge minősítésű a művelet 
bejelentésének pillanatában (8.4.3.1). Figyeljük meg, hogy egy 3-mas 
értékű lap kijátszása egyszerre lehet nagy dzsihád és kis dzsihád, ha 
azt egy tisztességes ország ellen irányul, és mindhárom dobás sikeres.
Dzsihád példa C: A dzsihádista fél kijátsszik egy 3-mas lapot és egy 
nagy dzsihádot jelent be PAKISZTÁNBAN, ami egy gyenge szövetséges,
ahol hét sejt, két sereg és egy segély jelző van jelen. Miután mind a 
hét sejtet aktívra változtatja, a dzsihádista fél három kockával dob. 
A dobott értékek: “2”, “3” és “4”. A “4-es” — sikertelen— egy sejt 
eltávolítását eredményezi PAKISZTÁNBÓL, ahol így hat marad, míg
a “2-es” és“3-as”— a két sikeres dobás, ami az iszlámista forradalomhoz 
kell — lerontja Pakisztán kormányzását gyengéről iszlámista uralom-
ra. A játékos átállítja PAKISZTÁNT gyenge szövetségesről iszlámista 
uralom alatt álló ellenségesre, leveszi a segély jelzőt, a finaszírozási sávon 
kettővel emeli a jelzőt (+2), és a pakisztáni fegyverraktárból a három 
WMD merénylet jelzőt az esemény mezőre rakja későbbi dzsihádista 
felhasználásra. Az USA presztízs “1-re” esik vissza; a két sereg pedig 
az immár iszlámista uralom alatt álló PAKISZTÁNBAN marad.

8.5 MERÉNYLETEK
8.5.1 Általánosságban. Egy merénylet művelet bármely, 
nem iszlámista uralom alatt álló ország ellen indítható 
(beleértve IRÁNT). Legalább egy sejtnek lennie kell 
minden célországban minden dobáshoz, és

ha a felhasznált sejt alvó állapotú, akkor az aktívvá válik. Legalább 
egy dobást el kell végezni a merénylethez, hogy elkerülhessük a 
merényletre felhasznált kártya USA kötődésű eseményének elin-
dulását (8.5.3).
8.5.2 Végrehajtás. Dobjunk a megfelelő számú kockával (8.1.1). 
Minden sikeres dobás egy olyan elérhető merénylet jelzőt rak a 
célországba, aminek száma egyenlő, vagy kisebb mint a felhasznált 
kártya értéke, vagy egy elérhető WMD jelzőt rak oda, képpel lefelé 
(8.5.4). A merényletnél a sikertelen dobásoknak nincs további hatása.

Megjegyzés: A játékban található merénylet jelzők limitálják az egyidőben 
felhasználható merényletek számát és típusát (4.8.1). “Elérhető merényletnek” 
nevezzük azokat a jelzőket, amik az elérhető merényletek mezőn vannak
(4.7.8 & 8.5.5.).

8.5.3 Első merénylet. Minden forduló elsőként merényletre használt 
kártyáján levő USA kötődésű eseményt figyelmen kívül kell hagyni
(6.3.2). (Rakjuk a lapot az 1. merénylet mezőre emlékeztetőnek, 
4.7.7.2.).

Tipp: Mindig rakjuk az első merénylet műveletre használt lapot az 1. 
merénylet mezőre emlékeztetőül, hogy a dzsihádista már elvégezte az el-
ső merényletét.

Megjegyzés: Ez lehetővé teszi a dzsihádista félnek, hogy minden fordulóban 
egy USA eseményt figyelmen kívül hagyjon a kezében levő kártyák közül.
A kártyát nem muszáj rögtön elsőként kijátsszani, csak a merényletre 
használt lapok közül kell az elsőnek lennie. A dzsihádista ugyanakkor nem 
kerülheti el egy USA kötődésű esemény elindulását az első merényletre 
való felhasználással, ha csak iszlámista uralom alatt álló országokban 
vannak sejtjei (8.5.1).

8.5.4 Rejtett merényletek. Tartsuk a lehelyezett merénylet jelzőket 
képpel lefelé fordítva (4.8.1) — csak a dzsihádista nézheti meg ezeket. 
Csak a végrehajtáskor, vagy egy riadó általi meggátlásakor fedjük 
fel az értékét (vagy a WMD mivoltát) az USA játékosnak.

8.5.5 WMD (tömegpusztító) merényletek. Bármely WMD merénylet 
jelző, ami az elérhető merényletek mezőn van, lerakható sikeres 
merénylet dobás esetén (8.5.2). Ha egy WMD merényletet meggá-
tolnak (7.5.2-3) vagy végrehajtanak, akkor távolítsuk el a jelzőjét a 
játékból.

8.5.6 Meg nem gátolt merényletek. Minden USA akciófázis végén
a dzsihádista játékosnak fel kell fednie és végrehajtania azokat a 
merénylet jelzőket, amik bármelyik országban ott maradtak. A sor-
rendről a dzsihádista dönt. A végrehajtás menete:
GYŐZELEM
• Ha egy WMD merényletet sikeresen végrehajt az USA-ban, akkor 
a dzsihádista győz.

FINANSZÍROZÁS
• Bármely merénylet, ami muszlim országban vagy IRÁNBAN 

történik +1-et ér a finanszírozási sávon, ha a kormányzás jónál 
alacsonyabb szintű; vagy +2-t ér, ha az ország kormányzása jó.

• Egy nem-muszlim országban (az USA-n kívül) elvégzett merénylet 
esetén emeljük a finanszírozást a merénylet értékével, ha pedig a
kormányzása jó, akkor a duplájával.

• Ha a dzsihádista egy WMD merényletet végrehajt egy nem-mus-
zlim országban, vagy bármilyen merényletet az USA-ban, akkor 
állítsuk a finanszírozást a “9-re”.

FELLÉPÉS
• Ha a merénylet egy nem-muszlim országban (beleértve az USA-t)

történik, dobjunk az ország fellépésére. Ha ez egy WMD (2 
játékos esetén), akkor a dzsihádista egyszer újradobhat.

• Ha a merénylet a Schengen övezetben történik, a dzsihádista két 
másik Schengen országot választ, és dob a fellépésükre.
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PRESZTÍZS
• Ha a cérszágban vannak seregek, akkor csökkentsük a 

presztízst eggyel (–1), vagy állítsuk a presztízst “1-re” ha a 
merénylet WMD típusú.

• Ha a merénylet az USA-ban történt, dobjunk a presztízsre.

KORMÁNYZÁS ÉS SEGÉLY
• Ha a merénylet egy muszlim országban történt, dobjunk annyi

kockával, amennyi a merénylet száma (3 kocka WMD esetén), 
úgy, mintha dzsihádista műveletet végeznénk az országban (8.1). 
Minden sikeres dobás levesz egy segély jelzőt és egy szinttel 
rontja a kormányzást, de iszlámista uralomig nem. A sikertelen 
dobásoknak nincs hatása.

JELZŐ
• Rakjuk a merénylet jelzőt az elérhető merényletek mezőre

(vagy távolítsuk el a játékból, ha egy WMD volt).

Megjegyzés: A játékos segítő lapok összegzik a meg nem gátolt 
merényletek végrehajtását.

ÁLLJ!! 
Elolvastad a 2 játékos szabályokat. A további 

szabályok az 1 játékos verzió szabályai.

9.0 DZSIHÁDISTA
TEVÉKENYSÉGEK (1 JÁTÉKOS)
Ez a rész az egy személyes játék szabályait tartalmazza és módosít-
ja az előző szekciókat. Ha szabályütközés van, akkor az itt leírt szabá-
lyok a mérvadóak, egy játékos esetén. Egy játékos esetén az USA 
felet irányítjuk. Ezen a szabályok és a dzsihádista tevékenységek
folyamatábrája alapján irányítjuk a dzsihádista felet.

9.1 HOGYAN NYERJEK?
Az utolsó sejt elpusztítása esetén az USA nem nyer (folytassuk a 
játékot). A 6, vagy több erőforrás feletti iszlámista uralom esetén a 
dzsihádista nyer, figyelmen kívül hagyva a szomszédosságot
(módosítja a 2.1 pontot). Ha a játéknak újrakeverés miatt van vége 
(3.3), akkor 1 pakli esetén az USA veszít, ha 6-nál kevesebb 
erőforrás van jó országokban, 2 pakli esetén, ha 9-nél kevesebb,
és 3 pakli esetén, ha 12-nél kevesebb (módosítja a 2.3 pontot; a 
többi feltétel továbbra is érvényes).

9.2 A JÁTÉK MENETE
Osszunk a dzsihádistának lapokat (5.2.8) képpel lefelé fordítva és 
kijátszás, eltávolítás vagy hozzáadás esetén a legfelső lapot 
használjuk. Csak a Hírszerző közösség vagy az FSB esemény es-
etén vizsgálhatjuk meg a lapokat (5.3.2). Az FSB elvégzése után
keverjük meg a dzsihádista lapjait.

Példa: Egy esemény utasítására “véletlenszerűen” húzott dzsi-
hádista lap mindig a legfelső lap kell, hogy legyen.

OPCIONÁLIS SZABÁLYOK
A nehézségi szint kiegyenlítésére, osszuk szét a lapokat összeál-
lításkor, és minden újrakeverés után rendezzük őket három, képpel 
lefelé fordított, megkevert “mini-pakliba”:

• Kötődés nélküli események,
• Dzsihádista kötődésű események,
• USA kötődésű események.
Osszuk ki és keverjük meg az összes dzsihádista kézben tartott lapot, 
ezután osszuk ki az USA lapjait. Minden osztáskor, vagy egy esemény 
általi húzáskor húzzunk egy lapot a fenti sorrendben minden mini-pak-
liból, ahol még vannak lapok. Ha minden mini-pakli elfogyott, akkor 
kell újrakeverni (5.3.1).

9.3 MŰVELETEK
9.3.1 Sejtek kiválasztása. A dzsihádista kijátszott lapjai miatti es-
emények vagy műveletek során először az aktív sejteket válasszuk az 
adott országban (az alvó sejtek előtt). Kivétel: A Szadr esemény.

9.3.2 Merényletek lerakása. Egy merénylet sikere, vagy egy es-
emény, egy véletlenszerűen kiválasztott merényletet rak le az elérhető 
merénylet mezőről (módosítja a 8.5.2 pontot— a lap értéke nem 
befolyásolja a merénylet értékét; a Dán karikaturák és a Zarkávi
események továbbra is a megjelölt számú merényletet rakják le).

9.3.3 WMD megszerzése. Minden WMD merénylet jelző, amit az 
az elérhető merényletek mezőre rakunk, lecseréli a legkisebb 
számú elérhető merénylet jelzőt. (Rakjuk félre a lecserélt jelzőt, 
mindig pontosan 6 merénylet jelzőnek kell játékban lennie.) 
Ha egy WMD merénylet jelzőt használunk fel, rakjuk vissza 
a legmagasabb számú merénylet jelzőt a félrerakottak közül az 
az elérhető merényletek mezőre (módosítja a 4.7.8.1 pontot).

9.4 DZSIHÁDISTA KÁRTYAJÁTÉK
Minden kijátszott dzsihádista lapot (6.0) az alábbiak szerint 
hajtunk végre.

Megjegyzés: A játékos segítő lap dzsihádista tevékenységek folya-
matábra foglalja össze ezt a részt.

9.4.1 Esemény vagy műveleti érték?
Elsőként kövessük az “Esemény vagy műveleti érték?” folyamatábrát, 
hogy eldönthessük, hogy az esemény elindul-e, és milyen (ha 
van ilyen) műveletet végez a dzsihádista fél:

• Ha a lap egy kijátszható (6.2.6) dzsihádista vagy semleges es-
emény, akkor az esemény elindul (még, ha nem is jár előnnyel,
vagy ha az USA profitál belőle). KIVÉTEL: Ha nincs sejt a fi-
nanszírozási sávon, akkor egy olyan esemény, ami toborozna
vagy sejtet rakna le, ehelyett radikalizációt indít el (9.4.3).

• Ha a húzott lap egy kijátszható USA esemény, akkor abból 
merénylet lesz; nem indul el az esemény.

• Ha a dzsihádista egy semleges vagy érvénytelen eseményt 
játszik ki, akkor nagy dzsihádra dobjunk, ha az sikeres lehet
(iszlámista uralomban végződhet, 8.4.2).

• Ha a nagy dzsihád sikere lehetetlen, akkor kis dzsihádra dob-
junk egy jó, vagy tisztességes országban (ha van ilyen).

• Ha a dzsihád nem lehetséges jó vagy tisztességes országban,
akkor toborzunk, ha van elérhető sejt (4.7.4.2) és a GTMO
esemény nincs hatályban.

• Ha nincs elérhető sejt, vagy a GTMO hatályban van, akkor 
utazást végzünk.

Bármely maradék felhasználhatatlan műveleti érték esetén, lásd a 
radikalizációt (9.4.3).
A dzsihádista által kijátszott kártyák soha nem indítanak el USA es-
eményt (6.3.2; mellőzzük az “1. merényletet”, 4.7.7.2), nem használ-
nak fel tartalékokat (6.3.3), és kijátszható semleges esemény esetén 
elsősorban az eseményt indítják el a műveletek előtt.

9.4.2 Hol?
Másodjára használjuk a vonatkozó “Hol?” folyamatábrát, vagy 
a véletlenszerű ország kockadobás táblázatot (9.5), annak eldöntésére, 
hogy hol végez műveletet vagy eseményt a dzsihádista. Az ország 
kiválasztásához minden zöld folyamatábra mezőn belül alkalmazzuk a 
“prioritásokat”, amiket a megfelelő fehér mezőkön soroltunk fel.
Az adott országban jelen levő sejtek erejéig (amennyiben máshogy 
nem rendelkezik, mint pl. utazás, 9.4.2.6-6.1; radikalizáció, 9.4.3), 
végezzük el az adott kártya dzsihádista műveleteit a kiválasztott 
országban, mielőtt egy másik országra lépnék.

9.4.2.1 Az esemény által irányított tevékenységekhez használjuk a 
dzsihádista tevékenységek ábrát a következők szerint:

• Merénylet lerakáshoz használjuk a “merényleteket”. Ha ez
radikalizációt eredményez, használjuk a lap értékét radikalizá-
cióra (9.4.3), és mellőzük az eseményt.



13Labyrinth — 2. kiadás

A Zarkávi sejt- és merénylet lerakásnál a lenti, sejt lerakásra 
vonatkozó szabályokat kövessük.

• A kormányzás vagy elkötelezettség váltásokhoz használjuk a “kis 
dzsihádot”. Irán és a Jaysh Al-Mahdi esetén dobjunk a “síita-
kevert” táblázatra (9.5), teszteljük a kiválasztott országot, ha az 
még jelöletlen, ezután keressük meg a legközelebbi alkalmas 
országot ami jó, ha ilyen nincs, akkor ami tisztességes.

• Sejt lerakáshoz válasszunk véletlenszerűen a potenciális
országokból (9.5). A Libanoni háborúhoz dobjunk a “síita-kevert”
táblázatra. A Dzsihádista videók és a Madrassa toborzásra
(beleértve a rákövetkező kártyát), dobjunk a “Globális” 
táblázatra (9.5), és válasszuk ki a legközelebbi alkalmazható 
országot.

• A Schengeni vízumok utazásainál kezdjünk a megjelölt “hova” 
mezőn a célország kijelöléséhez, ha több lehetőség is van, akkor 
dobjunk a “Schengen” táblázatra. A Tiszta ügynökök esetén a 2 
sejt célállomása az EGYESÜLT ÁLLAMOK. Mindkét 
eseménynél használjuk a “honnan” táblát a kiinduló pont 
meghatározásához.

Néhány eseménynek van további 1 játékos instrukciója (9.6).

9.4.2.2 Dobjunk vagy rakjunk merényleteket az Egyesült Államok-
ba, amikor csak lehetséges, ezután sorrendben a következőek szerint:

• Ha a presztízs az alacsony szint felett van, akkor először a Fülöp-
szigeteken (ha az Abu Sayyaf érvényben van), és a Fülöp-szigeteken 
legalább annyi sejt van, mint sereg, ezután pedig olyan országok-
ban, ahol vannak seregek.

• Ezután, ha a GWOT büntetés 0 (4.7.2.1), akkor olyan országokba, 
ahol a fellépés ugyanolyan, mint az USA-ban.

• Ezután a segélyekkel rendelkező országokba.

• Ezután, ha a finanszírozás kevesebb mint 9, akkor bármely nem-
muszlim, és azután a muszlim országokba vagy IRÁNBA.

• A fennmaradó műveleteket használjuk radikalizációra (9.4.3).

A fenti sorrend használatakor prioritást élvez a gyenge a tisztességes 
országgal, ill. a tisztességes a jóval szemben merénylet lerakáskor; ha 
pedig esemény hatására rakunk merényletet, akkor fordított a sorrend.

9.4.2.3 Ha nagy dzsihád végezhető egynél több országban, válaszd
PAKISZTÁNT, majd a legtöbb erőforrással rendelkező országot.

9.4.2.4 A kis dzsihád-, vagy kormányzás- vagy elkötelezettség dobásnál
a sorrend jó, aztán tisztességes, majd gyenge. Ezen a sorrenden belül
először PAKISZTÁNT válasszuk, majd a segéllyel rendelkezőket, majd 
az ostromlott rezsimeket, majd a legtöbb erőforrással rendelkezőket.
A fennmaradó műveleteket használjuk radikalizációra (9.4.3).

9.4.2.5 Csökkenő prioritási sorrendben toborozz ott, ahol:

• Rezsim váltó országban, ahol a seregek száma 5-tel, vagy többel
meghaladja a sejtek számát.

• Iszlámista uralom alatt álló országnál, ahol a sejtek száma kevesebb,
mint a kártya műveleti értékének duplája.

• Olyan országban (nem iszlámista uralom és nem rezsim váltó), 
ahol a legtöbbet kell dobni a toborzás sikeréhez (a kormányzás
miatt 8.1.1, vagy toborzási érték miatt).

Ezen a sorrendben belül, válasszuk egy ostromlott rezsimet, ha van, 
majd az országot, ahol legnagyobb a sejtek és seregek összlétszáma, 
majd (ha csak muszlim ország van ilyen), akkor a legtöbb erőforrással 
rendelkezőt. Alkalmanként egy toborzást dobjunk. Ha nincs alkalmas 
helyszín, vagy ha elfogynak a sejtek a finanszírozási sávról és még 
marad műveleti pont, akkor radikalizációt végezzünk (9.4.3).

Megjegyzés: esemény által lerakott sejtnél, a Dzsihádista videók és a 
Madrassa esetén, használjuk a 9.5 pontot a találomra választáshoz
(9.4.2.1).

9.4.2.6 Utazáshoz először válasszuk ki a helyszíneket, csökkenő 
sorrendben, helyszínenként egy sejtet rakva (típus vagy folyamatábra 
mező szerint):

• Nem iszlámista ostromlott rezsim, majd rezsim váltó, majd segély 
alapján, ha van ilyen.

• Gyenge országba ahol nagy dzsihád válik lehetővé, ha kettő (vagy 
kevesebb) sejtet hozzáadunk.

• Jó vagy tisztességes muszlim országba, szomszédjában legalább

    egy sejttel.
• Jelöletlen, nem-muszlim országba, ha az USA fellépése kemény, 

vagy egy gyenge fellépésű nem-muszlim országba, ha az USA 
fellépése gyenge.

Ha marad műveleti pont, válasszunk célpontot találomra (9.5) annyi 
sejttel végzett utazáshoz, ahány pont maradt. A fent leírt sorrendben, 
válasszuk elsőnek PAKISZTÁNT, majd (ha a célpontok mind 
muszlimok), akkor a legtöbb erőforrással rendelkezőt. Ha a Biometrikus 
azonosítás hatályban van és nincs sejt a választott ország szomszéd-
jában, akkor radikalizációra használjuk a kártya pontjait (9.4.3).

9.4.2.6.1 Ezután, külön-külön válasszuk ki az utazások kiinduló 
pontjait, csökkenő sorrendben az alábbiak szerint:

• Egy iszlámista uralom alatt álló ország, ahol több sejt van, mint a 
kártya műveleti értéke.

• Egy rezsim váltó ország, 5-nél több sejttel.

• Egy szomszédos ország.

• Találomra választott, sejtet tartalmazó ország, beleértve a célországot is
(mely választás esetén, a felhasznált aktív sejt alvóvá válik, 4.6.4).

A fenti kategóriák közül először válasszuk azt, ahol legalább egy aktív 
sejt van, ami még nincs kijelölve utazásra. Ha lehetséges, kerüljük el 
a különböző kiindulási országok választását ugyanazon kártya kiját-
szásánál. Ha az utolsó sejt is elutazna egy iszlámista vagy rezsim váltó 
országból, akkor az országon belül fog utazni (alvóvá válik, 4.6.4) a 
célországba utazás helyett 9.4.2.6.
9.4.2.6.2 Végül, végezzük el az összes utazást (sejtenként 1 kísérlet).

9.4.3 Radikalizáció
Mikor a folyamatábra olyan helyzetet hoz létre, ahol a dzsihádista 
nem tudja az összes pontot elhasználni a kártyáról, az alábbiakat 
tegyük:

• Ha van sejt a finanszírozási sávon, a megmaradó műveleti pontok 
közül az elsővel automatikusan egy sejtet rakunk egy véletlensz-
erűen kiválasztott országba.

• A következő ponttal egy sejtet utaztatunk (a kiinduló és célország 
meghatározása a folyamatábra alapján, 9.4.2.6, a 2. “hova” mezővel 
kezdjünk); az utazás automatikusan sikerül (a Biometrikus azonosítás 
ellenére).

• Ha a finanszírozás 9-nél kevesebb, akkor a következő pont 
automatikusan lerak egy merényletet (9.3.2) egy véletlenszerű,
nem-iszlámista uralom alatt álló, sejtet tartalmazó országba.

• Minden fennmaradó műveleti érték automatikusan egy szinttel 
rontja a kormányzást egy találomra választott jó vagy tisztességes
muszlim országban.

Példa: A dzsihádista lap egy 3-mas értékű, kijátszható USA esemény,
de csak 1 sejt van a térképen. Végezz egy merénylet műveletet a sejttel (9.4.1), 
majd rakj egy sejtet a finanszírozási sávról (finanszírozástól függetlenül)
egy találomra választott országba (9.5), majd automatikusan utaztass 
egy sejtet.

9.5 TALÁLOMRA VÁLASZTOTT ORSZÁG
Ha a “Hol?” folyamatábra (9.4.2), a forgatókönyv felállítása, egy dzsi-
hádista esemény, vagy más utasítás szerint több, egyforma prioritású
ország közül kell választani, vagy “találomra”, akkor az alábbiak 
szerint járunk el:
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• Ha 6, vagy annál kevesebb lehetőség van, és sem a schengeni, sem a 
síita-kevert jellemző nincs kiemelve, akkor minden lehetséges 
országhoz rendeljünk egy számot a kockáról és dobjunk.

• Ha 6-nál több lehetőség van, dobjunk egy fekete és egy barna 
kockával a “Globális” táblázaton. Ha a nem-muszlim vagy mus-
zlim jellemző ki van emelve, dobjunk a barna kockával, míg 
egy megfelelő oszlop (kék vagy zöld) ki nem jön (az “IRÁN”
eredményt dobjuk újra, adott esetben).

• Ha a schengeni jellemző kiemelt (pl. extra fellépés dobása egy 
Schengen-övezeti merénylet után, 8.5.6), dobjunk egy kockával 
a “Schengen” táblázatra (a tábláról hiányzik KELET-EURÓPA, 
de az is Schengen-övezeti országnak számít.)

• Ha a síita-kevert jellemző kiemelt, adjuk össze a “síita-kevert” 
táblázatra 3 kockával dobott értéket.

9.5.1 A legközelebbi ország
Ha a találomra választott ország táblázatra dobott érték egy illegális 
helyszínt jelöl ki, válasszuk ki a legközelebbi legális célpontot (a 
szomszédjaival kezdve), és válasszunk közülük kockadobással
(9.5 alapján, első bekezdés).

Példa: A dzsihádista két műveletet használna merényletre. Az 
USA-ban nincs sejt, és az ABU SAYYAF nincs érvényben. A presztízs 
magas, vannak USA seregek és két-két sejt AFGANISZTÁNBAN
és az Öböl-országokban, mely mindkettő tisztességes. Mivel a 
dzsihádista tevékenységek “Hol?” táblázata egyenlő prioritást ad 
mindkét országnak, mint a merénylet művelet lehetséges helyszíne, 
a játékos AFGANISZTÁNHOZ “1-3”, és az Öböl-országokhoz 
“4-6” értéket rendel, majd dob a kockával, hogy így eldöntse a két 
merénylet helyszínét.

9.6 EGYEDI ESEMÉNYEK UTASÍTÁSAI
• Volt KGB-sek: A célpont a KAUKÁZUS, ha így lehetséges a 

Világ fellépésének megváltoztatása (4.7.2), egyébiránt a célpont 
KÖZÉP-ÁZSIA.

• Kiszivárogtatás: Találomra válassz az esemény mezőről a
Fokozott intézkedések, a Kiadatások, és a Lehallgatás jelzők 
közül.

• Olajárcsúcs: Húzz találomra az eldobott, legmagasabb értékű, 
dzsihádista kötődésű lapok közül. Ha ilyen nincs, használd az 
Olajárcsúcsot műveletekre (kizárólag).

Megjegyzés: Az eldobott dzsihádista kötődésű 3-mas lapok külön 
pakliba gyűjtése megkönnyíti az OLAJÁRCSÚCS végrehajtását.

9.7 DZSIHÁDISTA IDEOLÓGIA
A fenti szabályok a játék tanulásához szükséges szinten vannak 
leírva. Miután már megismekedtél a játékkal — vagy ha rögtön a 
mélyvízbe ugranál — próbáld ki az itt leírt, sorrendben az USA 
számára nehezedő szabályokat, melyek a muszlimok dzsihádiz-
mus iránti nyitottságát jelképezik:

• Koherens: Minden sikeres merénylet dobás két elérhető 
merényletet rak le (módosítja a 8.5.2 pontot).

• Vonzó: Minden sikeres toborzásra dobás két elérhető sejtet 
rak le (módosítja a 8.2.1 pontot).

• Hathatós: A fentiek, plusz nagy dzsihádhoz elég 3-mal több 
sejt, mint sereg (módosítja a 8.4.2 pontot).

• Fertőző: A fentiek, plusz az USA játékosnak ki kell játsza-
nia az összes lapját (módosítja az 5.2.4 pontot).

• Járványszerű: A fentiek, plusz a sikertelen dzsihád dobások 
nem távolítanak el sejtet (módosítja a 8.4.3 pontot).

SZÓJEGYZÉK
Szomszédos: Országok, melyek földrajzilag, kulturálisan, vagy
politikailag olyan közel állnak egymáshoz, amely lehetővé teszi 
az országok közti utazást bárkinek. (4.1.1, 4.5)

Akciófázis: Váltakozó játékszakasz, melyben az egyik fél
(jellemzően) két lapot játszik ki. (5.2.2)

Aktív: Egy sejt, mely műveletbe kezdett vagy előcsalták 
rejtekéből. (4.6.4)

Ellenséges: Egy USA-ellenes muszlim ország. (4.2.3)

Segély: Külső nyersanyagok és tanácsadók fokozatos hatása a 
kormányzásra. (4.8.3, 7.2.2)

Riadó: Egy USA művelet, ami felkészíti egy ország biztonsági 
szolgálatait és gyors reagálású egységeit egy küszöbön álló merénylet-
kísérlet megakadályozására, vagy hatásainak csökkentésére. (7.5)

Elkötelezettség: Egy ország kormányának durva jellemzése, az 
alapján, hogy mennyire hajlandóak együtt dolgozni az USA-val a 
dzsihádizmus elleni küzdelemben. (4.2.3)

Szövetséges: Egy muszlim ország, mely aktívan együttműködik 
az USA-val az iszlám szélsőségesek elleni harcban. (4.2.3)

Elérhető: Egy sejt, mely a dzsihádista finanszírozás alapján 
toborozható, vagy egy merénylet jelző (esetleg WMD), amely egy 
sikeres merénylet dobás után egy országba helyezhető. (4.7.4.2, 
4.7.8)

Ostromlott rezsim: Egy ország, mely meggyengült az ellene 
irányuló dzsihád műveletek miatt. (4.8.3, 8.4.3.2)
Meggátol: Esemény, mely meggátolja egy másik esemény létre-
jöttét, vagy megszünteti hatásait, vagy a riadó, mely meggátolt 
egy merényletet. (6.2.8, 7.5.2)

Újonc: A dzsihádista hálózat leendő tagja. (4.8.4)
Sejt: Standard dzsihádista egység: ügynökök rejtve működő kis 
csoportja. A sejtek dzsihádista gerillákat is jelképezhetnek. (4.6)

Bevetés: Egy USA művelet, mely seregeket küld vagy mozgat a 
tengerentúlon. (7.3)

Diplomácia: Az USA szélsőségesekkel szembeni politikájának 
fokozatosan változó globális megítélése, mely a teljes egyetértéstől 
az ellenzésig terjedhet. (5.2.5)

Megzavarás: Egy USA művelet, mely felfedi, szétszórja, elfog-
ja, vagy megöli egy sejt tagjait. (7.4)

Esemény: Egy stratégiai kártya felhasználása egy speciális
történés kiváltására, a standard műveletek végzése helyett. (6.2)

Kiadások: Sikeres merényletek hiányában a dzsihádista finan-
szírozás elapadásának folyamata. (5.2.5)

Finanszírozás: A dzsihádisták pénzeszközei áramlásának durva 
jellemzése, tehetős adakozóktól, radikális imámoktól, dzsihádista
fedőszervezetektől, stb. (4.7.4.1)

Kormányzás: Egy kormányzat hatékonyságának durva jellemzése, 
mely lehet jó, tisztességes, gyenge, vagy iszlámista uralom. (4.2.1)

GWOT: Globális terror elleni háború, az USA által kreált fogalom 
az iszlámista szélsőségesek elleni harcra. (4.7.2)
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GWOT kapcsolatok: A szélsőségesek elleni harc taktikáiról, az
USA és nem-muszlim partnerei közötti konszenzus vagy ellentét 
durva jellemzése. (4.7.2)

Kemény: Egy nem-muszlim ország előnyben részesíti a “kemény 
fellépést”, mint pl. katonai erő bevetését. (4.3.2)

Ideológia: A dzsihádisták elképzeléseinek rendszere arról, hogy 
hogyan kellene élnie az emberiségnek. A játékban ez jelképezi a 
muszlimok általános vélekedését ezekről az elvekről. (9.7)

Irán: A játékban ez egy egyedi országtípus: síita hatalomgyakor-
lás (ellentétben a síita-kevert országokkal). (4.4)

Iszlámista uralom: A dzsihádista szélsőségesek elképzelései szer-
inti kormányzás, ennek történelmi példája a tálibok afganisztáni 
uralma. (4.2.1)

Dzsihád: Küzdelem vagy háború Allah nevében; a játékban ez a 
kormány elleni gerilla támadásokat, vagy a kormányzatba való 
beszivárgást jelenti (kis dzsihád), vagy a kormány iszlámista 
uralomra való leváltásának kísérletét jellemzi (nagy dzsihád). (8.4)

Rövid távú: Egy forduló erejéig érvényes esemény. (6.2.7)

Hosszú távú: Hosszú távon hatályos esemény. (6.2.7)

Alacsony intenzitás: Szerény létszámú amerikai és szövetséges 
csapatok tengerentúli bevetése, az így elért megtakarításokat a szél-
sőségesek elleni küzdelem más módjaira lehet költeni (a játékban 
így több kártyával gazdálkodhatunk). (4.7.3)

Muszlim: Muszlim többségű országok, vagy szunnita, vagy síita-
kevert (kivéve Iránt, a játékban). (4.1.2, 4.2)

Semleges: Egy muszlim ország, mely nem támogatja, de nem is 
akadályozza az USA dzsihádisták elleni harcát. (4.2.3)

Nem-muszlim: Olyan országok, ahol a muszlimok kisebbségben 
vannak. (4.1.2, 4.3)
Műveletek: A kártyák értékének felhasználása a számos lehet-
séges tevékenységek egyikére. (6.3, 7.0, 8.0)

Túlfeszített: A politikailag fenntartható maximum feletti létszámú 
USA és szövetséges haderő bevetése háborús övezetekben, mely így 
gyengíti a szélsőségesek elleni más tevékenységek finanszírozását.
(4.7.3)

Kijátszható: Egy esemény, melynek előfeltételei teljesültek és 
nincs meggátolva. (6.2.6)

Merénylet: Egy dzsihádista művelet nagy terrorista támadás 
kivitelezésére a finanszírozás emelése, az USA presztízsének 
csökkentése, segélyszervezetek ellehetetlenítése érdekében, továb-
bá egy kormányzat túlreagálásra ösztökélése, vagy fellépésének 
megváltoztatása miatt. (4.8.1, 8.5)

Fellépés: Egy nem-muszlim ország hozzáállása a “kemény” vagy
“gyenge” erő alkalmazása tekintetében. (4.3.2)

Presztízs: A fennálló USA politikáról alkotott vélemény durva 
jellemzése, a világ, és különösen a muszlim populáció és vezetőik 
szemében. (4.7.1)

Radikalizáció: 1 játékos esetén egy speciális dzsihádista
tevékenység a fel nem használt műveletekre, a dzsihádizmus felé 
forduló muszlim egyének frusztrációjának jelképezésére. (9.4.3)

Átértékelés: Egy USA művelet, ami megváltoztaja a fellépést; a 
terror elleni háború nemzeti megítélésének megváltozása. (7.6)

Toborzás: Dzsihádista művelet, ami sejtet rak egy országba. (8.2)

Toborzási érték: Egy kockadobási érték, mely néhány országon 
látható és a toborzás sikerességét befolyásolja, a kormányzás értékének 
használata helyett. (4.3.4, 8.2.4)

Rezsim váltás: Egy speciális USA bevetés művelet, amely katonai 
erő használatával megváltoztatja egy ország elkötelezettségét és 
(rendszerint) kormányzását, “rezsim váltó országgá” téve azt 
mindaddig, amíg a kormányzás jó vagy iszlámista uralomra nem 
változik. (7.3.4)

Tartalékok: A jövőbeli műveletekhez befektetett műveleti érték 
(6.3.3).

Erőforrások: Az anyagi, emberi, katonai, kulturális és egyéb erőforrások 
durva jellemzése, melyekkel egy muszlim ország rendelkezik. (4.2.5)

Schengen: Egymás közti országhatárok nélküli országok közössége, 
ahol az összes állam szomszédosnak minősül egymással. Az egyikben 
létrejött sikeres merénylet befolyásolhatja a többi fellépését. (Némely 
Schengen ország 2001. után csatlakozott az övezethez.) (4.5)

Síita-kevert: Egy muszlim ország, amit (rendszerint) szunniták 
irányítanak, de jelentős számú síita lakos él ott. (A játékban a 
síiták irányította Iránt speciális esetként kezeljük.) (4.1.2)

Alvó sejt: Rejtőzködő sejt, amely próbálja elkerülni a 
megzavarást. (4.6.4)

Gyenge: Egy nem-muszlim ország, mely inkább a “puha erő” alka-
lmazását preferálja, pl. diplomácia. (4.3.2)

Szunnita: Egy muszlim ország nagy számú és (rendszerint)
irányító szerepet vállaló szunnita populációval. (Szíria kivétel —
ahol a szunnita többséget az alaviták uralják; de a játék szunnitá-
nak tekinti.) (4.1.2)

Tesztelés: Egy jelöletlen ország kormányzásának vagy GWOT 
fellépésének meghatározására használt folyamat. (4.9.4)

Forduló: A játék egy szakasza, ahol a két fél felhasználja a részére 
kiosztott kártyáit (az USA megtarthatja az utolsó lapját). (5.2)

Utazás: Dzsihádista művelet egy sejt másik országba mozgatására,
vagy országon belüli elrejtésére. (8.3)

Seregek: USA, vagy más nyugati fegyveres erők. (4.6)

Kötődés nélküli: Egy esemény, mely nem kötődik sem az USA,
sem a dzsihádista félhez, mindkét fél kijátszhatja. (4.10.4)

Jelöletlen: Egy ország kormányzása vagy fellépése, mely még nem 
vol tesztelve. (4.9.4)

Háború: Az USA és szövetségesei által fenntartható maximális 
haderő bevetése a tengerentúlon, a szélsőségesek ellen. (4.7.3)

Ideológiák háborúja: Egy USA művelet, mely során a diplomácia, a 
közkapcsolatok, segélyek és tanácsadók segítségével befolyásolhatjuk 
egy ország kormányzását, az elkötelezettségét, a fellépését, vagy 
az USA presztízsét. (7.2)

Csapatkivonás: Egy speciális USA bevetés művelet: az amerikai 
katonák sürgős kivonása egy rezsim váltáson átesett országból.
(7.3.5)

WMD merénylet: Merénylet, amely tömegpusztító fegyvert vet be
(nukleáris vagy biológiai) és egyetlen terrorista támadás ezrek életét 
követelheti. (4.7.8.1, 8.5.5)

A világ fellépése: A nem-muszlim világ által favorizált fellépés 
a szélsőségesek ellen, az USA kemény vagy gyenge fellépéséhez
viszonyítjuk. (4.7.2)
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Na gyerünk!
(Szeptember 11. után: 2001-?)
2001. szeptember 12. Az al-Kaida egy 
pusztító “öngyilkos merényletet” hajtott végre 
az Egyesült Államokban, mely reményeik sz-
erint fellobbantja az iszlámista forradalom 
lángát. Az USA — melyet felkészületlenül ért 
a csapás — magához tért, és a válaszlépés 
nem késlekedik…

Jelzők

• Presztízs: 7
• GWOT: USA kemény; a világ kemény 1
• Seregek: Alacsony intenzitás
• Finanszírozás: 9
• Jó erőforrások: 0
• Iszlámista uralom alatti erőforrás: 1
• Tisztességes/jó országok: 3
• Gyenge/iszlámista uralom: 4

Országok
• Líbia: Gyenge ellenséges
• Szíria: Tisztességes ellenséges
• Irak: Gyenge ellenséges
• Szaúd-Arábia: Gyenge szövetséges, 2
    sereg
• Öböl-országok: Tisztességes szövetséges,
    2 sereg
• Pakisztán: Tisztességes semleges
• Afganisztán: Iszlámista uralom ellen-

séges, 4 sejt
• Szomália: Ostromlott rezsim

Szólíts csak Al-nek
(Alternatív történelem)
2001: Több havi floridai szavazólap újraszám-
lálás után, a demokraták a választáson meg-
tartják Fehér Házat. Az USA diplomáciai
gépezete a globális környezetvédelemre és az 
USA “humanitáriánus érdekeire” fókuszál.
Szeptember 12.-ét írunk, és az Ikertornyok 
leomlottak…

Az összeállítás ugyanaz mint a 

2001-es forgatókönyv, kivéve:

GWOT: USA gyenge

Eltávolítandó kártya: “A Gonosz tengelye”.

Anakonda
(Az Enduring Freedom
hadművelet után: 2002-?)
2002. elején járunk. Az Egyesült Államok egy 
gyors katonai beavatkozással eltávolította a 
tálib rezsimet Afganisztánból, és szétszórta 
az al-Kaidát. A dzsihádisták veszteségei sú-
lyosak, de az al-Kaida vezetői elmenekültek.

Jelzők
• Presztízs: 8
• GWOT: USA kemény; a világ ??
• Seregek: Háború
• Finanszírozás: 6
• Jó erőforrások: 0
• Iszlámista uralom alatti erőforrás: 0
• Tisztességes/jó országok: 2
• Gyenge/iszlámista uralom: 6

Országok
• Líbia: Gyenge ellenséges
• Szíria: Tisztességes ellenséges
• Irak: Gyenge ellenséges
• Szaúd-Arábia: Gyenge szövetséges, 2
    sereg
• Öböl országok: Tisztességes szövetséges,
    2 sereg
• Pakisztán: Gyenge szövetséges, 1 sejt,
    FATA jelző
• Afganisztán: Gyenge szövetséges, 6 

sereg, 1 sejt, rezsim váltás jelző (barna)
• Szomália: Ostromlott rezsim
• Közép-Ázsia: Gyenge szövetséges
• USA: Patriot Act jelző
• Dzsihádista: Rakj egy sejtet 3 nem-USA

országba, majd teszteld a jelöletleneket.

Eltávolítandó kártya: Patriot Act, Tora 
Bora.

Küldetés teljesítve?
(Az Iraqi Freedom hadművelet 
után: 2003-?)
2003. közepén járunk. Az Egyesült Államok 
sokat kockáztatott egy megelőző háborúval 
Irakban, abban a reményben, hogy egy 
demokráciát kreálhat a muszlim világ szívében.
De az USA túlfeszített seregei, az európaiak 
aggodalmai és az iraki ellenállás kihasznál-
ható alkalmat nyújtanak a dzsihádistáknak…

Jelzők

• Presztízs: 3
• GWOT: USA kemény; a világ ??
• Seregek: Túlfeszített 
• Finanszírozás: 5
• Jó erőforrások: 0
• Iszlámista uralom alatti erőforrás: 0
• Tisztességes/jó országok: 5
• Gyenge/iszlámista uralom: 4
• Esemény mezőn: Fokozott intézkedések,

Kiadatások, Lehallgatás

Országok
• Líbia: Gyenge ellenséges
• Szíria: Tisztességes ellenséges, 1 sejt
• Irak: Gyenge szövetséges, 6 sereg, 3 sejt, 

rezsim váltás jelző (barna)
• Irán: 1 sejt
• Szaúd-Arábia: Gyenge szövetséges, 1
    sejt
• Öböl-országok: Tisztességes szövetséges,
    2 sereg
• Pakisztán: Tisztességes szövetséges, 1
    sejt, FATA jelző
• Afganisztán: Gyenge szövetséges, 5 

sereg, 1 sejt, rezsim váltás jelző (barna)
• Szomália: Ostromlott rezsim
• Közép-Ázsia: Tisztességes semleges
• Indonézia/Malájzia: Tisztességes sem-
    leges, 1 sejt
• Fülöp-szigetek: Gyenge, 2 sereg, 1 se-

jt, Abu Sayyaf jelző
• Egyesült Királyság: Kemény
• USA: Patriot Act, NEST jelzők
• Dzsihádista: Dobj minden schengeni 

ország fellépésére, és 2 játékos esetén az 
egyiket újradobhatod.

Eltávolítandó kártya: Patriot Act, Tora 
Bora, NEST, Abu Sayyaf, Khalid Sheik 
Mohammed, Iraki WMD.

Megjegyzés: Ez a forgatókönyv az USA fél-
nek nagyobb kihívást jelent, és 2 játékos es-
etén 2, vagy 3 újrakeverésig a legjobb.

FORGATÓKÖNYVEK
Megjegyzés: Minden sejt alvóként kezd.
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JÁTÉKOS SEGÍTŐ LAPOK
AZ USA MŰVELETEI
Minden, műveletekre kijátszott USA kártyát az alábbi műveletek 
egyikére lehet felhasználni:
• 1 vagy 2 műveleti pont hozzáadása a tartalékokhoz (6.3.3).

• Vagy, egy művelet elvégzése egy célországban 1-3 műveleti pont 
felhasználásával (tartalékokkal kiegészítve is lehet) : Ha ez a művelet 
riadó (egy merénylet eltávolítására), akkor a műveleti értéknek 
3-nak kell lennie, máskülönben a műveleti értéknek ugyanannyi-
nak,vagy többnek kell lennie, mint a célország kormányzási 
értéke. A rezsim váltás (3 műveleti pont) az egyetlen művelet, 
amit iszlámista uralom alatt álló országban el lehet végezni.

• Vagy, két 3-mas értékű kártya felhasználásával átértékelés 
művelet elvégzése az USA fellépésének megváltoztatására 
(tartalékokat nem lehet felhasználni).

Ideológiák háborúja (7.2.1)
Célja: Az elkötelezettség vagy a kormányzás javítása.

Célpont: Semleges vagy szövetséges muszlim ország. Ha rezsim 
váltás zajlik, akkor a sejtek számánál legalább 5-tel több sereg 
kell, hogy a célországban legyen.

Eredmény: Dobj az ideológiák háborúja táblázatra.

• Ha a dobás sikeres: Állítsd a semlegest szövetségesre, vagy 
javítsd a szövetséges kormányzását 1 szinttel. Ha a kormányzás 
jóra változik, akkor távolítsd el az összes rezsim váltás, segély és 
ostromlott rezsim jelzőket az országról.

• Ha a dobás 1 pont híján sikertelen: Rakj le egy segély jelzőt, ha 
még nincs ilyen az országon.

Ideológiák háborúja (7.2.3)
Célja: GWOT kapcsolatok javítása, presztízs növelése.

Célpont: nem-muszlim ország (az USA nem lehet).

Eredmény: Dobj a fellépés táblázatra. Ha a végeredmény 
ugyanaz, mint az USA fellépése, akkor +1 presztízs.

Megzavarás (7.4)
Célja: Sejtek vagy újoncok eltávolítása, presztízs növelése.

Célpont: Egy nem-muszlim ország (nem Irán), egy szövetséges,
vagy egy olyan ország, ahol legalább 2 sereg áll.

Speciális: A művelet 1 sejtre hat; ha a célország fellépése kemény, 
akkor 2 sejtre hat; ha 2+ sereg van az országban, akkor 2 sejtre hat 
és +1 presztízs.

Eredmény: Az érintett sejtek aktívak lesznek vagy, ha már aktí-
vak, akkor eltávolítják őket. Ha nincs sejt, akkor az újonc jelzőt
kell levenni. Ha az utolsó sejt is lekerül az adott országról, akkor 
rakjunk le egy újonc jelzőt.

Riadó (7.5)
Célja: Egy merénylet megakadályozása (eltávolítása).

Célpont: Bármely ország, ahol merénylet jelző van.

Speciális: 3 műveleti pontba kerül.

Eredmény: Válassz ki és vegyél le egy merényletet; ha ez WMD, 
akkor távolítsd el a játékból; ha nem , akkor rakd az elérhető 
merényletek mezőre.

Bevetés (7.3)
Célja: Seregek mozgatása.
Célpont: Szövetséges muszlim ország, vagy a seregek jelzősáv.
Speciális: Kezeljük a seregek jelzősávot jó 1-es kormányzatként. 
Ha rezsim váltó országból mozgatunk el seregeket, akkor ott 
maradnia kell legalább 5-tel több seregnek, mint amennyi a sejtek 
száma (hacsak nem csapatkivonást végzünk).
Eredmény: Mozgassunk bármennyi sereget, egy helyről kiindulva 
a célországba.

Rezsim váltás (7.3.4)
Célja: Az iszlámista uralom megdöntése; szövetséges létrehozása.
Célpont: Iszlámista uralom alatt álló ország.
Speciális: Küldjünk 6+ sereget bevetésre az országba. Minden sejt 
aktívvá válik. Állítsuk az országot szövetségesre. Dobj a kor-
mányzásra. Rakj a seregekre egy zöld rezsim váltás jelzőt. Dobj a 
presztízsre.

Csapatkivonás (7.3.5)
Célja: A seregek kivonása egy rezsim váltó országból.
Speciális: Az USA fellépése gyenge kell, hogy legyen. 3 műveleti 
pontba kerül.
Eredmény: Mozgass el bármennyi sereget a célországból. 
Távolítsd el az összes segély jelzőt; rakj le egy ostromlott rezsim 
jelzőt; dobj a presztízsre.

Átértékelés (7.6)
Célja: Az USA fellépésének megváltoztatása.
Célpont: Az Egyesült Államok.
Speciális: Két 3-mas értékű lapot kell kijátszani (az egész USA 
akciófázist felemészti), tartalékokat nem lehet felhasználni.
Eredmény: Változtassuk az USA fellépését keményről gyengére, 
vagy gyengéről keményre.

Hogyan nyerjek (2.0)?
Az USA azonnal győz, ha az alábbiak közül bármelyik 
bekövetkezik:
• Legalább 12 erőforrás van jó kormányzás alatt.
• Legalább 15 ország kormányzása tisztességes vagy jó.
• Egyetlen sejt sincs egyetlen országban sem.

A játékvégi újrakeveréskor (3.3, 5.3.1) az USA nyer, ha az is-
zlámista uralom (vagy zöld jelzős rezsim váltás) alatti erőforrások 
számának duplája van jó kormányzás alatt.
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A DZSIHÁDISTA MŰVELETEI
Minden, műveletekre kijátszott dzsihádista kártyát az alábbi 
műveletek egyikére lehet felhasználni:

• 1 vagy 2 műveleti pont hozzáadása a tartalékokhoz (6.3.3).

• Egy típusú művelet elvégzése 1-3 műveleti pont felhasználásával 
(tartalékokból ki lehet egészíteni): Műveleti pontonként egy 
kockával dobunk; a sikerhez a dobott értéknek egyenlőnek, vagy 
kisebbnek kell lennie, mint a célország kormányzási értéke, 
iszlámista uralom alatt álló országban a siker automatikus. 
(Minden kockadobást egyidejűnek kell tekinteni).

Toborzás (8.2)
Célja: Sejtek lerakása.

Célpont: Bármely ország, ahol van sejt, vagy újonc.

Speciális: Ha az országnak van toborzási száma (REC #), akkor ezt 
a számot kell figyelembe venni a dobásnál (a kormányzás értékét 
figyelmen kívül hagyjuk). Rezsim váltó országban a toborzás 
automatikusan sikeres.

Minden sikeres dobásnál: Rakj le 1 elérhető alvó sejtet, távolítsd 
el az újonc jelzőt.

Utazás (8.3)
Célja: Sejtek mozgatása, aktív sejtek alvóra állítása.

Célpont: Bármely ország.

Speciális: Szomszédos országba történő, vagy országon belüli 
utazáskor a siker automatikus.

Minden sikeres dobásnál: Mozgassuk a sejtet a célországba és 
állítsuk alvó állapotúra.

Minden sikertelen dobásnál: Távolítsuk el a sejtet és rakjuk 
vissza a finanszírozási sávra.

Merénylet (8.5)
Célja: A finanszírozás emelése, a presztízs csökkentése, a 
kormányzás minőségének lerontása, segély eltávolítása, a fellépés 
megváltoztatása, vagy győzelem elérése egy WMD merénylet 
végrehajtásával az USA-ban (lásd a létrejött merényletek össze-
foglalást).

Célpont: Nem iszlámista uralom alatt álló ország, ahol van sejt.

Speciális: Minden, a célországban elvégzendő dobáshoz egy-egy 
sejtnek aktívnak kell lennie, vagy azzá kell válnia. Fordulónként az 
1. merénylet művelet figyelmen kívül hagyhatja az USA eseményt; 
rakjuk ezt a lapot az 1. merénylet mezőre.

Minden sikeres dobásnál: Rakj le egy elérhető merénylet jelzőt, 
képpel lefelé - vagy WMD-t, vagy a kártya értékével egyező, vagy 
annál kisebb számú merényletet.

Dzsihád (8.4)
Célja: A kormányzás lerontása, segély eltávolítása.

Célpont: Muszlim országok (Irán kivételével), amelyekben van 
sejt, és nincsenek iszlámista uralom alatt.

Speciális: Minden, a célországban elvégzendő dobáshoz egy-egy 
sejtnek aktívnak kell lennie, vagy azzá kell válnia. Amennyiben 
nem teljesülnek a nagy dzsihád lent részletezett követelményei, 
akkor a művelet kis dzsihádnak minősül. 

Minden sikeres dobásnál: Rontsuk le a kormányzás minőségét 1 
szinttel a gyenge felé, és vegyünk le 1 segély jelzőt. (Iszlámista 
uralomra nem lehet lerontani és az elkötelezettséget sem módosítja).

Minden sikertelen dobásnál: Távolítsuk el a sejtet a finan-
szírozási sávra. (Ne rakjunk le újoncot).

Nagy dzsihád (8.4.2)
Célja: Iszlámista uralom létrehozása.

Célpont: Nem iszlámista uralom alatt álló országok, legalább 5-
tel több sejttel, mint az ott levő seregek.

Speciális: A célországban minden sejt aktívvá válik. Kövessük a 
kis dzsihád lépéseit, kivéve azt, ha 2 sikeres dobást érünk el (vagy 
1 sikeres dobást, ostromlott rezsim esetén): a kormányzás a 
gyengéről iszlámista uralomra változik; az elkötelezettség 
ellenséges lesz; távolítsuk el az összes rezsim váltás, ostromlott 
rezsim és segély jelzőket; adjuk hozzá az ország erőforrás értékét 
a finanszírozáshoz; ha seregek is vannak az országban, akkor a 
presztízs 1-re csökken.

Teljes kudarc esetén: Ha egy gyenge országot 3 dobásból sem 
tudunk iszlámista uralomra fordítani, akkor állítsuk az 
elkötelezettséget egy szinttel a szövetséges felé, és rakjunk le egy 
ostromlott rezsim jelzőt.

Hogyan nyerjek (2.0)?
A dzsihádista azonnal győz, ha az alábbiak közül bármelyik 
bekövetkezik:

• Legalább 6 erőforrás iszlámista uralom alatt áll, és ezek közül 
legalább 2 ország szomszédos.

• Az USA presztízse 1, és legalább 15 országban gyenge a kor-
mányzás, vagy iszlámista uralom van.

• Egy meg nem gátolt WMD merényletet végrehajt az USA 
területén.

A játékvégi újrakeverés (3.3, 5.3.1) esetén a dzsihádista nyer, ha a 
legalább fele annyi erőforrás iszlámista uralom alatt van, mint 
amennyi jó kormányzás alatt áll.
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Ideológiák háborúja kockadobás táblázat (4.9.2, 7.2.1)
Dobott érték                      Hatása egy muszlim országra

         1         -

         2         -

         3         -

         4     Segély

         5     Siker

         6     Siker

Lebonyolítás: Dobjunk egy kockával. Alkalmazzuk a lenti mó-
dosítókat.
A hatások magyarázata:
-             =     Nincs hatás
Segély    =    Rakjunk le egy segély jelzőt, ha még nincs ott egy 

sem.
Siker      =     Állítsuk a semlegest szövetségesre, vagy javítsuk a 

szövetséges kormányzását 1 szinttel; ha jó 
kormányzást érünk el, akkor távolítsuk el az összes 
rezsim váltás, ostromlott rezsim és segély jelzőket.

A kockadobás értékének módosítói:
-1     ha jó kormányzásra váltást kísérelünk meg
-?     GWOT kapcsolatok büntetése (0, -1, -2, vagy -3)
-/+?  USA presztízs (-1, 0, +1, vagy +2)
+1    minden segély jelző után
+1    szomszédos jó szövetséges után (max. +1)

Meg nem gátolt merényletek (8.5.6)
Célja: Minden merénylet végrehajtása, ami az USA akciófázisa 
után még bármely országban maradt.
Mikor: Minden USA akciófázis végén.
Lebonyolítás: A dzsihádista felfedi és végrehajtja az összes 
merényletet, az alábbiak szerint:
Ha a merénylet helyszíne az Egyesült Államok:
• Ha a merénylet egy WMD - a dzsihádista azonnal győz.
• Ha merénylet nem WMD - a finanszírozás a 9-esre; dobjunk az 

USA fellépésére; dobjunk a presztízsre.
Ha a merénylet helyszíne egy muszlim ország vagy Irán:
• +1 finanszírozás, vagy +2 finanszírozás, ha az ország kor-

mányzása jó.
• Ha az országban vannak seregek: -1 presztízs, vagy ha WMD, 

akkor a presztízs lecsökken az 1-esre.
• Ha muszlim ország (nem Irán), dobjunk annyi kockával, amennyi 

a merénylet száma (WMD esetén 3 kocka). Minden dobás, ami 
egyenlő vagy kisebb, mint a célország kormányzási értéke 1 
szinttel rontja a kormányzást a gyenge felé (de nem iszlámista 
uralomig), és eltávolít egy segély jelzőt.

Ha a merénylet helyszíne egy nem-muszlim ország (nem az
USA):
• Adjuk a merénylet értékét a finaszírozáshoz, a dupláját, ha az 

ország jó, vagy ha WMD, akkor a finanszírozást állítsuk a 9-esre.
• Dobjunk a fellépésre. Ha WMD (és 2 játékos játszik), akkor a 

dzsihádista egyszer újradobhat. Ha schengeni ország, akkor a 
dzsihádista kiválaszt 2 másik schengeni országot és dob a 
fellépésükre.

• Pontosítás: -1 presztízs, ha a merénylet helyszínén vannak 
seregek (8.5.6). (Ez csak a Fülöp-szigeteken, az Abu Sayyaf
esemény hatálya alatt történhet meg.)

Távolítsuk el a merénylet jelzőt a játékból ha WMD, vagy az 
elérhető merényletek mezőre, ha sima merénylet.

Ország táblázatok (4.9.3)

Kezdeti tesztelés (4.9.4)
Célja: Egy jelöletlen ország fellépésének vagy kormányzásának 
meghatározása.

Mikor: Ha bármely művelet célpontja lesz, sejt lerakása vagy 
esemény utasítása alapján, egy jelöletlen országban.

Lebonyolítás: Ha az ország muszlim, akkor dobj a kormányzásra; 
ha nem-muszlim, akkor pedig dobj a fellépésre.

Kormányzás (4.2.1, 4.9.3)
Célja: Egy muszlim ország kormányzási minőségének 
meghatározása.

Mikor: Kezdeti tesztelésnél, rezsim váltás művelet után, vagy 
események miatt.

Lebonyolítás: Dobj egy kockával.

1-4 dobott érték = gyenge.

5-6 dobott érték = tisztességes.

Tesztelés esetén a jelző a semleges mezőre, rezsim váltáskor pedig 
a szövetséges mezőre kerül.

Fellépés (4.3.2, 4.9.3)
Célja: Egy nem-muszlim ország fellépésének beállítása.

Mikor: Teszteléskor, ideológiák háborúja műveletkor, létrejött 
merénylet esetén, vagy esemény miatt.

Lebonyolítás: Dobj egy kockával. Ha az USA fellépését változta-
tod, akkor +1-et adj hozzá a dobott értékhez.

1-4 dobott érték = gyenge.

5-6 dobott érték = kemény.

Állítsd át az USA GWOT kapcsolatokat (4.7.2), ha szükséges.

Presztízs (4.7.1, 4.9.3)
Célja: Az USA presztízsének véletlenszerű emelése vagy csökken-
tése.

Mikor: Rezsim váltás után, csapatkivonás esetén, az Egyesült 
Államokban bekövetkezett merénylet után, vagy esemény miatt.

Lebonyolítás: Dobj egy kockával. Módosítsd a dobott értéket -1-
el, ha a GWOT kapcsolatok büntetés (4.7.2.1) nagyobb, mint 0.

1-4 dobott érték = a presztízs csökken.

5-6 dobott érték = a presztízs nő.

Ezután dobj 2 kockával - a presztízs változás értéke a dobott 
értékek közül a kisebbik lesz.
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