
Labyrinth: The War on Terror
kártyafordítások

Nyomtassuk ki a lapokat színes 
nyomtatón és vágjuk ki a vízszintes 
vonalak, ill. a színes részt mentén. A 
kártyákra húzzunk kártyavédő fóliát 
(63,5 x 88 mm) és ebbe csúsztassuk 

bele a kivágott lapokat úgy, hogy 
azok a kártya alján levő szöveget 

elfedjék.



Visszahatás
A terror muszlim áldozatai dühösek

Akkor játszd ki, ha ki tudsz választani egy 
merényletet egy muszlim országban.

Ha nem gátolod meg, akkor a merénylet elvesz a 
finanszírozási sávról, nem pedig hozzáad (ha 
WMD, akkor a finanszírozás 1-re csökken).

1

Biometrikus azonosítás
High-tech ellenőrzés a határokon

Ebben a fordulóban a szomszédos jó országokba 
utazáshoz sikeres dobás kell, ill. nem-

szomszédos országokba nem lehet utazni.

RÖVID TÁVÚ
2 

CTR
Együttműködés a fenyegetés csökkentésére

Akkor játszhatod ki, ha az USA gyenge fellépésű
Rakd a CTR-t Oroszországba, és ha szövetséges 

vagy semleges, akkor Közép-Ázsiába. 
Megakadályozza az Elveszett atombomba, 

Dúsított urán és Kazah vírustörzs eseményeket.
JELZŐ

3

Tárgyalások a Moro néppel
Tűzszünet a Fülöp-szigeteki lázadókkal

Teszteld a Fülöp-szigeteket.
-1 finanszírozás. Megakadályozza az Abu Sayyaf 

eseményt.

JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL
4

NEST
Nukleáris vészhelyzeti támogató csoport

Az USA területén levő WMD merénylet jelzők 
mindig képpel felfelé vannak.

1 játékos: Ha a dzsihádistának van WMD-je, 
akkor az USA területén az összes merénylet 

képpel felfelé van.
JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL

5

Szankciók
Az USA államkincstára elzárja a muszlim 

adományok útját

Akkor játszd ki, ha a Patriot Act esemény 
hatályban van.

-2 finanszírozás.
6

Szankciók
Az USA államkincstára elzárja a muszlim 

adományok útját

Akkor játszd ki, ha a Patriot Act esemény 
hatályban van.

-2 finanszírozás.
7



Különleges erők
Rangerek és SEAL kommandósok

Akkor játszd ki, ha van egy sejt abban az 
országban vagy szomszédjában, ahol seregeid 

állnak.

Távolítsd el a sejtet.
8

Különleges erők
Rangerek és SEAL kommandósok

Akkor játszd ki, ha van egy sejt abban az 
országban vagy szomszédjában, ahol seregeid 

állnak.

Távolítsd el a sejtet.
9

Különleges erők
Rangerek és SEAL kommandósok

Akkor játszd ki, ha van egy sejt abban az 
országban vagy szomszédjában, ahol seregeid 

állnak.

Távolítsd el a sejtet.
10

Abbász
Palesztin béke partner

Lehetővé teszi a Kvartett kijátszását. Ha a seregek jelző 
nem a túlfeszített mezőn van és nincs Izrael 

szomszédjában iszlámista uralom, akkor +1 presztízs és 
-2 finanszírozás. Távolítsd el a jelzőjét, ha Izraelben 

egy merénylet végbemegy.

JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL
11

Al-Azhar
A mérsékelt iszlám bástyája

Teszteld Egyiptomot. -2 finanszírozás, ha pedig 
nincs iszlámista uralom alatt álló ország, akkor -4 

finanszírozás.

12

Anbar ébredés
Anti-dzsihádista törzsi mozgalmak

Akkor játszd ki, ha Irakban vagy Szíriában 
vannak seregek.

Rakj oda egy segély jelzőt. +1 presztízs. 
Megakadályozza az Al-Anbar eseményt.

JELZŐ
13

Titkos akció
Az ügynökök befolyása

Akkor játszd ki, ha ki tudsz választani egy 
ellenséges országot.

Dobj egy kockával, 4-6 érték esetén változtasd az 
országot semlegesre.

14



Etiópia lecsap
Intervenció az iszlámizmus ellen

Akkor játszd ki, ha Szomália vagy Szudán 
iszlámista uralom alatt áll.

Állítsd az országot gyenge semlegesre.

TÁVOLÍTSD EL
15

Euro-iszlám
Az európai muszlimok egy harmadik utat keresnek

Válaszd ki a Benelux államok fellépését. Ha nem 
áll egy ország sem iszlámista uralom alatt, akkor 

-1 finanszírozás.
TÁVOLÍTSD EL

16

FSB
Az orosz biztonsági szolgálat lesben áll

Ha a dzsihádistánál van az Elveszett atombomba, 
a Dúsított urán vagy a Kazah vírustörzs kártya, 

akkor dobja el azokat.
Ha nem, akkor vegyél le egy sejtet 

Oroszországról vagy Közép-Ázsiáról.
17 

Hírszerzők közössége
Az USA ügynökségei a terrorelhárításra fókuszálnak

A dzsihádista felfedi lapjait.
Végezz el egy 1-es értékű műveletet.

Most megszakíthatod ezt az akciófázist egy extra 
kártya kijátszásáig.

18

Kemalista köztársaság
Török katonai szekularizmus

Állítsd Törökországot tisztességes szövetségesre.

19

Abdullah király
Hasemita muszlim alternatíva

Állítsd Jordániát tisztességes szövetségesre.
+1 presztízs. -1 finanszírozás.

TÁVOLÍTSD EL
20

„Na gyerünk!”
Meghiúsított támadás

Akkor játszd ki, ha van merénylet jelző egy 
szövetséges vagy jó országban.

Fedd fel és távolítsd el a jelzőt. Húzz egy lapot. 
Válaszd ki egy USA-n kívüli ország fellépését.

21



Moszad & Shin Bet
Izraeli biztonsági szolgálatok

Akkor játszd ki, ha van sejt Izraelben, 
Jordániában vagy Libanonban.

Távolítsd el mindegyiket.
22

Predator
A drónok megfosztják a szélsőségeseket  

menedékhelyeiktől

Távolíts el egy sejtet egy muszlim országból (de 
nem Iránból).

23

Predator
A drónok megfosztják a szélsőségeseket  

menedékhelyeiktől

Távolíts el egy sejtet egy muszlim országból (de 
nem Iránból).

24

Predator
A drónok megfosztják a szélsőségeseket  

menedékhelyeiktől

Távolíts el egy sejtet egy muszlim országból (de 
nem Iránból).

25

Kvartett
USA-Oroszország-EU-ENSZ ütemterv a palesztin-izraeli  

békéért

Akkor játszd ki, ha az Abbász esemény érvényben van, 
seregeid jelzője nem a túlfeszített mező van és nincs 

iszlámista uralom Izrael szomszédságában.
+2 presztízs. -3 finanszírozás.

26

Elfogják Szaddámot
Rossz üreget választott aznapra

Akkor játszd ki, ha vannak seregek Irakban.
Rakj egy segély jelzőt Irakra. +1 presztízs. 

Meggátolja a Szaddám eseményt (és módosítja az 
FRE eseményt).

JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL
27

Saría
A lakosság ellenáll az iszlámista szigornak

Távolíts el egy ostromlott rezsim jelzőt.

28



Tony Blair
A miniszterelnök síkra száll a szélsőségesek elleni egységért

Állítsd az Egyesült Királyság fellépését az USA-
éval megegyezőre. Végezz ideológiák háborúja 

kockadobást akár 3 Schengen-övezeti országban.
TÁVOLÍTSD EL

29 

ENSZ nemzetépítés
A világszervezet segítő kezet nyújt

Akkor játszd ki, ha van rezsim váltás jelzővel ellátott 
ország.

Rakj egy segély jelzőt ide és dobj egy ideológiák 
háborúja kockadobást (a GWOT büntetés 0).
Ezt az eseményt meggátolja a Vieira de Mello  

lemészárlása.
30

Lehallgatás
Agresszív hazai megfigyelések az USA-ban

Akkor játszd ki, ha van újonc, sejt vagy merénylet az 
USA, az Egyesült Királyság vagy Kanada területén.
Távolítsd el mindet (ne rakj le újoncokat). Húzz egy 
kártyát. Meggátolhatja a Kiszivárogtatás esemény.

JELZŐ
31

Nem hivatalos megbeszélés
Titkos diplomácia

Akkor játszd ki, ha az USA fellépése gyenge és 
van egy olyan lapod, ami értékre megegyezik egy 

ellenséges ország erőforrás értékével.
Eldobhatod az említett lapot, így ellenségesről 
semlegesre állíthatod az országot és 1 segély 

jelzőt is lerakhatsz oda.
32

Benazir Bhutto
Pakisztáni mozgalom küzd a szélsőségesek és a katonai hatalom ellen.
Akkor játszd ki, ha nincs iszlámista uralom Pakisztántól 1 

országnyira.
Tilos a dzsihád Pakisztánban. Ha éppen gyenge, akkor állítsd 

tisztességesre. 
Meggátolja a Musarraf eseményt.

Meggátolja a Bhutto-t lelövik esemény.
JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL

33

Fokozott intézkedések
Amerika durván bánik a foglyokkal

Akkor játszd ki, ha az USA magatartása kemény és 
lehetséges egy megzavarás művelet elvégzése.

Végezz egy megzavarás műveletet. Húzz találomra egy 
lapot a dzsihádista kezéből.

Meggátolja a Kiszivárogtatás esemény.
JELZŐ

34 

Hidzsáb
A muszlim jogok békés kifejezése

Akkor játszd ki, ha nincs iszlámista uralom egyetlen 
országban sem.

Teszteld Törökországot. Javítsd a kormányzását 1 
szinttel. Válaszd ki Franciaország fellépését. 

-2 finanszírozás.
TÁVOLÍTSD EL

35



Indiai-pakisztáni tárgyalások
Iszlámábád letesz Kasmírról

Akkor játszd ki, ha Pakisztán jó vagy 
tisztességes.

Állítsd szövetségesre. Válaszd ki India fellépését. 
Meggátolja a Kasmír és Laskar-e-Taiba 

eseményt. 
Távolítsd el a jelzőjét, ha merénylet történik 

Indiában.
JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL

36

Iraki tömegpusztító fegyverek
Casus belli

Akkor játszd ki, ha az USA fellépése kemény és Irak 
ellenséges.

Használd ezt vagy egy későbbi lapot Irakban rezsim 
váltásra, bármely kormányzási szint esetén.( Vedd le a 

jelzőt, ha így teszel.)
JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL

37

Líbiai egyezség
Kadhafi látja a fényt

Akkor játszd ki, ha Irak vagy Szíria szövetséges, Líbia 
pedig gyenge.

Állítsd Líbiát szövetségesre. +1 presztízs. Válaszd ki 2 
Schengen-övezeti ország fellépését. Meggátolja a 

Líbiai tömegpusztító fegyverek eseményt.
JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL

38

Líbiai tömegpusztító fegyverek
Casus belli

Akkor játszd ki, ha Líbia ellenséges, az USA 
fellépése kemény és a Líbiai egyezség nem él.

Használd ezt vagy egy későbbi lapot Líbiában rezsim 
váltásra, bármely kormányzási szint esetén.( Vedd le a 

jelzőt, ha így teszel.)
JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL

39

Tömeges részvétel
Békés választások

Akkor játszd ki, ha van rezsim váltó ország.

Javítsd a kormányzását 1 szinttel.

40

NATO
A Szövetség színre lép

Akkor játszd ki, ha a GWOT büntetés 0 és egy 
ország rezsim váltás alatt áll.

Rakj 1 segély jelzőt és a NATO jelzőt oda. A 
NATO 2 sereget ér.

Ha bevetésre küldöd őket, akkor vedd le a jelzőt.
JELZŐ

41



Pakisztáni offenzíva
A hadsereg levadássza a határvidék militánsait

Akkor játszd ki, ha Pakisztán szövetséges és rajta 
van a FATA jelző.

Távolítsd el a FATA jelzőt.

42

Patriot Act
Az USA megszigorítja a belbiztonságot

Az esemény hatására az USA csak Kanadával 
minősül szomszédosnak.

Lehetővé teszi a Szankciók esemény kijátszását.

JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL
43

Kiadatások
A foglyokat kevésbé szívélyes házigazdákhoz küldik

Akkor játszd ki, ha az USA fellépése kemény.
Végezz egy megzavarás műveletet, ha lehetséges. A 
dzsihádista eldob találomra egy lapot. Meggátolja a 

Fogvatartottak kiadása eseményt. Meggátolja a 
Kiszivárogtatás esemény.

JELZŐ
44

Most biztonságosabb
Sikeresnek értékeli a terror elleni küzdelmet az USA

Akkor játszd ki, ha nincs iszlámista uralom sehol 
és egyik jó országban sincsenek sejtek vagy 

merényletek.
Dobj az USA fellépésére. +3 presztízs. Válaszd 

ki 1 ország (nem az USA) fellépését.
45 

Sistani
A síita tudós a mérsékeltek mellé áll

Akkor játszd ki, ha egy síita-kevert, rezsim váltó 
országban van sejt.

Javítsd az ország kormányzását 1 szinttel.

Síita-kevert
46

„Az Itdzsihád ajtaja bezárult”
A fundamentalizmus leszűkíti a taktikákat

Ebben a fordulóban a dzsihádista találomra kell, hogy 
kijátssza minden lapját.

1 játékos: Ebben a fordulóban a dzsihádista 
akciófázisok során nem játszhatók ki a nem-USA 

események.
RÖVID TÁVÚ

47 

Adam Gadahn
Az al-Kaida amerikai arca

Akkor játszd ki, ha ez lesz a dzsihádista 
akciófázis első lapja és van elérhető sejt.

A második kártyával toborozz az USA-ban; a 
dobás 1-2 érték esetén sikeres és figyelmen kívül 

hagyhatod a kártya USA eseményét.
48



Al-Ittihad al-Islami
Szomáliai dzsihádisták

Rakj egy sejtet Szomáliába.

TÁVOLÍTSD EL
49

Ansar al-Islam
Kurd dzsihádisták

Akkor játszd ki, ha Irak kormányzása jó alatt 
van.

Rakj egy sejtet Irakba vagy Iránba.

TÁVOLÍTSD EL
50

FRE
A rezsim korábbi elemei gerillákká válnak

Akkor játszd ki, ha vannak seregek Irakban.
Ha Elfogták Szaddámot, rakj 2 sejtet Irakba. Ha 

még nem fogták el, akkor 4 sejtet rakj le.

51

IED
Nő a rögtönzött robbanóeszközök amerikai áldozatainak száma

Akkor játszd ki, ha van egy sejt egy rezsim váltó 
országban.

Az USA véletlenszerűen eldob egy lapot.

52

Madrassa
Muszlim iskolák szélsőségeseket tanítanak

Akkor játszd ki, ha ez lesz a dzsihádista 
akciófázis első lapja.

Használd ezt a lapot és a másodikat toborzásra. 
Hagyd figyelmen kívül a finanszírozást. 
Tisztességesnél rosszabb országokban 

toborozhatsz, még ha nincs is ott sejt vagy újonc.
53

Muktada al-Szadr
Síiták súlyosbítják a megszállás nehézségeit

Akkor játszd ki, ha vannak seregek Irakban.
Rakd oda a Szadr jelzőt. Ez aktív sejtnek minősül, de 

nem utazhat és nem lehet megzavarni. Ha a sejtet 
eltávolítják, akkor távolítsd el a jelzőt a játékból.

JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL
54

Ujgur Dzsihád
Kelet-Turkesztáni Iszlámista Mozgalom

Teszteld Kínát.
Rakj egy sejtet Közép-Ázsiába, ha Kína fellépése 

kemény. Rakj egy sejtet Kínába, ha a fellépése 
gyenge.

TÁVOLÍTSD EL
55



Vieira de Mello lemészárlása
A szeretett ENSZ vezetőt megölik a háborús zónában

Akkor játszd ki, ha egy rezsim váltó országban 
van egy sejt.

-1 presztízs. Meggátolja az ENSZ nemzetépítés 
eseményt.

JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL
56

Abu Sayyaf
A dzsihádisták összefognak a moro szeparatistákkal

Rakj egy sejtet a Fülöp-szigetekre. Míg az Abu Sayyaf 
érvényben van, az USA bevetést végezhet itt. Minden 
lerakott merénylet után -1 presztízs, hacsak a seregek 
száma nem haladja meg a sejtekét. Meggátolja a Moro 

tárgyalások esemény.
JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL

57

Al-Anbar
A szunnita ellenállás menedéke

Rakj egy sejtet Irakba. A megzavarás művelet csak 1 
sejtet érinthet Irakban vagy Szíriában. Meggátolja az 

USA Bin Laden és Zawahiri eseményeit. Meggátolja az 
Anbar ébredés esemény.

JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL
58

Amerithrax
Terror fenyegetettség az USA-ban

Az USA játékos el kell, hogy dobja a 
legmagasabb értékű, USA kötődésű lapját, ha van 

ilyen.
59

Bhuttót lelövik
A dzsihádisták megölik a pakisztáni mérsékeltek vezetőjét

Akkor játszd ki, ha Pakisztánban van egy sejt.
Meggátolja a Benazir Bhutto eseményt.

JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL
60

Fogvatartottak kiadása
Visszaeső dzsihádisták

Akkor játszd ki, ha az USA megzavarást végzett 
ebben vagy az ezt megelőző akciófázisában.

Rakj egy sejtet oda ahol a megzavarás művelet 
történt. Húzz egy lapot. Meggátolja a GTMO 

vagy a Kiadatások esemény.
61

Volt KGB-sek
Bizalmatlanság akadályozza az orosz–amerikai közös munkát

Ha van Oroszországban CTR jelző, akkor 
távolítsd el.

Ha nincs, akkor állítsd a Kaukázust az USA 
fellépésének ellentétére vagy teszteld, majd 

rontsd Közép-Ázsia magatartását 1 mezővel az 
ellenséges felé.

62

 



Háború Gázában
Izraeli-Hamász összecsapás

Az USA találomra eldobja az egyik lapját.
+1 finanszírozás.

-1 presztízs.

63

Haririt megölik
Autóbomba végez a Szíria ellenes vezetővel

Teszteld Libanont. Állítsd Szíriát ellenségesre és 
rontsd le 1 szinttel a kormányzását, de ne 

iszlámista uralomra.

TÁVOLÍTSD EL
64

Dúsított urán
A szélsőségesek nemkívánatos anyagokat vesznek

Akkor játszd ki, ha Oroszországban vagy Közép-
Ázsiában van sejt és nincs ott CTR jelző.

Dobj egy kockával, úgy mintha merénylet műveletet 
végeznél az országban. Sikeres dobás: Adj hozzá egy 

WMD-t az elérhető merényletekhez.
Sikertelen dobás: távolítsd el a sejtet.

TÁVOLÍTSD EL
65

Hazai termék
A dzsihád eszméje gyökeret ver a britek között

Rakj egy sejtet az Egyesült Királyságba.

66

Iszlám Dzsihád Egyesület
Üzbég dzsihádisták

Rakj egy sejtet Közép-Ázsiába és Afganisztánba.

TÁVOLÍTSD EL

67

Jemaah Islamiya
Délkelet-Ázsiai dzsihádisták

Rakj 2 sejtet Indonéziába.

68

Kazah vírustörzs
A szélsőségesek hidegháborús vírust szereznek

Akkor játszd ki, ha Közép-Ázsiában van sejt és nincs 
ott CTR jelző.

Dobj egy kockával, úgy mintha merénylet műveletet 
végeznél az országban. Sikeres dobás: Adj hozzá egy 

WMD-t az elérhető merényletekhez.
Sikertelen dobás: távolítsd el a sejtet.

TÁVOLÍTSD EL
69



Lashkar-e-Taiba
A kasmíri lázadás dzsihádistákat szül

Rakj egy sejtet Pakisztánba és Indiába.
Meggátolja az Indiai-pakisztáni tárgyalások 

esemény.

70

Elveszett atombomba
A szélsőségesek behatolnak a fegyverraktárakba

Akkor játszd ki, ha Oroszországban van sejt és nincs 
ott CTR jelző.

Dobj egy kockával, úgy mintha merénylet műveletet 
végeznél az országban. Sikeres dobás: Adj hozzá egy 

WMD-t az elérhető merényletekhez.
Sikertelen dobás: távolítsd el a sejtet.

TÁVOLÍTSD EL
71

Ópium
A tálibok a drogokból finanszírozzák magukat

Akkor játszd ki, ha Afganisztánban van egy sejt.
Rakj oda további 3 sejtet. Ezután, ha Afganisztán 

iszlámista uralom alatt áll, akkor rakd oda az 
összes elérhető sejtet.
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 Kalózok
A dzsihádisták részesednek az Ádeni-öbölben rabolt javakból

Akkor játszd ki, ha Szomália vagy Jemen 
iszlámista uralom alatt áll.

 Amíg a kettő közül valamelyik ország iszlámista 
uralom alatt áll, a forduló végén nem csökken a 

finanszírozás.
 JELZŐ & TÁVOLÍTSD EL
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Schengeni vízumok
Az utazások tervezése egyszerűsödik

Automatikusan utaztathatsz 2 sejtet Schengen-
övezeti országokba vagy azokon belül.
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Schröder & Chirac
Politikusok ujjat húznak az USA-val

Akkor játszd ki, ha az USA fellépése kemény.
Állítsd Németországot és Franciaországot 

gyengére. -1 presztízs.

TÁVOLÍTSD EL
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Abu Ghraib
Az USA katonai börtönében fotók készülnek a foglyokkal való  

visszaélésekről

Akkor játszd ki, ha van sejt egy rezsim váltó 
országban.

Húzz 2 lapot. -2 presztízs. Állíts egy szövetséges 
országot semlegesre.
TÁVOLÍTSD EL
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Al Jazeera
Az arab TV lendületet ad a szélsőségeseknek

Akkor játszd ki, ha Szaúd-Arábiában vagy annak 
szomszédjában vannak seregek.

Állítsd az ország kormányzását 1 mezővel az 
ellenséges felé.
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„A Gonosz tengelye”
Az USA elítéli Iránt, Irakot és Észak-Koreát

Az USA el kell, hogy dobja az Irán, a Hezbollah 
vagy a Jaysh al-Mahdi lapokat a kezéből.

Az USA fellépése keményre változik.
Ezután dobj a presztízsre.

78

Tiszta ügynökök
Kiképzett dzsihádisták, ismert terrorista  

kapcsolatok nélkül

Automatikusan utaztass 2 sejtet bárhová.
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FATA
Pakisztán törzsi területei dzsihádistáknak adnak otthont

Rakj egy sejtet Pakisztánba. Itt nem végezhető 
megzavarás művelet, csak rezsim váltás esetén. 

Meggátolja az USA Bin Laden és Zawahiri 
eseményeit. Megszüntethető a Pakisztáni  

offenzívával.
JELZŐ
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Külföldi harcosok
Az öngyilkos önkéntesek beáramlása

Akkor játszd ki, ha van rezsim váltó ország.
Rakj oda 5 sejtet és távolíts el 1 segély jelzőt ha 
van, vagy ha nincs, akkor rakj le egy ostromlott 

rezsim jelzőt.
81

Dzsihádista videók
A fundamentalisták kihasználják az Internet lehetőségeit

Válassz ki 3 országot, ahol nincs sejt. Teszteld 
őket. Toborozz mindben egyszer, figyelmen kívül 

hagyva a finanszírozást. Rakj egy újoncot oda, 
ahol nem sikerült a toborzás.
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Kasmír
Iszlámábád segíti az irredenta militánsokat

Állítsd Pakisztán kormányzását 1 mezővel az 
ellenséges felé és rakj oda egy sejtet. Meggátolja 

az Indiai-pakisztáni tárgyalások esemény.
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Kiszivárogtatás
Egy vitatott USA program nyilvánosságra kerül

Akkor játszd ki, ha a Fokozott intézkedések, a 
Kiadatások vagy a Lehallgatás jelzői az esemény 

mezőn vannak.
Fordítsd meg az egyik jelzőt, így meggátolod az 

eseményt. Dobj az USA fellépésére, majd a presztízsre. 
Állíts egy szövetséges országot semlegesre.

84

Kiszivárogtatás
Egy vitatott USA program nyilvánosságra kerül

Akkor játszd ki, ha a Fokozott intézkedések, a 
Kiadatások vagy a Lehallgatás jelzői az esemény 

mezőn vannak.
Fordítsd meg az egyik jelzőt, így meggátolod az 

eseményt. Dobj az USA fellépésére majd a presztízsre. 
Állíts egy szövetséges országot semlegesre.

85

Libanoni háború
Izraeli-Hezbollah összecsapás

Az USA találomra eldobja egyik lapját.
-1 presztízs.

Rakj egy sejtet egy síita-kevert országba.

Síita-kevert
86

Vértanú akciók
Jól kivitelezett öngyilkos támadások

Akkor játszd ki, ha egy országban, mely nem 
iszlámista uralom alatt áll, van egy sejt.

Cseréld le a sejtet 2 elérhető merénylet jelzőre.

87

Vértanú akciók
Jól kivitelezett öngyilkos támadások

Akkor játszd ki, ha egy országban, mely nem 
iszlámista uralom alatt, áll van egy sejt.

Cseréld le a sejtet 2 elérhető merénylet jelzőre.
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Vértanú akciók
Jól kivitelezett öngyilkos támadások

Akkor játszd ki, ha egy országban, mely nem 
iszlámista uralom alatt áll, van egy sejt.

Cseréld le a sejtet 2 elérhető merénylet jelzőre.

89

Ingovány
Az USA közvéleménye beleun a háborúba

Akkor játszd ki, ha a presztízs közepes vagy 
alacsony és egy rezsim váltó országban egy sejt.

Az USA találomra eldob 2 lapot. A lapok 
kijátszható dzsihádista eseményei megtörténnek.

Állítsd az USA fellépését gyengére.
90



Regionális al-Kaida
Helyi franchise mozgalmak

Akkor játszd ki, ha ki tudsz választani 2 nem 
tesztelt muszlim országot, (de nem Irán).

Rakj egy sejtet mindkettőbe vagy, ha van valahol 
iszlámista uralom, akkor két sejtet mindkettőbe.

91

Szaddám
A diktátor közös célokat talál az USA ellenes 

dzsiháddal

Akkor játszd ki, ha Irak gyenge ellenséges.
Állítsd a finanszírozást 9-esre.

Meggátolja az Elfogják Szaddámot esemény.
92

Tálibok
Iszlámista gerilla feltámadás

Rakj egy ostromlott rezsim jelzőt Afganisztánra 
és rakj egy sejtet mind oda, mind Pakisztánba.

-1 presztízs vagy ha valamelyik iszlámista 
uralom alatt áll, -3 presztízs.

93

„Az Itdzsihád ajtaja bezárult”
A szunniták nem tolerálják a reformokat

Akkor játszd ki, ha egy ország tesztelés vagy 
javulás miatt tisztességesre vagy jóra változik, 

ebben vagy az előző akciófázisban.
Ronts le a kormányzását 1 szinttel a gyenge felé.

94

Wahabizmus
A szaúdiak exportálják a fundamentalizmust

Add a finanszírozáshoz Szaúd-Arábia 
kormányzás értékét, vagy ha iszlámista uralom 

alatt áll, akkor állítsd 9-esre.

95

Dán karikatúrák
A Prófétát gúnyoló rajzok szélsőséges fenyegetéseket okoznak

Az USA kiválasztja Skandinávia fellépését. Ezután a 
dzsihádista lerak egy elérhető 1-es merényletet vagy, ha 

van iszlámista uralom alatt álló ország, akkor lerakja 
bármelyik elérhető merényletet egy muszlim országba, 

ami nem áll iszlamista uralom alatt.
TÁVOLÍTSD EL
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Fatva
A teológiai döntés átirányítja a dzsihádistákat

Akkor játszd ki, ha mindkét félnek van még ezen 
kívül lap a kezében.

Cseréljetek el egy-egy találomra kiválasztott 
lapot. Ezután végezz egy műveletet ezzel a 

kártyával.
97



Csapatkivonás Gázából
A palesztin övezet felszabadul a megszállás alól

Ha az USA játssza ki: -1 finanszírozás.
Ha a dzsihádista játssza ki: Rakj egy sejtet 

Izraelbe.
TÁVOLÍTSD EL

98

A Hamászt megválasztják
A palesztinok iszlámista választása

Az USA kiválaszt és eldob egy lapot a kezéből.
-1 presztízs.

-1 finanszírozás.
TÁVOLÍTSD EL

99

Hizb Ut-Tahrir
Látszólag erőszakmentes iszlámizmus

Ha a seregek jelző a túlfeszítetten áll: +2 
finanszírozás.

Ha a seregek jelző az alacsony intenzitáson áll:  
-2 finanszírozás.

100

Koszovó
Az USA a muszlim kisebbséget támogatja

+1 presztízs.
Állítsd Szerbiát az USA fellépés ellenkezőjére.

101

A volt Szovjetunió
Szekuláris tekintélyelvűség

Állítsd Közép-Ázsiát semlegesre és dobj a 
kormányzására úgy, mintha először tesztelnéd.

102

Hezbollah
Síita állam az államban

Ha az USA játssza ki: távolíts el egy sejtet egy síita-
kevert országból Libanon 3 országnyi körzetében.

Ha a dzsihádista játssza ki: Állítsd Libanont gyenge 
semlegesre.
Síita-kevert

103

Irán
Regionálisan aktív síita hatalom

Válassz ki és tesztelj egy síita-kevert országot. Ha az 
USA játssza ki, vegyél le onnan vagy Iránról egy sejtet.
Ha a dzsihádista játssza ki, végezz 2 dzsihád dobást a 

választott országban. Hagyd figyelmen kívül a 
sikertelen dobásokat vagy állítsd iszlámista uralomra.

Síita-kevert
104



Irán
Regionálisan aktív síita hatalom

Válassz ki és tesztelj egy síita-kevert országot. Ha az 
USA játssza ki, vegyél le onnan vagy Iránról egy sejtet.
Ha a dzsihádista játssza ki, végezz 2 dzsihád dobást a 

választott országban. Hagyd figyelmen kívül a 
sikertelen dobásokat vagy állítsd iszlámista uralomra.

Síita-kevert
105

Jaysh al-Mahdi
Síita militánsok felkelése

Akkor játszd ki, ha egy síita-kevert országban vannak 
sejtek és seregek.

Ha az USA játssza ki, vegyél le akár 2 sejtet.
Ha a dzsihádista játssza ki, rontsd le a kormányzást 1 

szinttel, de ne iszlámista uralomig.
Síita-kevert

106

Kurdisztán
A kurdok szuverenitásra törekednek

Ha az USA játssza ki, rakj egy segély jelzőt 
Irakra.

Ha a dzsihádista játssza ki, teszteld 
Törökországot és rontsd le a kormányzását (vagy 

Irakét) 1 szinttel, de ne iszlámista uralomig.
107

Musarraf
A pakisztáni elnök pengeélen táncol

Akkor játszd ki, ha Pakisztánban van sejt.
Vegyél le 1 sejtet Pakisztánról. Állítsd gyenge 

szövetségesre. Meggátolja Benazir Bhutto 
esemény.

108

Tora Bora
Az USA csapdába ejti az al-Kaida harcosait, de a vezetőit nem

Akkor játszd ki, ha van legalább 2 sejt egy rezsim váltó 
országban.

Távolíts el a 2 sejtet. Dobj a presztízsre. Húzz egy 
lapot.

TÁVOLÍTSD EL
109

Zarkávi
Dinamikus al-Kaida vezető

Akkor játszd ki, ha Irakban, Szíriában, Libanonban 
vagy Jordániában vannak seregek.

Ha az USA játssza ki: +3 presztízs és TÁVOLÍTSD 
EL ezt a kártyát.

Ha a dzsihádista játssza ki, rakj 3 sejtet és egy 2-es 
merényletet a felsorolt országok valamelyikébe.

110

Zawahiri
Bin Laden hadnagya

Az USA kijátszhatja, ha nincs iszlámista uralom 
sehol, nincs érvényben a FATA vagy az Al-Anbar 

esemény.
-2 finanszírozás és TÁVOLÍTSD EL ezt a kártyát.
Ha a dzsihádista játssza ki: -1 presztízs vagy ha 
van bárhol iszlámista uralom, akkor -3 presztízs.

111



Bin Laden
Az első számú kiemelt célpont

Az USA kijátszhatja, ha nincs iszlámista uralom sehol, 
nincs érvényben a FATA vagy az Al-Anbar esemény.

-4 finanszírozás, +1 presztízs és TÁVOLÍTSD EL ezt 
a kártyát.

Ha a dzsihádista játssza ki: -2 presztízs vagy ha van 
bárhol iszlámista uralom, akkor -4 presztízs.

112

Darfur
Kartúm nyomás alatt van az atrocitások miatt
Teszteld Szudánt. Ha az USA presztízse magas  

vagy nagyon magas, rakj 1 segély jelzőt 
Szudánba és állítsd egy szinttel a szövetséges 
felé; ha a presztízs rosszabb, akkor rakj le egy 

ostromlott rezsim jelzőt és állítsd a kormányzást 
egy szinttel az ellenséges felé.

113

GTMO
Guantánamóban őrzik a gyanúsítottakat távol a  

partoktól

Dobj a presztízsre.
A forduló végéig nincs toborzás vagy 
Fogvatartottak kiadatása esemény.

RÖVID TÁVÚ
114

Hambali
A Jemaah Islamiya kulcsembere

Akkor játszd ki, ha Indonézia vagy annak szomszédja 
szövetséges vagy kemény, és van ott sejt.

Ha az USA játssza ki, vedd le a sejtet, húzz 2 lapot és 
TÁVOLÍTSD EL ezt a kártyát.

Ha a dzsihádista játssza ki, akkor rakj ide egy elérhető 
merényletet.

115

Khalid Sheik Mohammed
Merényletek kiagyalója

Az USA akkor játszhatja ki, ha szövetséges vagy nem-
muszlim országokban vannak merénylet jelzők. Fedd 

fel és vedd le a jelzőket, húzz 2 lapot és TÁVOLÍTSD 
EL ezt a kártyát.

Ha a dzsihádista játssza ki: rakj egy elérhető 
merényletet egy olyan országba, ahol van sejt és nincs 

iszlámista uralom.
116

Olajárcsúcs
Váratlan előny a muszlim világnak

Válaszd ki, fedd fel és húzz egy lapot (az 
Olajárcsúcson kívül) a dobottak közül vagy egy 
mezőről. A forduló végéig minden olajexportőr 

ország erőforrásértéke +1-el nő. 
RÖVID TÁVÚ
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Olajárcsúcs
Váratlan előny a muszlim világnak

Válaszd ki, fedd fel és húzz egy lapot (az 
Olajárcsúcson kívül) a dobottak közül vagy egy 
mezőről. A forduló végéig minden olajexportőr 

ország erőforrásértéke +1-el nő. 
RÖVID TÁVÚ
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Száleh
A jemeni vezető kettős játékot játszik

Teszteld Jement.
Ha az USA játssza ki, állítsd Jement szövetségesre és 
rakj le egy segély jelzőt (hacsak nem áll iszlámista 

uralom alatt).
Ha a dzsihádista játssza ki, állítsd Jemen kormányzását 
egy szinttel az ellenséges felé és rakj le egy ostromlott 

rezsim jelzőt.
119

Választás az USA-ban
A választók újraértékelik a GWOT helyzetét

AUTOMATIKUS ESEMÉNY
Ha ezt a lapot akármikor felhasználják műveletre 

vagy eldobják:
Dobj az USA fellépésére. Ezután, ha a GWOT 

büntetés 0, akkor +1 presztízs. Ha nem, akkor -1 
presztízs.
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