
Ez egy kiegészítő hadsereg. A Doomsday Machine egy rendkívül statikus sereg, egyáltalán nem tud mozogni, de FSZ-ával körönként egy egységet ingyen átforgathat.

EZZEL A SEREGGEL BAJNOKSÁGOKON NEM JÁTSZHATUNK.

HÁTTÉR

A Doomsday Machine egy automatizált, 
halálos csapda - egy intelligens bizton-
sági rendszer, mely egy titkos bázist véd 
a radioaktív puszták rejtekében.
A belé táplált program arra utasítja, 
hogy elpusztítson bármilyen behatolót, 
legyen az ember, mutáns vagy Moloch 
robot. Vajon mi rejtőzik egy ilyen hatal-
mas védelmi rendszer mögött?

A SEREG

A sereg előnyei: távolsági modulok, szá-
mos harctéri életmentő, egy csapda és egy 
kisbomba, mellyel az ellenfél eluralkodása 
esetén helyet csinálhat a táblán. A sereg 
legnagyobb erejét azonban különleges 
egységei jelentik, melyekkel átirányíthatják 
és megduplázhatják a távolsági támadá-
sokat (végzetes hálóvető, tűzrobbanás 
és triplázó).
A sereg hátránya: kevés harcos egység, 
alacsony kezdeményezés, kevesebb 
lehetőség csata indítására és a 
mozgékonyság majdnem teljes hiánya.

TAKTIKAI TANÁCSOK

Érdemes minél hamarabb az ellenséges 
FSZ mellé állítani a támadásokat átirányító 
egységeket, így az ellenfél védelmén a 
legkisebb rést is kihasználhatjuk, és a 
támadásokat FSZ-ára irányíthatjuk.
A Doomsday Machine eluralkodhat el-
lenfelein, ha jól szervezett láncot alkot 
különleges átirányító és sokszorosító 
egységeiből, főleg, ha van legalább egy 
magas kezdeményezővel rendelkező 
lövész is abban a láncban. Soha ne 
feledkezzünk meg a távolsági modu-
lokról (beleértve a harctéri életmentőt), 
melyek akár az ellenséges egységeken 
túl is működnek! Ne feledjük el azt a 
lehetőséget sem, hogy körönként egy 
egységet elforgathatunk.

NEUROSHIMA HEX
DOOMSDAY MACHINE

1
Saját körödben elforgathatod 
az egyik saját vagy szövetséges 
(innentől barátságos) egységet.

2
Távolsági támadás.

2
Egyszerre több ellenfelet is 
képes eltalálni. A tűzvonalában 
álló összes ellenséges egység 
1 sérülést kap. Nem hatnak 
rá a tűzerőt növelő bónuszok. 
Szívósság.

1
Az 1-es és 2-es 
kezdeményezési fázisban 
támad. Távolsági támadás. 
Páncél és szívósság.

1
Távolsági támadás és 
szívósság.

4
Távolsági támadás és páncél.

2
Ha egy bármilyen barátsá-
gos egység meglövi az egyik 
bemeneti nyílást, a támadás 
megváltoztatja irányát a 
kimeneti nyílás felé. Háló.

2
Ha egy bármilyen barátsá-
gos egység meglövi az egyik 
bemeneti nyílást, a támadás 
megváltoztatja irányát a 
kimeneti nyílás felé. Szívósság 
és páncél.

2
Ha egy bármilyen barátsá-
gos egység meglövi az egyik 
bemeneti nyílást, a támadás 
megváltoztatja irányát a 
kimeneti nyílások felé, egy-
szerre 3 különböző egységet 
támadva.

5

Egy hozzá kapcsolódó 
egységnek figyelmen kívül 
kell hagynia egy sérülést és 
a harctéri életmentőt el kell 
dobnunk.

2
A kapcsolódó egységek 
+1 erőt kapnak a távol-
sági támadásukhoz.

2
A hozzá kapcsolódó 
egységek végrehajthatnak 
még egy támadást az utol-
só, saját kezdeményező 
fázisukat követő fázisban.

2
A hozzá csatlakozó egy-
ségek +1 kezdeményzőt 
kapnak.

4
Megkezdődik a csata. A csa-
ta után a játékos köre véget 
ér. Nem használható, ha már 
valamelyik játékos felhúzta 
az utolsó lapkáját.

1
Az egyik ellenséges egy-
séget 1-gyel eltolhatjuk 
egy üres mezőre. Több 
lehetőség esetén az ellen-
ség dönti el, hogy hová 
tolják.

1
1 sérülést kap minden olyan 
egység (legyen az barátságos 
vagy ellenséges), amely a 3 
megtámadott, szomszédos 
mezőn áll. A FSZ-okra nem 
hat.

1
Ha bármilyen ellenséges támadás 
eltalálja a csapda megjelölt oldalát, 
a csapda azonnal felrobban, mellyel 
minden szomszédos egységnek egy 
sérülést okoz (semmilyen bónusz 
nem fejti ki hatását), legyenek 
azok barátságosak vagy ellensége-
sek (beleértve a FSZ-okat is). A 
robbanás után a csapdát eldobjuk. 
Semmilyen módon nem lehet meg-
javítani.

Bemenet

Kimenet

Távolsági modul - Az ilyen modul képessége azokra a barátságos egységekre hat, 
melyek 1 vagy 2 mezőre állnak a modul kapcsolódási pontjától. A távolsági modu-
lok az ellenséges egységeken és üres mezőkön keresztül is hatnak.

Ha egy harctéri életmentő modul két egységhez is kapcsolódik, és mindkét egységet 
elpusztítják, a játékos dönti el, hogy melyikre lesz hatással a harctéri életmentő.

Legenda:

Végtelen kombó
A Doomsday Machine-nel játszva olyan furcsa helyzet is adódhat, 
hogy sosem látott erejű támadási kombinációval találkozunk. Ez 
nem hiba, csak egy Doomsday képesség.

Megjegyzés: A támadásokat átirányító egységekre (triplázó, tűzrobbanás, 
végzetes hálóvető) azok a modulok nem fognak hatni, melyek megnövelik 
a tűzerőt vagy a kezdeményezőt, vagy plusz támadási lehetőséget biz-
tosítanak, mivel ezek az egységek maguktól nem támadnak.

Példa a távolsági modulok működésére

A tiszt egyszerre hat a delta és gamma lövészre (zöld kör-
vonallal jelölve). Az alfa lövészre azonban nem hat, mivel az 3 
mezőnyire áll, ami túl messze van a modultól.

Az omega lövészre a fő háborús processzor hat, amely a 2 mezőre 
lévő egységekre fejti ki hatását, és az ellenséges egységeken 
keresztül is működik.
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