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TANK FARM

TARTALOM

44 térkép lapka

1 kórház lapka

B-lift/szervíz alagút

1 tartályfarm/légzsilip (2 oldalú)

4 karakter 10 őr
(számozott)

10 klón
(számozott)

4 megnyitott 
irányító pult 

jelző

18 raj jelző

4 karakter lap

40 esemény kártya 52 adrenalin
kártya

12 zárt ajtó jelző

6 sötétség 
jelző

6 szellőző/
lezárt szellőző 

jelző

6 őrszoba/klón 
fészek jelző

8 egyenruha 
jelző

8 kocka

5 félelem 
érme

5 életerő 
érme

18 ügyesség kártya

24 tárgy kártya

4 biztonsági 
kulcs kártya

1 Dr. Cronos 3 hibrid 

12 lezárás    24 fenyegetés
     érme               érme

lezárás 
gyűjtő

fenyegetés 
gyűjtő
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A  F É L E L E M  Ú J  S Z I N T J E
A LEVEL 7 [ESCAPE] a kétségbeesett túlélés játéka, ahol a kormány által pénzelt Subterra Bravo 

létesítmény emberi és idegen lakói törnek az életedre, a föld alá rejtett labirintusszerű építményben. Mi-

után magadhoz tértél a létesítmény mélyén, a menekülési esélyeid azon múlnak hogyan tudod kezelni a 

legerősebb fegyvered, mely egyben a legnagyobb fenyegetés is rád nézve: maga a félelem.

Te és rabtársaid összedolgozhattok a közös túlélés érdekében, vagy felhasználhatjátok a többieket es-

zközként a kormány katonáinak elkerülésére, a gonosz idegen tudósok lerázására, és a rémisztő kísérleti 

alanyok legyőzésére. A játékot 1-4 játékos játszhatja, így többen is szembenézhettek a rémülettel, vagy 

egyedül is megkísérelheted a szökést a létesítményből. Csak ne számíts arra, hogy valaki majd a segít-

ségedre siet, ha meghallja a sikolyaidat.

A SZABÁLYOK
A JÁTÉK ALAPJAI
Miközben felfedezed a Subterra Bravo bázist, lapkákat raksz le a látottak megjelenítésére. Ah-

ogy a létesítmény feltárul előtted, úgy kerülsz szemtől-szembe egyre több veszéllyel és kihívás-

sal, egyrészt a falánk idegenek részéről, akik az adrenalint termelő mellékveséiden lakmároznának, 

másrészt az állig felfegyverzett őrők részéről, akik ellenőrzésük alatt próbálják tartani a bázist.

Minden játékhoz választanod kell egy forgatókönyvet a forgatókönyv füzetből. A forgatókönyv utasításai alapján 

összeállíthatod a játékot, megismerheted a célokat és akadályokat, amikkel szembe kerülsz a játék során.

Ez a szabálykönyv a LEVEL 7 [ESCAPE] alapszabályait tartalmazza, de ezeket megváltoztathatja a 

forgatókönyv, vagy a kártyák is. Ha egy másik komponens szabálya ütközik a szabálykönyvben leírtakkal,

akkor a komponens által leírt szabály a mérvadó.

Az ügyesség kártyák bónuszokat és speciális képességeket 

adnak. Rakd az ügyeség kártyákat balról a karakter lapod mellé.

KARAKTEREK
Minden játékos választ magának egy karaktert. Több játékelem is ad információkat a karakteredről.

A karaktered megmutatja az aktuális helyed a bázison.

A karakter lapod megadja alaptulajdonságaid, és itt követed nyomon a 

félelmed-, az életerőd-, és a fenyegetés szintedet (lentebb kifejtjük).

A félelem érme jelzi a félelmed szintjét a félelem skálán.

Az életerő érme jelzi az életerőd szintjét az életerő skálán, ez határozza 

meg a maximálisan kézben tartható lapjaid számát.

Az adrenalin kártyák

segítenek a rád váró kihívások 

legyőzésében, és a kutató bázis 

különféle részeivel való inter-

akciókban. Tartsd a kezedben, 

amíg fel nem használod őket.
A fenyegetés érme jelzi, hogy a bázis őrei milyen mértékű 

fenyegetésként gondolnak rád. Ha nő a fenyegetés szinted, 

rakj egy fenyegetés érmét a karakter lapodra.

Forgatókönyv füzet
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ALAPTULAJDONSÁGOK

A karakterednek négy alaptulajdonsága van : intelligencia, erő, 

sebesség, és kitartás. Minden karakternek ugyanolyanok az alaptula-

jdonságai, de az ügyesség kártyák hatásai különbséget jelenthetnek a 

többi játékos értékeihez képest. Az intelligencia és az erő határozza 

meg a kihíváskor dobott kockák kiinduló számát, a sebesség 

meghatározza a fordulónkénti mozgás távolságát, a kitartás pedig segít 

az ellenséges támadások kivédésében.

Csak annyi adrenalin kártyád lehet, amennyit az életerő skálád mutat.

Például, ha nem szenvedtél sérülést, akkor öt adrenalin kártya lehet a 

kezedben. Ha az életerőd már egy ponttal csökkent, akkor már csak 

négy lap lehet nálad.

FENYEGETÉS

A fenyegetés szinted, melyet a fenyegetés érmék jeleznek, megmu-

tatja, hogy mennyire komoly fenyegetésnek gondolnak a létesítmény 

őrei. Az őröknek el kell bánniuk a szökött kísérleti alanyokkal, és az 

egyre agresszívebb idegenekkel is, ezért a relatív fenyegetés alapján 

rangsorolják a célpontjaikat.

A FENYEGETÉS GYŰJTŐ

A játék során begyűjtött fenyegetés érmék egy közös fenyegetés 

gyűjtőből származnak. A kiválasztott forgatókönyv meghatározza 

a fenyegetés gyűjtő érméinek számát, és a játékosok kezdő fenyegetés 

érme mennyiségét.

A FENYEGETÉS CSÖKKENÉSE ÉS NÖVEKEDÉSE

Mikor a fenyegetésed nő, vegyél el egy érmét a fenyegetés gyűjtőből és 

rakd a karakter lapod fenyegetés mezőjére. Ha a fenyegetés gyűjtő üres 

és a fenyegetésed nő, akkor egy lezárás kezdődik el (lásd a “lezárást” a 7. 

oldalon).

A fenyegetés nőhet események, vagy egyes akciók hatására.

• Nagyobb fenyegetést jelentetek, ha más játékosokkal csapatba verődtök.

Minden forgatókönyv limitálja az egy térkép lapkán álló játékosok 

számát, mielőtt egyikőtök egy fenyegetés érmét kapna.

• Ha fegyverrel a kezedben belépsz egy lapkára, ahol egy őr is áll, akkor 

kapsz egy fenyegetés érmét.

• Ha megtámadsz vagy legázolsz egy őrt, kapsz egy fenyegetés érmét (lásd a
10. oldalt).

Néhány esemény hatására csökken a fenyegetésed. Ha ez történik, akkor vegyél 

le egy fenyegetés érmét a karakter lapodról, és távolítsd el a játékból. (Ne 

rakd vissza a fenyegetés gyűjtőbe.) Ha nincs egy fenyegetés érme sem a 

karakter lapodon, akkor a esemény ezen részét hagyd figyelmen kívül.

ADRENALIN KÁRTYÁK

A kezedben levő adrenalin kártyák száma jelképezi azt, hogy mennyire 

állsz közel ahhoz, hogy kiüssenek. Ha kifogysz az adrenalin kártyákból,

akkor kiütöttek (lásd a “Kiütöttek” részt a 14. oldalon).

AZ ADRENALIN KÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA

Az adrenalin kártyáidat többféle hatás kiváltásával is kijátszhatod, 

melyek segíthetnek túlélni a létesítmény veszélyeit:

• Kijátszhatod az alap tulajdonság bónuszért, ami a kártya felső részén van

• Kijátszhatod a speciális képességért, ami a kártya alsó részén van

• Kijátszhatod, hogy a félelmed eggyel mozgasd fel vagy le, költség nélkül

Egy kártya kijátszásához válaszd ki az egyik hatást a felsoroltak közül, dobd 

el a kártyát a kezedből, fizesd ki a félelem költséget (ha van ilyen), és 

hajtsd végre a hatást. Nem játszhatod ki az utolsó adrenalin kártyát a 

kezedből a hatásáért; ezt a lapot csak kényszer hatására dobhatod el.

Ha az adrenalin kártyát az intelligenciád vagy az erőd növelésére használod,

akkor a bónusz a következő kihívásra dobásig tart, vagy a forduló végéig,

amelyik előbb bekövetkezik. Ha a kitartás bónuszt választod, akkor a 

bónusz egy ellenséges támadás erejéig tart. A sebesség bónusz aktív

FÉLELEM

A félelem szinted jelzi, hogy mennyire félsz. A Subterra Bravo 

idegeneit eufórikus érzés önti el, mikor felfalják egy rémült ember 

mellékveséjét. Így rémületes módon az emberi félelem egyfajta 

addiktív drog a számukra; minél jobban rettegsz, annál jobban vonzod 

magadhoz az idegeneket.

A félelmedet a karakter 

lapod félelem skáláján 

követheted nyomon. Ha a 

jelző a skálán lefelé mozog, 

akkor megnyugszol, ha 

pedig felfelé mozog, akkor 

egyre rémültebbé válsz.

Legtöbbször kártyák segít-

ségével mozgathatod a jelzőt 

fel vagy le. A félelem skála 

melletti szimbólumok jelzik, 

hogy a félelmed szintje

hogyan befolyásolja az alaptulajdonságaid. Például, ha a félelmed 

szintje 5 vagy 6 , +1 pontot kapsz az erődhöz.

Minden játékos 3-as félelem szinten kezdi a játékot.

AZ ADRENALIN KÁRTYÁK KÖLTSÉGE

Egy adrenalin kártya kijátszásához fizesd ki a megjelölt félelem pontot úgy,

hogy fel vagy le mozgatod a jelzőt a félelem skáládon.

A FÉLELEM NÖVELÉSE

Az adrenalin kártyák félelem költségén kívül még három, általános szabá-

ly vonatkozik a félelem növelésének módjára.

• Ha megtámad egy ellenség, növeld a félelmed 1-el.

• Mikor elhagysz egy sötétség jelzővel jelölt szobát növeld félelmed 1-el.

• Mikor áthaladsz egy szellőzőn, növeld a félelmed 1-el (lásd a 8 .  o lda l t ).

ÉLETERŐ

Az életerőd mutatja meg, hogy mennyi maradandó sérülést szenvedtél el.

Forgatókönyvtől függően különböző mennyiségű életerővel kezdheted a 

játékot. Ha a kórházba kerülsz (lásd a “kiütöttek” részt a 14. oldalon), 

mozgasd az életerő érmédet 1-el lefelé az életerő skálán. A for-

gatókönyvek szabályai is befolyásolhatják az életerőd.

INTELLIGENCIA ERŐ SEBESSÉG KITARTÁS
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marad a forduló végéig (lásd “A játékos fordulója” 8–14. oldalon). Akár 

egynél több adrenalin kártyát is kijátszhatsz, azért hogy egy kihívást be-

folyásolj. Akkor is felhasználhatod az adrenalin kártya alaptulajdonság

bónuszát, ha az nem jár számodra előnnyel.

Ha a speciális képességért játszol ki egy adrenalin kártyát, vedd figyelem-

be, hogy mikor használhatod fel az adott képességet. Néhány képességet 

csak a saját fordulód alatt, néhányat pedig bármikor felhasználhatsz.

Mikor kifizeted egy adrenalin kártya félelem költségét, még a kártya vé-

grehajtása előtt mozgasd a félelem érmét a félelem skálán. Ha a félelem 

skáládon nincs elég mező az érme elmozgatásához (a félelem költség ki-

fizetésére), akkor nem játszhatod ki azt a kártyát.

TÁRGY KÁRTYÁK

Míg a kiutat keresed a Subterra Bravo létesítményből, fegyvereket és 

felszereléseket találhatsz, melyeket tárgy kártyák szimbolizálnak.

Minden magaddal vitt tárgy lefoglalja egy kezed, így soha nem lehet 

két tárgynál több nálad, hacsak a tágyra vonatkozó szabály máshogy 

nem rendelkezik. Mikor találsz egy tárgyat, rakd a hozzá tartozó tárgy 

kártyát képpel felfelé a karakter lapod mellé. A fegyverek tárgynak 

számítanak. A biztonsági kulcs kártyák tárgynak számítanak, de nem 

kell őket belekeverni a tárgy kártyák paklijába.

TÉRKÉP LAPKÁK
A térkép lapkákból áll össze a LEVEL 7 [ESCAPE] játéktere. Minden 

forgatókönyv felsorolja a kezdő térkép lapkákat. Ahogy felfedezed a 

létesítményt, az egyesével az asztalra kerülő térkép lapkák felfedik előtted 

az építményt, és az őrök elhelyezkedését. A térkép lapkák összesége adja 

végül a bázis térképét. A lapkák szerkezeti elrendezése meghatározza, 

hogy hogyan tudnak egymáshoz kapcsolódni. (lásd a “felfedezést” a 9. 

oldalon). Találhatsz itt falakat, szellőzőket, csatornákat és ajtókat. Bár 

nem minden ajtó ugyanúgy néz ki, de mindegyiket egy, a földre raj-

zolt nyíl jelzi.

FAL

AJTÓSZELLŐZŐ

CSATORNA

SPECIÁLIS
KÉPESSÉG

TULAJDONSÁG
BÓNUSZ

ÜGYESSÉG KÁRTYÁK

Az ügyesség kártyák javítják az alaptulajdonságaidat és speciális 

képességeket adnak. Mindig érvényben vannak és nincs költségük, 

hacsak ezt máshogy nem jelzi a lap. Az alaptulajdonságot módosító

ügyesség kártyák ikonjai jelzik a tulajdonságot és a bónuszt/büntetést,

amit a kártya kivált.

A lapka ikonjai (következő oldal) határozzák meg a lapkára vonatkozó 

szabályokat. Ha a lapkán félelem vagy újbóli félelem ikon van, akkor 

ez egy félelem lapka; ha a lapkán biztonsági vagy újbóli biztonsági ikon 

van, akkor ez egy biztonsági lapka; és így tovább. Az ikonok szintén 

fontosak lehetnek egyes események és forgatókönyvek szempontjából.
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A KÓRHÁZ

A kórház lapka nem kapcsolódik a térkép többi részéhez. A játék 

megkezdése előtt rakjuk a térkép széle mellé. Mikor kiütnek (lásd a 

“kiütöttek” részt a 14. oldalon), rakd a karaktered a kórház lapkára.

Mikor a kórház lapkán kezded a fordulód, a térkép bármelyik szellőző 

lapkájára mozoghatsz; ha nincs elérhető szellőző, akkor a kórházban 

kell maradnod. A térképről viszont nem mozoghatsz a kórházba szel-

lőzőkön keresztül.

Ha minden megmaradt játékos egyszerre a kórházban van, akkor a 

játék véget ér és mindannyian vesztettetek. Egy játékos mód esetén ezt 

a szabályt hagyd figyelmen kívül.

KIHÍVÁSOK
A játék során az esemény kártyák és az ellenségek különböző kihívá-

sok elé állítanak majd. Minden kihívás az egyik alaptulajdonságodra 

fókuszál, és a sikerhez egy megadott számú, egyező ikont kell dobnod 

a kockákkal. Némelyik kihívás bünteti a sikertelenséget, némelyik 

pedig jutalmazza a sikert.

Mikor megkísérelsz egy kihívást véghezvinni, számold össze az adott 

tulajdonság pontjaidat és dobj annyi kockával. Ha az adott tulajdonság 

ikonjaiból sikerül annyit, vagy többet dobnod, mint a kihívás szintje,

akkor sikeresen teljesítetted a kihívást. Egy dupla ikon 2-nek számít 

arra a dobásra. Az alaptulajdonságodat növelő kártyák nem adnak a 

dobáshoz további kockákat kihívásra dobásnál.

Példa: Cody egy olyan esemény kártyát húz, ami egy 5-ös intelligencia 

kihívást ír elő. Cody intelligenciája 4. Dob 4 kockával és megszámolja a 

dobott intelligencia ikonok számát . Ha 5 vagy több intelligencia ikont 

dob (a dupla ikonokat 2-vel számolva), akkor teljesíti a kihívást.

A LAPKÁK IKONJAI

LABOR
Forgatókönyvhöz,
vagy ügyességhez 

kapcsolódik.

IRÁNYÍTÓ PULT
Akcióhoz, 

forgatókönyvhöz vagy
ügyességhez kapcsolódik.

ORVOSI KÉSZLETEK
Húzz egy extra kártyát, 
ha ezen a lapkán kezded 

a fordulód.

GENERÁTOR
Forgatókönyvhöz 

kapcsolódik.

TÁROLÓ
Húzz egy tárgy kártyát,
mikor felderíted ezt a 

lapkát.

FÉLELEM
Mikor felderíted ezt 

a lapkát húzz egy 
esemény kártyát, és 

hajtsd végre a 
félelem részét.

ÚJBÓLI FÉLELEM 
Mikor rálépsz, vagy 

felderíted ezt a lapkát,
húzz egy esemény 

kártyát, és hajtsd végre 
a félelem részét.

BIZTONSÁGI
Mikor felderíted ezt a 

lapkát húzz egy 
esemény kártyát, és 

hajtsd végre a 
biztonsági részét.

ÚJBÓLI BIZTONSÁGI
Mikor rálépsz, vagy 

felderíted ezt a lapkát, 
húzz egy esemény kártyát, 

és hajtsd végre a 
biztonsági részét.

LÉTESÍTMÉNY
Mikor felderíted ezt 

a lapkát húzz egy 
esemény kártyát, és 

hajtsd végre a 
létesítmény részét.

TÁVOLSÁG ÉS SZOMSZÉDOSSÁG

A távolság a mozgások számát jelenti, ami lapkák közti helyváltáshoz 

szükséges. Az egymással érintkező lapkákat ajtónak kell összekötnie 

ahhoz, hogy szomszédosnak tekintsük.

LIFT
Forgatókönyvhöz 

kapcsolódik.

ŐR

KLÓN

LAINE

Laine szomszédos az őrrel, mert egy ajtó köti össze a lapkáikat, de Laine nem 
szomszédos a klónnal, annak ellenére, hogy lapkáik  egymáshoz érnek. Az őr csak 
egy mozgásnyira van Laine-től, míg a klón három mozgásnyi távolságra van.

(3)

(1)

(2)

TÁVOLSÁG ÉS SZOMSZÉDOSSÁG
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Ha bármely más okból dobnod kell a kockákkal (pl. ellenséges támadásnál,
nem-kihívás eseményeknél, vagy kukucskálásnál), csak akkor használ-
hatod az ügyességed vagy kártyákat a dobás módosítására, ha ezt kife-
jezetten megengedik.

A  KOCKÁK SZÁMÁNAK TÚLLÉPÉSE

Ha több kockával kell dobnod, mint ami a játékhoz van, először 

dobj az elérhető kockákkal és jegyezd meg a dobott ikonok 

számát. Ezután dobj annyi kockával, ami fedezi a különbséget a 

már dobott és az elvárt dobás között, majd add hozzá az előző 

eredményhez a dobott ikonok számát.

ÚJRADOBÁS

Ha egy kártya lehetővé teszi egy adott dobás részének vagy 

egészének újradobását, akkor figyelmen kívül hagyhatod a dobott 

kockákat és újradobhatod őket. Egy dobást akár többszöri újradobás 

is érinthet, de minden újradobást csak egyszer használhatsz. Ha 

több újradobási lehetőséged van, akkor minden újradobásnál be 

kell jelentened, hogy melyikeket fogod használni.

Példa: Cody amatőr boxoló képességgel bír, ami miatt egy kockát újradobhat

támadás kihívásnál. Az önvédelmi tréning képessége miatt újradobhat

egy dupla intelligencia vagy egy dupla erő ikont. Miután dob egy őr 

megtámadására, használhatja mindkét újradobását egyszerre (külön 

kockákon használva) vagy felhasználhat csak egyet. A másik 

újradobását felhasználhatja a dobás bármelyik érvényes kockájára,

beleértve az imént újradobottat is.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS JÁTÉKOSOKKAL

Ha egy összeköttetésben levő lapkányira vagy egy másik játékostól,

segítheted őt adrenalin kártyákkal egy kihívás teljesítésében. Ehhez a 

szokott módon ki kell játszanod egy adrenalin kártyát, de most a másik 

játékos kapja az alaptulajdonság bónuszt, nem pedig te.

FORGATÓKÖNYVEK
A forgatókönyv füzet hét forgatókönyvet tartalmaz. Lejátszhatod őket 

sorrendben, hogy megismerd a játékon átívelő történetet, vagy akár 

egyedülálló kalandokként is teljesítheted bármelyiket. Minden for-

gatókönyvnek saját célkitűzései és szabályai vannak.

AZ IDEGENEK ZÓNÁJA ÉS A KATONAI ZÓNA

A forgatókönyvekben, melyek az idegenek zónája szabályt használják,

klónok játékba kerülésénél (lásd “ellenfelek játékba kerülése” 12. 

oldal), a szellőzökkel ellátott lapkákat félelem lapkaként kezeljük.

A forgatókönyvekben, melyek a katonai zóna szabályt használják, ha 

egy őrt küldessz játékba a fordulód során, és nincs érvényes biztonsági 

lapka, ahová kerülhetne, akkor húzz egy új lapkát az utolsó halom 

aljáról. Rakd az őrt az új lapkára és kapcsold a lapkát a térképhez, a 

karakteredhez képest a lehetséges legközelebbi pontra.

LEZÁRÁS

Egy lezárás kezdődik el, ha a fenyegetés gyűjtő üres és egy játékosnak 

fenyegetés érmét kéne húzni, illetve olyan esetben, ha a forgatókönyv 

által előírt lezárási feltételek teljesülnek.

Némely forgatókönyv egy gyűjtőt alkot lezárás érmékből, amiket egy 

lezárás esetén folyamatosan fogyasztva jelezzük a játék végét. A 

lezárás elindulása utáni fordulóval kezdve, minden játékos a fordulója 

végén elvesz egy érmét a lezárás gyűjtőből és visszateszi a dobozba.

Azokban a forgatókönyvekben, ahol lezárás gyűjtőt kell alkalmazni, a 

játék véget ér, amint egy játékos a fordulója végén nem tud érmét húzni 

a gyűjtőből.

Mikor egy lezárás elindul, az éppen a kórházban tartókodó játékos 

veszít és kilép a játékból.

A lezárás alatt is további fenyegetés érméket kaphatsz, még akkor is ha  

a fenyegetés gyűjtő üres; egyszerűen csak vegyél ki újabb fenyegetés 

érméket a játék dobozából.
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KÁRTYA HÚZÁSA
A fordulód elején, ha még nincs a kezedben a jelenlegi életerőd által 

engedélyezett maximális számú kártya, akkor húzol egy adrenalin kár-

tyát és a kezedben levők közé rakod.

MOZGÁS
A sebesség érték  a karakter lapodon jelzi, 

hogy hány lapkányit tudsz mozogni. Csak olyan 

lapkák között tudsz áthaladni, melyeket egy ajtó vagy 

szellőző köt össze.
Más játékosok mellett ugyanazon lapkán elhaladhatsz, de nem hagyhatsz 

el egy olyan lapkát, amin aktív ellenfél van, csak ha teljesítesz egy ki-

hívást (lásd az “Akciókhoz kötődő kihívások” részt a 10. oldalon).

SZELLŐZŐK

Ha egy olyan lapkán állsz, amin egy szellőző ikon van, egy 

mozgáspontot elköltve átrakhatod a karaktered egy másik szellőzővel 

ellátott lapkára, ha egybefüggő szellőzőcső köti őket össze. A szel-

lőzőben mozgás azonnal véget vet a fordulódnak. Mikor egy szellőzőn 

keresztül mozogsz, emeld a félelmed 1-gyel. A 7 vagy 8 félelemmel 

rendelkező játékosok nem használhatják a szellőzőt mozgásra.

A JÁTÉK MENETE

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS
Minden játékos kiválaszt magának egy karaktert és elveszi a hozzá 

tartozó karakter lapot. Válasszatok egy forgatókönyvet a forgatókönyv 

füzetből. Minden forgatókönyvnek saját szabályai és összeállítása van.

Az új játékosok az “1. forgatókönyv : A félelem új szintje” lejátszásá-

val kezdejenek.

Keverjétek össze az összes ügyesség kártyát és osszatok ki minden 

játékosnak kettőt. Keverjétek össze az adrenalin kártyákat is és osszatok 

ki minden játékosnak annyi kártyát, amennyit az életereje megenged.

Keverjétek meg külön-külön az összes fennmaradó paklit.

Hozzátok létre az ellenséges tartalékot a forgatókönyv utasítása szerint.

A JÁTÉKOS EGY FORDULÓJA
Minden fordulónak három része van, melyek a következő 
sorrendben történnek:

1) Kártya húzása

2) Mozgás és akciók végzése

3) Események elindítása

Az események elindítása mindig a játékos fordulójának utolsó 
része.

Ez az 1-es forgatókönyv a fenti összeállításban, minden karakter a nagy tartályfarm lapkán kezd. Az A-lift lapkát félretesszük, és a maradék lapkákat halmokra osztjuk, az 
első halomban 8, a másodikban 6, és az utolsó halomban pedig a fennmaradó összes lapka van. Négy őrt és hat klónt félreteszünk tartaléknak. Van még egy fenyegetés 
gyűjtő hat érmével, és egy lezárás gyűjtő négy érmével. Minden játékosnak van egy karakter lapja, két ügyesség kártyája, és négy adrenalin kártya a kezében.

ADRENALIN KÁRTYÁK

ESEMÉNY KÁRTYÁK

4-ES JÁTÉKOS

2-ES JÁTÉKOS

KARAKTER LAP

KÉZBEN LEVŐ 
ADRENALIN
KÁRTYÁK

FÉLELEM ÉRME

ÉLETERŐ ÉRME

FENYEGETÉS ÉRME

KÉPESSÉGEK

1-ES JÁTÉKOS

3-AS JÁTÉKOS

A-LIFT

“A” HALOM (8) A–LIFTUTOLSÓ HALOM“B” HALOM (6)
LEZÁRÁS 
GYŰJTŐ

ELLENSÉGES 
TARTALÉKOK

FENYEGETÉS 
GYŰJTŐ

TANK FARM

PÉLDA AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSRA

http://youtu.be/vbX3SRcYioM
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FELFEDEZÉS

Ha át akarsz menni egy olyan ajtón, aminek a másik oldalán még nincs 

lapka, akkor felfedezel. Ehhez húzz egy lapkát és rakd le a jelenlegi 

lapkád mellé úgy, hogy szabályosan kapcsolódjon annyi ajtóval, 

amennyivel csak lehet. (Ha több legális lehelyezés lehetséges a 

legtöbb ajtó kapcsolódásával, akkor válassz ezek közül egyet.) Rakd a 

karaktered az új lapkára.

Ha az újonnan lerakott lapkán esemény ikon van, akkor húzz egy esemény 

kártyát és ugorj egyből a fordulód “események elindítása” részére (11. 

oldal). Ha az új lapkán tárgy ikon van, akkor húzz egy tárgy kártyát.

Ha több tárgyad lenne így, mint amit magaddal tudsz vinni, akkor rakd 

az extra kártyákat képpel felfelé a lapkára.

Ha nem vezet már ajtó felfedezetlen lapkára az egész térképen,

akkor bármelyik szellőzőt használhatjuk ajtóként.

Doug el szeretne mozdulni 
a lapkájáról anélkül, hogy 
megküzdene az útjában 
levő klónnal. Használhatja 
a csövekkel összekötött szel-
lőzőt arra, hogy az A vagy 
B lapkára mozogjon. Nem 
mozoghat így viszont a C 
lapkára, mert a szellőzőjét 
nem köti össze cső a jelenle-
gi lapkájával.

Jason felfedezésre indul erről a lapkáról. A felhúzott lapkán két ajtó van. A két ajtó közül az egyiket össze kell kapcsolnia az általa használt ajtóval. A másik ajtónak, ha lehetséges kapc-
solódnia kell egy ajtóhoz, amely már a térkép része, vagy összekapcsolás nélkül kell, hogy maradjon. Egy ajtót csak akkor blokkolhat a másik lapka fala, ha nincs más lehetőség.

HELYES

c

KLÓNDOUG

MOZGÁS A SZELLŐZŐKÖN KERESZTÜL

FELFEDEZÉS

JASON JASON

HELYTELEN

B

a
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Miután a félretett lapkát felfedeztétek, a játékosok a továbbiakban nem 

kukucskálhatnak felfedezéskor.

AKCIÓK VÉGZÉSE
A fordulód alatt megkísérelhetsz egy akcióhoz kötődő 

kihívást, egyszer kereskedhetsz, és felvehetsz egy tár-

gyat. A fordulód alatt bármikor végezhetsz akciót, és 

nem kell mind a három fajta akciót elvégezned.

KERESKEDÉS

Fordulónként egyszer, tárgyakkal kereskedhetsz egy másik játékossal, 

aki a lapkádon áll. Ha bármelyik fél a kereskedés után több tárggyal 

rendelkezik, mint amit el tud vinni, akkor az extra kártyát képpel 

felfelé a lapkára rakja.

TÁRGY FELVÉTELE

Fordulónként egyszer, átnézheted a lapkádon levő tárgyakat és 

felvehetsz közülük egyet. Ha így több tárgy lenne nálad, mint amit el 

tudsz vinni, akkor az extra lapokat képpel felfelé rakd a lapkára.

AKCIÓKHOZ KÖTŐDŐ KIHÍVÁSOK

FORDULÓNKÉNT CSAK EGY KIHÍVÁST VÉGEZHETSZ

Mikor a térképen kapcsolatba kerülsz ellenfeleiddel, meg kell 

kísérelned egy kihívás elvégzését. Ha elbuksz egy kihívás akciót, akkor 

a lapkán levő ellenfelek aktiválódnak (lásd “Ellenfelek aktivációja” 13. 

oldal).

Támadás    : Egy ellenség megtámadásához vele azonos lapkán kell 

tartózkodnod és az ellenség aktív kell, hogy legyen. A támadás egy erő 

kihívás.

Dobj annyi kockával, amennyi az erő tulajdonságod. Ha az ellenfél 

kitartás tulajdonságának számával azonos, vagy több erő ikont dobsz,

akkor a támadás sikeres, és az ellenfelet elkábítottad; fektesd el az 

ellenség jelzőjét a lapkán. Az ellenség a következő aktivációjáig 

kábult marad, csak játékosok nélküli, üres lapkán térhet magához

(lásd az “Ellenfelek gyógyulása ”, 15. oldal). Ha legalább kétszer annyi 

erő ikont dobsz, mint az ellefél kitartás tulajdonsága, akkor távolítsd el 

az ellenség jelzőjét a játékból, és rakd vissza a tartalékok közé.

Példa: Cody egy lapkán van egy őrrel. Úgy dönt, hogy támadni akar. 

Cody ereje 4, és egy kábító botja is van, ami 2 bónuszt ad az erőhöz, ha 

megtámad egy ellenfelet. Hat kockával dob és megszámolja a dobott 

erő ikonok számát. Öt ikont dobott, ami elég az őr elkábításához. 

Még egy erő ikon - összesen hat- elegendő lett volna az őr játékból 

való eltávolítására.

Ha egy támadás kihívást kísérelsz meg egy őr ellen, a fenyegetésed 

nő 1-gyel. Ha sikerül a kihívás egy őr ellen, húzz egy tárgy kártyát. Ha 

így több tárgy lenne nálad, mint amit el tudsz vinni, akkor az extra 

lapokat képpel felfelé rakd a lapkára.

Legázolás     : Egy legázolás segítségével elmozdulhatsz egy lapkáról,

amin van ellenfél is, és a lendületed segítségével több ellenféllel ren-

delkező lapkán átrohanhatsz. A legázolás egy erő kihívás.

Dobj az erő tulajdonságod számával azonos kockával és számold meg 

a dobott erő ikonokat. Ezután számold meg a jelenlegi lapkádon 

levő ellenfeleket és adj hozzá 2-őt. Minden hibrid két ellenfélnek 

számít, Dr. Cronos pedig háromnak. Ha a dobott erő ikonok száma 

nagyobb vagy egyenlő, mint a fenti szám, akkor elhagyhatod a jelenle-

gi lapkádat és folytathatod a mozgást.

A forduló végéig minden esetben, ha elhagysz egy újabb, ellenfelekkel 

rendelkező lapkát, számold meg az ellenségek számát és adj hozzá 2-őt.

Az első lapkán való áthaladást követően minden, ellenféllel rendelkező 

lapka után vonj le egyet a dobott erő ikonjaidból. A legázolás akkor ér 

véget, ha kifogysz a mozgáspontokból, vagy ha nincs meg a lapka el-

hagyásához szükséges számú dobott erő ikonod.

Ha legázolás akciót használsz, minden elhagyott, őrrel rendelkező lapka 

után nő a fenyegetésed eggyel.

Átverés        : Az átverés akcióval elhagyhatod a lapkád, anélkül hogy az 

ott levő ellenfelekkel meg kellene küzdened; helyette az eszedet 

használod, átvered vagy megzavarod őket és elmenekülsz. Az átverés 

egy intelligencia kihívás.

Ha lapkádon őrők és idegenek is vannak, csak azt a típusú ellenfelet 

kell átverned, amelyikből több van az adott lapkán. Döntetlen esetén, 

válaszd ki az egyik ellenfél típust. Dobj annyi kockával, amennyi az 

intelligencia tulajdonságod és számold össze a dobott intelligencia 

ikonokat. Ezután add össze, hogy az átverni kívánt  ellenfél típusból 

mennyi van a lapkán és adj hozzá 2-őt. Minden hibrid két ellenfélnek 

számít, Dr. Cronos pedig háromnak. Ha a dobott intelligencia ikonok 

száma nagyobb vagy egyenlő, mint a fenti szám, akkor elhagyhatod a 

jelenlegi lapkád. Ha nem sikerül átverned az ellenfeleket, csak az 

átverni kívánt típus aktiválódik (lásd “Ellenfelek aktivációja” 13. oldal).

Ajtó kinyitása   / : Egy bezárt ajtón áthaladáshoz teljesítened kell 

vagy egy 3-mas erő kihívást, vagy egy 4-es intelligencia kihívást.

• Az erő kihívásnál dobj az erő tulajdonságod számával azonos 

kockával, és számold meg a dobott erő ikonokat. A 

fenyegetésed 1-gyel nő. Ha három, vagy több erő ikont dobtál, akkor 

távolítsd el a bezárt ajtó jelzőt az ajtóról.

• Az intelligencia kihívásnál dobj annyi kockával, amennyi az 

intelligencia tulajdonságod és számold össze a dobott intelli-

gencia ikonokat. Ha négy, vagy több intelligencia ikont dobtál, 

akkor távolítsd el a bezárt ajtó jelzőt az ajtóról. Miután átmentél az 

ajtón nyitva hagyhatod, vagy visszarakhatod rá a bezárt ajtó jelzőt.

Ha egy olyan lapkán kezded a fordulód, amit nem tudsz elhagyni, mert 

nincs érvényes kapcsolódási mód egy másik lapkával, akkor ki vagy ütve

(lásd a 14. oldalt).

A forgatókönyvekben, melyek külön halmokba rendezik a lapkákat, addig 

nem húzhatsz egy új halomból, míg az előző halom el nem fogyott.

KUKUCSKÁLÁS

Néhány forgatókönyvben kukucskálhatsz mozgás előtt. Minden ilyen 

forgatókönyv egy lapkát félrerak, mielőtt a lapkák halmait kialakítanánk.

Ha az “A” halom elfogy, akkor kukucskálhatsz a felfedezés helyett. Ha a 

kukucskálás sikeres, akkor a félretett lapkát rakhatod le, egy véletlensz-

erűen húzott lapka helyett. Fordulónként csak egyszer kukucskálhatsz.

A kukucskáláshoz, dobj egy kockával, mielőtt elhagynád a jelenlegi lap-

kádat. Ha az eredmény egy dupla intelligencia ikon, akkor rakd le az 
adott lapkát, úgy hogy a jelenlegi lapkádhoz kapcsolódjon. Egyéb esetben 

a szokott módon húzz egy lapkát, és rakd le a normál felfedezés szabályai 

szerint. Ha a kukucskálás sikeres, akkor le kell raknod a lapkát, de 

nem kell oda is mozognod.

Ha a “B” halom is elfogy, anélkül hogy a félretett lapkát megtalálnátok, 

akkor a dupla és                      a szimpla intelligencia ikon is sikeres.

http://youtu.be/rT0Ljf5njD0
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LEGÁZOLÁS

• Lezárás előtt egy felfedezel vagy rámozogsz egy lapkára, 

melyen egy “újbóli esemény” ikon van:

FORGATÓKÖNYV SPECIFIKUS AKCIÓK

Ezeket az akciókat csak bizonyos forgatókönyvekben használhatod.

Nézd meg a forgatókönyv leírását, hogy engedélyezi-e ezeket az akciókat.

Irányító pult használata  : A pultok használatával több 

lehetőséged lesz a létesítmény akadályainak leküzdésében.

Egy irányító pult használata egy 4-es intelligencia kihívást jelent, amit 

csak akkor kísérelhetsz meg, ha a lapkádon van irányító pult ikon. Dobj 

annyi kockával, amennyi az intelligencia tulajdonságod és számold 

össze a dobott intelligencia ikonokat. Ha négy vagy több intelligen-

cia ikon dobtál, akkor elmozgathatsz egy kiválasztott őrt egy lapkányit, 

vagy elvehetsz egy biztonsági kulcs kártyát.

BIZTONSÁGI FÉLELEM LÉTESÍTMÉNY

ÚJBÓLI BIZTONSÁGI ÚJBÓLI FÉLELEM

Darla egy lapkán áll egy őrrel. Ha megtámadja és elkábítja az őrt, akkor elmoz-
dulhat a lapkáról, de más ellenfelek mellett is el szeretne mozogni, még ebben a 
fordulóban. Több, ellenfeleket tartalmazó lapka elhagyására egy fordulón belül csak 
egy mód van, a legázolás akció. Megszámolja a jelenlegi lapkán levő ellenfeleket 
és hozzáad 2-őt, így legalább 3 erő ikont kell dobnia a lapka elhagyásához. Kijátszik 
egy adrenalin kártyát +2 erőpontért, ezzel együtt összesen 6 erőpontja van. Hat 
kockával dob és öt erő ikont sikerül gurítania. Csak háromra volt szüksége, így 
sikeresen elhagyhatja a lapkát.

A következő lapkára mozog, ahol egy őr és egy klón van. A legázolásra továb-
bra is ugyanannyi kockával dob, de minden mozgás alkalmával csökkenti 1-el a 
dobott ikonok számát. Ezen a lapkán két ellenfél van, tehát négy erő ikonra van 
szüksége (az ellenfelek száma + 2), hogy elmozogjon innen. 5 ikont dob, így még 
az előző mozgást követő 1 ikon levonása után is elegendő ikonja marad. Ha csak 
4 ikont dobott volna, akkor az nem lett volna elég a második lapkára mozgáshoz, 
és az őrrel és a klónnal együtt ott maradt volna a lapkán.

Egy esemény kártya bal felső sarkában egy ellenség ikon van, ha az 

eseményben szerepel játékba kerülő ellenfél (lásd 12. oldal). A kártya 

fő része három lehetséges eseményt sorol fel (lásd 12. oldal). A kártya 

alján levő mezők jelzik az ellenfelek aktiválódásának sorrendjét az es-

emény végrehajtásának részeként, különböző játékos számú játékokban  

(lásd 13. oldal). Az esemény kártyát fentről lefelé kell végrehajtani:

először ellenfelek kerülnek játékba, majd megtörténik az esemény, 

ezután pedig az ellenfelek aktiválódnak.

• Úgy fejezed be a fordulód, hogy nem kellett esemény kártyát húznod.

Mikor egy esemény kártyát húzol, ugorj egyből a fordulód ”események 

elindítása” részére. Miután végrehajtottad az esemény kártyát, a for-

dulód véget ér.

ESEMÉNYEK ELINDÍTÁSA
A Subterra Bravo létesítmény folyamatosan változó 

környezet. Esemény kártyák jelképezik a változásokat, 

melyek befolyásolnak menekülés és túlélés közben. A 

fordulód alatt mindig húzz egy esemény kártyát, ha az 

alábbiak történnek:

• Felfedezel egy lapkát, melyen a három esemény ikon egyike van: 

BIZTONSÁGI 
ESEMÉNY

AKTIVÁLÓDÓ 
ELLENFELEK

FÉLELEM 
ESEMÉNY

LÉTESÍTMÉNY 
ESEMÉNY

JÁTÉKBA KERÜLŐ ELLENFÉL

KLÓN

1-ES ŐR

DARLA
KIHIVÁS: 3
ERŐ: 5

KIHIVÁS: 4 
ERŐ: 4

2-ES ŐR

http://youtu.be/qgAu_DZMkmg
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ELLENFELEK JÁTÉKBA KERÜLÉSE

Mikor elindítassz egy esemény kártyát, aminek tetején egy játékba 

kerülés ikon van, rakj egy ellenfelet a térképre.

Ha a kártyán őr ikon van, rakj egy őrt a legközelebbi bizton-

sági lapkára .

Ha a kártyán klón ikon van, rakj egy klónt a legközelebbi

félelem             lapkára. 
Ha nincs alkalmas lapka, akkor az ellenfél nem kerül játékba. A for-

gatókönyvben, ami az idegenek zónája, vagy a katonai zóna szabályt 

használja (7. oldal), a játékba kerülésre alkalmas lapkák száma megnő.

Ha a félelmed 7 vagy több, ezen lépés 

során egy klónt is küldj játékba a legközelebbi 

szellőzőhöz, a többi játékba kerülő ellenfél 

mellett.

TARTALÉKOK

Minden forgatókönyv leírja az egyes ellenfél 

típusokból elérhető egyedek számát, melyet tar-

taléknak nevezünk.A játék kezdetén, a megadott

számú és típusú ellenfélből alkosd meg az ellenséges tartalékokat.

Minden ellenfél típus megadott sorrendben kerülhet játékba. Mikor egy el-

lenfél játékba kerül, a legalacsonyabb számút válaszd. Például, az 1-es 

őrt a 2-es őr előtt küldd játékba. Ha egy ellenfél típus elfogy a tar-

talékból, akkor további ilyen típusú ellenfél nem kerülhet játékba. Ha 

egy ellenfelet eltávolítassz a játékból, akkor az visszakerül a megfelelő 

tartalékba, kivéve ha ott már a forgatókönyv által meghatározott max-

imális számú ellenfél van; ebben az esetben egyszerűen rakd őket vis-

sza a játék dobozába.

A tartalékok maximálják a játékba kerülő ellenfelek számát, de más 

hatások közvetlenül is a játékba küldhetnek egy ellenfelet. Ha egy 

kártya vagy esemény egy ellenfelet rak a játékba, de nem kifejezetten 

játékba kerülést ír, akkor az az ellenfél nem a tartalékok közül kerül ki.

Példa: A “3-as forgatókönyv: A hibridek” tartalékai 2 őr és 6 klón. A 

forgatókönyv rendelkezik a hibridek és őrök játékba kerüléséről is. Ezek a 

hibridek és őrök nem a normál módon kerülnek játékba, így nem a 

tartalékok közül kerülnek ki. Ha van őr a tartalékban mikor egy esemény 

egy őr játékba kerülését okozza, akkor játékba kerül, függetlenül a térképen 

levő őrők számától.

ESEMÉNYEK A LEZÁRÁS ALATT

Mikor elkezdődött egy lezárás, nem húzol esemény kártyát egy 

olyan lapkára mozgáskor, melyen újbóli esemény ikon van.

Csak azt az eseményt hajtsd végre, aminek ikonja egyezik a lapkád ikon-

jával, a többi részt hagyd figyelmen kívül. Háromféle esemény van:

Biztonsági Félelem Létesítmény

Némely esemény kihívásra dobást eredményez. Ha egy esemény választást 

kínál, és az egyik opció nem hajtható végre, akkor a másikat használd. 

Ha az opció részben létrejöhet, akkor viszont választhatod azt is.

Példa: Cody felfedez egy új lapkát, amin létesítmény ikon van. Húz egy 

esemény kártyát, melyen a létesítmény esemény a következőképp szól:

“Minden játékos választhat, a fenyegetése nő 1-el vagy a félelme 3-

mal.” Cody félelme 6. Választhatja a fenyegetés növelését ill. a félelme 

növelését a maximális 8-ra, bár ez nem a teljes 3 pontos növekedés, 

amit az esemény előírt. Bill félelme ugyanakkor már most 8-as, tehát ő 

nem választhatja a félelem növelést, csak a fenyegetés növekedését.

HÁNY ELLENFÉL LEHET EGY 
LAPKÁN?

Minden forgatókönyv limitálja az egy lapkán maximálisan jelen-

levő ellenfelek számát. Az őrökre vonatkozó limit a biztonsági

szám, a klónok limitje pedig a falka limit. A hibrideket tartalmazó

forgatókönyvek meghatározzák a hibridek limitjét is.

Shona egy olyan forgatókönyvet játszik, ahol a falka limit 2, és egy klón már játékba 
került. Shona húz egy esemény kártyát, amin klón játékba kerülés ikon van,
tehát a következő klónnak a legközelebbi félelem ikonos lapkára kell kerülnie.
Elveszi a 2-es klónt a tartalékból és a B lapkára rakja. Ha a forgatókönyv falka 
limitje 1 lenne, akkor Shona az A lapkára rakta volna a klónt a B helyett, mert 
a B-n már van egy klón.

A

B

ESEMÉNYEK VÉGREHAJTÁSA

Mikor egy esemény kártyát húzol - esemény ikonos lapka felfedezése 

miatt, vagy újbóli esemény ikonos lapkára mozgás miatt (lezárás előtt)

- a kártya fő részén levő, a lapka ikonjának megfelelő részt végre kell 

hajtanod. Az újbóli félelem ikon félelem ikonnak számít, és az újbóli 

biztonság ikon pedig biztonsági ikonnak számít.

KLÓN SHONA

JÁTÉKBA KERÜLÉS



13

AZ ELLENFELEK AKTIVÁCIÓJA

Az esemény kártyák alján levő mezők meghatározzák 

hogyan viselkednek az ellenfeleid. Az ellenfelek a 

játékosok számától függően különböző számban ak-

tiválódnak, tehát csak keresd meg a mezőt, amin a 

játékot elkezdő játékosok száma van, és az ott levő 

ikonokat vedd figyelembe.

Aktiválj minden őrt a térképen, emelkedő számsorrend-

ben, az 1-es őrrel kezdve.

Aktiválj minden klónt a térképen, emelkedő számsor-

rendben, az 1-es klónnal kezdve.

Aktiválj minden őrt, majd minden klónt a térképen, 

emelkedő számsorrendben.

Aktiválj minden klónt, majd minden őrt a térképen, 

emelkedő számsorrendben.

A hibridek az ellenfelek aktivációjának végén aktiválódnak, az első hi-

brid megjelenését követő fordulóval kezdődően. Miután végrehajtot-

tad az esemény kártya aktivációs ikonjait, dobj egy kockával a hibridek 

aktiválására. Minden hibrid annyiszor aktiválódik, ahány szimbólumot 

dobtál. Ha több hibrid is aktiválódik, akkor elsőként az intelligencia ikonos 

hibrid jön, őt követi az erő ikonos, majd ezután a sebesség ikonos.

Mikor egy őr, klón vagy hibrid aktiválódik, egy akciót végez: támad,

mozog, vagy gyógyul. Minden ellenfél először támadni próbál. Ha 

nincs célpont az ellenfél lapkáján, akkor nem támadhat, tehát mozogni 

fog. Egy elkábított ellenfél feléled, ha nincs karakter a lapkáján, de nem 

támadhat vagy mozoghat, mert a felgyógyulás mindig az utolsó lépés 

a folyamatban. A mozgó ellenfelek továbbra is hozzáadhatják ere-

jüket egy, a lapkájukon történő támadáshoz (lásd lentebb).

Dr. Cronos-ra saját aktivációs szabályok vonatkoznak, ezek azokban a

forgatókönyvekben vannak leírva, melyekben szerepel.

ELLENSÉGES TÁMADÁSOK

Ha egy ellenfél egy érvényes célponttal azonos lapkán állva 

aktiválódik, akkor támad. Az esemény kártyát végrehajtó játékos dobja 

az ellenfél támadásának kockáit.

Az ellenfelek a potenciális célpont fenyegetése vagy félelme alapján

támadnak: az őrök a legmagasabb fenyegetésű célpontot támadják; a 

klónok és hibridek pedig a legmagasabb félelemmel rendelkezőt.      

Nézd meg a forgatókönyv leírását a klónok fenyegetés-, és az őrök 

félelem értékeiért. A játékosok mindig érvényes célpontok, de az el-

lenfelek nem tekintik egymást célpontnak, ha a fenyegetés és félelem 

értékük 0. Minden forgatókönyv szabályozza ezen számok változásait, 

így akár az őrök és az idegenek is célpontnak tekinthetik egymást.

Minden ellenfélnek van támadó          tulajdonsága, ami 

meghatározza a támadáskor használt kockák számát.

Mikor egy őr, vagy egy klón támad, hasonlítsuk össze a dobott erő 

ikonok számát a célpont kitartás értékével. Ha a támadás egy játékos 

ellen irányul, el kell dobnia egy-egy adrenalin kártyát minden, a ki-

tartás értékén felül dobott erő ikon után. Ha a támadás 

ELLENSÉGES TÁMADÓ BÓNUSZOK

Mikor ellenségek támadnak rád, az alaptulajdonságaid befolyá-

solhatják a dobást. A következő bónuszok a játékosra támadó 

ellenségnél érvényesek, de egymással harcoló ellenfeleknél nem.

• Ha egy klón megtámad egy játékost, akinek 5 vagy több a 

félelem értéke, akkor egy extra kockával többel dobhat.

• Ha egy őr megtámad egy játékost, akinek a fenyegetése 3 vagy 

több, akkor egy extra kockával többel dobhat.

egy másik ellenfél ellen irányul, akkor távolíts el egy védőt a lapkáról, 

ha a dobott erő ikonok száma nagyobb vagy egyenlő a célpont 

kitartásánál. Plusz egy védőt vehetsz le a lapkáról minden további erő 

ikonért, amit a célpont kitartás értékén felül dobtál.

Példa: Egy őr aktivációs eseményt húztak. Az 1-es őr egy lapkán áll  

Cody-val. Az őr aktiválódik és támad. Három kockával dob, mert a

támadó tulajdonsága 3, és két erő ikont sikerül dobnia. Cody kitartása

1, tehát el kell dobnia egy adrenalin kártyát. A 2-es őr egy lapkán áll 

két klónnal. Szintén három kockával dob, de most három erő ikon 

dobott. Mivel egy klón kitartása 3, az egyik klónt eltávolítja. Ha az őr 

négy erő ikont dobott volna, akkor a másik klónt is eltávolította volna.

http://youtu.be/a3WUXhOpxng
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KIÜTÖTTEK

Ha kiütöttek, akkor rakd az összes tárgyad képpel felfelé a 

jelenlegi lapkádra, majd rakd a karaktered a kórház lapkára.

Veszítesz 1 életerő pontot és 1 fenyegetést. A következő fordulód 

elején húzz új adrenalin kártyákat a kezedbe (ne feledd, eggyel

kevesebb kártyád lesz, mint korábban), mozgasd a karaktered bárme-

lyik játékban levő szellőzőre, állítsd a félelmed 4-re, és folytasd a 

fordulód a szokott módon.

Ha egy olyan lapkán kezded a fordulód, ahonnan nem tudsz 

ellépni, mert nincs szabályos összeköttetés másik lapkával, akkor 

kiütöttek.

Ha az életerő jelződ bármikor a koponya mezőre mozgatod, vagy ha 

kiütöttek lezárás alatt, akkor megöltek és elvesztetted a játékot. Nem 

kerülsz kórházba, a karakteredet el kell távolítanod a játékból.

Ha az összes életben levő játékos egyidőben a kórházban van, akkor 

a játék véget ér és mindenki vesztett. Az egy játékos verzióban ezt 

a szabályt hagyd figyelmen kívül.

Mikor egy hibrid támad, hasonlítsd össze a támadó dobás intelligencia 

ikonjainak számát a célpont kitartás értékével. Ha a támadás egy 

játékos ellen irányul, növeld a félelmét 1-el minden olyan intelligecia 

ikon után, amit a kitartás értéken felül dobott. Ha így a játékos félelme 

8 fölé emelkedne, akkor az érték 8 lesz és a játékost kiütötték. Ha a 

támadás egy őr ellen irányul, távolítsd el egy őrt a lapkáról, ha az

intelligencia ikonok száma nagyobb, vagy egyenlő az őr kitartás 

értékénél. Plusz egy őrt vehetsz le a lapkáról minden további intelli-

gencia ikonért, amit a célpont kitartás értékén felül dobtál.

Ha egy típusú ellenfélből egy lapkán több is áll, akkor erősebbek. Min-

den azonos típusú ellenfél részt vesz a támadásban, még ha mozgott is 

már ebben a fordulóban. A támadáshoz dobj annyi kockával, amennyi 

az aktiválódó ellenfél támadó értéke, plusz egy kocka minden további 

résztvevő ellenfél után. Egy ellenfelet, aki kockával támogatott egy 

támadást, erre a fordulóra aktiválódottnak kell tekinteni. Ha egy hibrid 

támad, úgy hogy a lapkáján még egy vagy több klón is van, akkor a 

támadó értékének megfelelő számú kockával dob, plusz egy-egy kock-

ával minden ott levő klón után.

Dr. Cronos támadásaira vonatkozó szabályokat azok a for-

gatókönyvek tartalmazzák, melyekben szerepel.

AZ ELLENFELEK MOZGÁSA

Ha egy aktív ellenfélnek nincs érvényes támadási célpontja, akkor 

mozog egy lapkányit. A klónok és hibridek a legmagasabb félelemmel 

rendelkező célpont felé, míg az őrök a legmagasabb fenyegetésű felé 

mozognak. Ha két célpont értékei azonosak, akkor a közelebbi felé 

mozdulnak. (A célpont távolsága egyenlő az irányába megtett mozgá-

sok számával.) Egy játékos, ha egy ellenfél szomszédjában áll, akkor a 

a vizsgált értékéhez 1-et hozzá kell adni.

<spawning diagram>

Shona egy négy játékossal induló játékban van, bár időközben Jack-nek sikerült 
elmenekülnie. Mikor Shona egy esemény kártyát húz, megnézi a 4 játékosra 
vonatkozó mezőt. Egy őr ikon van a mezőben. Az 1-es őr aktiválódik először, egy 
lapkányit mozog Shona felé, mivel övé a legmagasabb fenyegetés érték. Ezután a 
2-es őr aktiválódik. A támadó értéke 3, és minden további őr ezen a lapkán még 
egy kockát hozzáad a támadó dobáshoz, így összesen négy kockával dob. A 3-as őr 
nem aktiválódik, mivel már hozzájárult egy támadáshoz a bónuszával. Végül a 4-
es őr aktiválódik és egy lapkányit mozog Shona felé, Cody lapkájára.

GREEN LAB

1-ES ŐR

2-ES ŐR

3-AS ŐR

4-ES ŐR

4-ES ŐR

LEO CODY

SHONA

1-ES ŐR

ŐRLEO

CODY

SZOMSZÉDOS ELLENFELEK

Mikor ez az őr aktiválódik, megnézi a játékosok 
fenyegetés értékét és távolságát célpontja 
kiválasztásához. Leo-nak 2-es a fenyegetése és az 
őrrel szomszédos lapkán áll. Cody-nak 3-as a 
fenyegetése és két lapkányira van az őrtől. Mivel 
Leo egy szomszédos lapkán áll, az ő fenyegetése
is 3-nak számít. Mivel Leo közelebb van az őrhöz 
mint Cody, az őr Leo felé mozdul.

Ha két potenciális célpont ugyanolyan távolságra van egy ellenféltől, akkor 

a fordulóbeli sorrend szerint választ közülük az ellenfél. Ha a jelenlegi 

játékos egyike a célpontoknak, akkor az ellenfél felé fog mozogni. Ha

nem, akkor az ellenfél azon játékos felé fog mozogni, aki a következő 

fordulóban jönni fog.

Példa: Jason fordulója zajlik és a klónok aktiválódnak. Bill és Cody 

mindketten két lapkányira vannak egy klóntól, és mindkettőnek 4-es a 

félelem értéke. Mivel a félelmük azonos, és azonos távolságra is van-

nak a klóntól, a klón Bill felé fog mozogni, mert ő hamarabb fog 

sorra kerülni a fordulójával, mint Cody.

Ha egy ellenfélnek több, potenciális útvonal közül kell választani

egyenlő távolságra levő célpontok között, az esemény kártyát végreha-

jtó játékos dönti el, hogy merre mozog az ellenfél.

Ha egy ellenfél mozog, nem állhat meg olyan lapkán, ahol így az adott 

ellenfél típusból a limitet meghaladó számú egyed lesz. Ehelyett áthal-

ad a kérdéses lapkán és a következő elérhető lapkán áll meg.

Ha egy ellenfél célpontja egy olyan lapkán van, ahol az adott ellenfél 

típusból már a maximum számú van, akkor a következő elérhető célpontot 

fogja választani. (Lásd az “Új célpont választása” ábrát a köv. oldalon.)

ELLENFELEK AKTIVÁCIÓJA
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KLÓN

EZZEL A TUDÁSSAL FELVÉRTEZVE MÁR FELKÉSZÜLTÉL A SÖTÉT ÉS ÖRDÖGI 
SUBTERRA BRAVO LÉTESÍTMÉNYBEN ÓLÁLKODÓ SZÖRNYŰSÉGEKRE. DE 

VIGYÁZZ!
A MENEKÜLÉSED CSAK A KEZDET. . . .

LEO

Leo egy olyan forgatókönyvet játszik, ahol a biztonsági szám 2. Jelenleg ő a legnagyobb fenyegetésű célpont, tehát az őrök felé fognak mozogni. Mikor a 3-as őr aktiválódik,
megpróbál Leo felé mozogni egy lapkányit. Mivel így egy olyan lapkára lépne, amin már a biztonsági számmal egyező számú őr van, ezért az őr átmozog a közbülső lapkán 
és Leo lapkáján fejezi be a mozgást.

AZ ELLENFELEK SPECIÁLIS MOZGÁSAI

Egy klón a létesítményben a szellőzőkön keresztül is 

közlekedhet. Ugyanazokat a szabályokat kell követni, mint a 

játékosok szellőzőn keresztüli mozgásánál (lásd “Szellőzők” 8. 

oldal), de ha két lapka egy szellőző csatlakozáson osztozik, akkor 

szomszédosnak minősül a klónok mozgása szempontjából. Egy 

klón nem tud egy bezárt ajtón áthaladni, és a lezárt ajtók nem is 

számítanak érvényes kapcsolódási pontként, mikor a klónnak a

játékostól viszonyított távolságát határozzuk meg.

Az őrök és a hibridek használhatják a zárt ajtókat, de az ajtó kinyitása 

egy mozgási pontjukba kerül. Ezt bele kell számolni a mozgások 

közé, játékostól való távolság meghatározása esetén. Mikor egy őr 

vagy hibrid áthaladna egy zárt ajtón, vedd le a zárt ajtó jelzőt az 

ellenfél mozgatása helyett.

ELLENFELEK GYÓGYULÁSA

Mikor egy elkábított ellenfél aktiválódik, nem támadhat vagy mozoghat, 

csak felkelni tud. Ha egy játékos egy kábult ellenféllel ugyanazon a lap-

kán van, akkor az ellenfél kihagyja az aktivációt és kábult marad. Egy 

kábult ellenfelet nem tekinthetünk aktívnak semmilyen vonatkozásban.

ÚJ ELLENFELEK KELETKEZÉSE

Az ellenfelek a klón-fészkekben és az őr posztokon keletkeznek. 

Miután minden ellenfél aktiválódott, a klón-fészkek és őr posztok új 

ellenfeleket hoznak létre. A klón aktiváció során minden klón-fészek 

lapkán játékba kerül egy-egy klón. Az őr aktivációs során minden őr 

poszton játékba kerül egy-egy őr. Ha az új klón vagy őr miatt a lapkán

állók már meghaladnánk az ellenfél típus limitjét, akkor nem kerül 

játékba az ellenfél. Az ilyen módon játékba került ellenfelek nem 

végezhetnek más akciókat abban a fordulóban, mikor játékba kerül-

tek.

1-ES ŐR

2-ES ŐR

3-AS ŐR

ELLENFELEK SZÁMÁNAK LIMITJE É S  M O Z G Á S A

Doug és Ed egy olyan forgatókönyvet 
játszik, ahol a falka limit 2. Egy 
klón megpróbál Doug lapkájára 
mozogni a szellőzőn át, de a lapkán 
már a maximális számú klón van.
A támadó klón ezért Ed felé mozog, 
mivel így már ő lesz a legközelebbi
célpont, a legmagasabb félelem 
értékkel.

2-ES KLÓN 3-AS KLÓN

1-ES KLÓN

DOUG

ED

ÚJ CÉLPONT KIVÁLASZTÁSA



LEVEL 7 [ESCAPE]: IKONOK ÉS JELZŐK
FÉLELEM: Mikor felfedezed ezt a lapkát,

húzz egy esemény kártyát és hajtsd végre a 

félelem részét. Ez a lapka idegen játékba kerülési 

helyszín.

ÚJBÓLI FÉLELEM: Mikor rámozogsz vagy 

felfedezed ezt a lapkát, húzz egy esemény kár-

tyát és hajtsd végre a félelem részét. Ez a lapka 

idegen játékba kerülési helyszín.

BIZTONSÁGI: Mikor felfedezed ezt a lapkát, 

húzz egy esemény kártyát és hajtsd végre a 

biztonság részét. Ez a lapka őr játékba kerülési 

helyszín.

ÚJBÓLI BIZTONSÁGI: Mikor rámozogsz 

vagy felfedezed ezt a lapkát, húzz egy esemény 

kártyát és hajtsd végre a biztonság részét. Ez a 

lapka őr játékba kerülési helyszín.

LÉTESÍTMÉNY: Mikor felfedezed ezt a 

lapkát, húzz egy esemény kártyát és hajtsd vé-

gre a létesítmény részét.

IRÁNYÍTÓ PULT

GENERÁTOR

LIFT

LABOR SZELLŐZŐ ZÁRT SZELLŐZŐ

ORVOSI KÉSZLETEK: Húzz egy extra 

kártyát, ha ezen a lapkán kezded a for-

dulód.

TÁROLÓ: Húzz egy tárgy kártyát, 

mikor felfedezed ezt a lapkát.

SÖTÉTSÉG: A félelmed 1-el nő, mikor elhagysz 

egy ilyen jelzővel ellátott lapkát.

KOCKA: Jelzi, hogy a kártya szabálya mó-

dosítja a kockadobásokat.

FÉLELEM AKTIVÁCIÓ: Ha a 
félelmed 7 vagy 8, akkor hozz játékba 
egy klónt a legközelebbi szellőzőn.

EGYENRUHA

ŐR KLÓN HIBRID

VÉRES EGYENRUHA

ALAPTULAJDONSÁGOK

INTELLIGENCIA

ERŐ

SEBESSÉG

KITARTÁS

ELLENSÉGES TÁ-
MADÁS

KÉZBEN TARTOTT 
LAPOK SZÁMA

EGY FORDULÓ ÖSSZEGZÉSE

1.  K Á R T Y A  H Ú Z Á S
H ú z z  e g y  adrenalin kártyát, 
ha még nincs a kezedben a max-
imális számú kártya.

2 .  M O Z G Á S  É S  A K C I Ó  (8. OLDAL)
A térképen mozoghatsz és akciókat végezhetsz (fordulónként egyszer: egy ki-
hívás elvégzése, kereskedés, tárgy felvétele, lásd 10. oldal). Mozgás előtt vagy után 
végezhetsz akciót, hacsak nem futsz bele egy esemény ikonba, mely miatt esemény 
kártyát kell húznod.

Ha felfedezel egy esemény ikonos lapkát:
    

vagy 

Ha felfedezel vagy rámozogsz egy újbóli esemény 

ikonos lapkára (lezárás előtt):
   

vagy

Ha befejezed a fordulód és nem húztál esemény kár-
tyát.

Húzz egy 
esemény kártyát 

és lépj a 3. 
lépésre (események 

elindítása).

3 .  E S E M É N Y E K  E L I N D Í T Á S A  (11. OLDAL)

A .  E L L E N F E L E K  J Á T É K B A  K E R Ü L É S E  (12. OLDAL)

Az esemény kártya bal felső sarkán látható ellenfelet küld játékba.

  
ŐR            KLÓN

B. ESEMÉNY SZÖVEGÉNEK VÉGREHAJTÁSA (12. OLDAL)

Ha azért húztál esemény kártyát, mert a fordulódban korábban még 

nem kellett, ugord át ezt a lépést. Egyébként, pedig hajtsd végre az 

eseménynek azt a részét, mely a lapkán látható ikonhoz tartozik.

C. ELLENFELEK AKTIVÁLÁSA (13. OLDAL)

A kártya alján levő mezőben látható 

ellenfeleket aktiváld, a játékosok kezdő 

számától függően.

Ha hibridek is játékban vannak, dobj egy kockával az ő aktivációjukra, 

miután végrehajtottad az ellenfelek aktiválása ikont.

Minden őr, klón és hibrid egy akciót végez aktivációnként. Ha van érvényes 

célpont az ellenfél lapkáján, akkor támadni fog. Egyéb esetekben egy célpont felé 

fog mozogni.

Ha egy ellenfél elkábult, akkor az magához tér, ha nincs játékos a lapkáján.
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