A BROOD WAR ELKEZDŐDIK…
Miközben a Zerg kaptárt belső harcok szétszakították, a
Protossok igyekeznek egyesíteni erejüket Dark Templar
testvéreikkel, hogy közös erővel építsék újra lerombolt otthonukat, Airun-t. I. Mengsk császár elérte a totális uralmat
a Terran kolóniák felett, azonban szembe kell néznie két óriási
veszéllyel. Egyik oldalról ott van az egyre növekvő erővel bíró,
az általa elárult Kerrigan – aki mostanság a hírhed Pengék
királynője néven ismert – míg a másik oldalon a mélyen a
soraiba férkőzött rosszindulatú összeesküvés.
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Ez a kiegészítő egy sor új egység, alkatrész és mechanizmust
ad a díjnyertes alapjátékhoz, mellyel így új lehetőségek
és stratégiák tárháza áll rendelkezésre.

• 48 db műanyag figura
» 2 garnitúra Terran figura, mindkettő tartalma:
3 Medic
3 Valkyr
» 2 garnitúra Protoss figura, mindkettő tartalma:
3 Dark Templar
3 Dark Archon
3 Corsair
» 2 garnitúra Zerg figura, mindkettő tartalma:
3 Lurker
3 Devourer
3 Infested Terran
• 18 db műanyag állvány a repülő egységeknek

ALKATRÉSZEK RÉSZLETEZÉSE
A következőkben azonosítjuk és elmondjuk, hogy melyik
alkatrész mire való a kiegészítőben.

HARCI EGYSÉGEK
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• 1 db Szabálykönyv
• 165 db kártya:
» 36 db Zerg Harci és Technológia kártya
(17 zöld és 19 lila)
» 34 db Terran Harci és Technológia kártya
(17 piros és 17 kék)
» 34 db Protoss Harci és Technológia kártya
(17 narancssárga és 17 citromsárga)
» 42 db Vezér kártya ( 7d delegációnként)
» 7 db Esemény kártya
» 12 Nyersanyag kártya
•
• 4 táblányi jelölők:
» 6 Bolygó lapka
» 6 Kezdő bolygó jelző
» 18 modul jelölő (3 db minden delegációnak)
» 6 Védekezés parancszseton (1 db minden
delegációnak)
» 18 Épület jelző (5 db mindkét Terran és 4 db
mindkét Protoss delegációnak)
» 4 db Agykontroll jelölő (2 db mindkét Protoss
delegációnak)
» 7 db Hős jelölő
» 30 Nyersanyag jelölő
» 2 db Különleges Győzelmi pont jelölő (a Mengsk
delegációnak)
» 1 Csillag parancszseton (a Mengsk delegációnak)
» 12 db Védelem jelölő
» 5 db Navigációs útvonal
» 4 db Fertőzött Command Center jelölő
» 1 db Dimenzió kapu jelölő
» 1 db Overmind jelölő
» 1 db Cerebrate jelölő
» 3 db Küldetés jelölő
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Ezek a műanyag figurák 6 színben találhatóak meg, a delegációknak megfelelően. Ezeket az egységeket játék közben
tudják gyártani a játékosok, amelyek új képességekkel és
lehetőségekkel színesítik a játékot. A műanyag állványok
külön vannak csomagolva, hogy elkerüljük a serüléseket.

HARCI ÉS TECHNOLÓGIA KÁRTYÁK

Ezek a kártyák kibővítik vagy lecserélik minden delegáció
alap Harci és Technológia kártyáit. A Harci kártyák harci
értékeket biztosítanak a kiegészítőben megjelenő új
egységeknek, míg a Technológia kártyák új képességeket
adnak nekik.

VEZÉR KÁRTYÁK

BOLYGÓ LAPOK ÉS
KEZDŐ BOLYGÓ JELZŐK

Ezek a kártyák minden delegációnak egyedi képességeket
biztosítanak. Ezeket sohasem véletlenszerűen használják a
játékosok, hanem a játék megfelelő részeinek kezdetén
kiválasztják a nekik megfelelőt.

Ezek az alkatrészek pont ugyanarra jók, mint az ugyanilyen
típusúak az alapjátékban és hozzá kell keverni a megfelelőekhez
a játék elején.

ESEMÉNY ÉS NYERSANYAG KÁRTYÁK

MODUL JELÖLŐK

Ezek a kártyák pont ugyanarra jók, mint az ugyanilyen típusú
kártyák az alapjátékban és bele kell keverni a megfelelő
pakliba a játék elején.

DELEGÁCIÓ LAPOK

Ezek a lapok pont arra valók, mint az alapjátékban, de le
kell cserélni az alapot ezekre. Ezeken a lapokon már a
frissített egységlista is rajta van, felkerült rá a Különleges
parancsok helye, több hely van a moduloknak és kialakították a Technológia és Harci pakli helyét is.

Ezek a modulok pont úgy működnek, mint az ugyanilyen
típusúak az alapjátékban. Új képességeket biztosítanak annak a játékosnak, aki megépíti őket a Delegáció lapjára
miközben az Építés parancsot hajtja végre.

ÉPÜLET JELZŐK

Ezek az épületek pont úgy működnek, mint az ugyanilyen
típusúak az alapjátékban. Lehetővé teszik, hogy az új
egységeket gyártani lehessen.

VÉDEKEZÉS PARANCSZSETON

Ezek a parancszsetonok kör alakúak és nem a Végrehajtás, hanem a Tervezés fázisban kerülnek kiértékelésre.
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VÉDELEM JELÖLŐK

Ezek a jelölők olyan területre kerülnek, ahol a játékosa
egy Védekezés parancsot hajtott végre. A játékos eldobhat
egyet a területről, hogy a csatában, ahol védekezik, az
egységeinek nagyobb legyen az életereje a csata idejére.

CSILLAG PARANCSZSETON ÉS
KÜLÖNLEGES GYŐZELMI PONT JELÖLŐK

NYERSANYAG JELÖLŐK

Ezek a jelölők raktáron lévő nyersanyagokat jelképeznek.
Ilyen jelölőket Esemény vagy Vezér kártya által szerezhetnek a játékosok. A jelölők eldobásával csökkenteni lehet a
költségeket a megfelelő nyersanyagból.

ÉPÍTMÉNY JELÖLŐK

Ezeket a jelölőket a megfelelő Vezér kártyák biztosítják a
játékosnak. Csak a Mengsk delegáció használhatja, ha a
megfelelő Vezér kártyákat választotta.

AGYKONTROLL JELÖLŐK

Ezek a jelölők különböző építményeket szimbolizálnak,
melyek fellelhetőek a különböző delegációknál. Különböző
képességeket biztosítanak a tulajdonosuknak, de elpusztíthatóak, mint a bázisok.

KÜLDETÉSI TÁRGY JELÖLŐK
Ezek a jelölők mutatják meg, hogy a Protoss delegáció
melyik egységeket vette el az ellenfelétől az Agykontroll
képességgel.

HŐS JELÖLŐK
Ezek a jelölők a Küldetésekben fontosak, nyomon
tudjátok követni a létfontosságú tárgy helyét. Minden
Küldetés meghatározza, hogy melyik tárgyakat kell
használni és azok mit szimbolizálnak.

BROOD WAR KIEGÉSZÍTŐ SZIMBÓLUMA
Ezek a jelölők különböztetik meg a sima egységektől
a Hős egységeket. Bizonyos Vezér kártyák teszik
lehetővé a használatukat, és azok is határozzák meg a
képességeiket.

Minden kártyát a Brood War ikonnal láttunk el az
elején, így könnyen megkülönböztethetőek az
alapjáték kártyáitól.

Brood War kiegészítő ikonja
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ELŐKÉSZÜLETEK A KIEGÉSZÍTŐ
HASZNÁLATAKOR

SZABÁLYVÁLTOZÁSOK

HARCI ÉS FEJLESZTÉS KÁRTYÁK

KÜLÖNLEGES PARANCSZSETONOK GYŰJTŐJE

Minden alkatrészt rakjátok bele az alapjáték megfelelő részébe,
az alábbi megkötésekkel. Amiről nem esik szó, azokat tartsátok külön, majd a 6-10. oldalon a „Hogyan használjuk ezt
a kiegészítőt” részben leírtak alapján használjátok.

Minden szabály, ami ebben a szabálykönyvben megtalálható
(kivéve az opcionális és mód szabályokat) felülírja az alapjátékban
található szabályokat. Ebben a fejezetben bemutatjuk azokat a
szabályokat, amelyek felülírják az alapjáték szabályait.

Néhány harci és fejlesztés kártyát a kiegészítő felülír. Mielőtt a
kiegészítő kártyáit belekevernétek az alapjáték kártyái közé,
a következő lapokat vegyétek ki az alapjátékból és tegyétek
félre (szükség lesz rá, ha az alapjátékkal akartok csak játszani)
•
•

•

Terran – Harci káártyáák: 4, 5, 15, 17, 18
Fejjleszztéés káártyáák: Ostrom mód (2db), Zárolás (2db)
Zerg – Harci káártyáák: 6, 10, 11, 12, 14
Fejjleszztéés káártyáák: Anyagcsere felgyorsítása, Fejlesztett
légi egységek (2db), Sötét fergeteg (2db), Guardian
bevezetése
Protoss – Harci káártyáák: 1, 2, 9
Fejjleszztéés káártyáák: Megnövelt Reaver kapacitás
(3db), Archon megidézése

Ezek után minden delegációnak keverjétek össze a saját
harci és a fejlesztés paklijait. Figyeljetek oda, hogy most
már 20 lapból áll a kiinduló harci pakli nem 18-ból, mint az
alapjáték során.

ESEMÉNY ÉS NYERSANYAG KÁRTYÁK
Ezeket a kártyákat csak hozzá kell adni az alapjáték megfelelő
részéhez, ugyanúgy működnek, mint az ugyanilyen típusúak
az alapjátékban.

BOLYGÓ LAPOK, KEZDŐ BOLYGÓ JELZŐK
ÉS NAVIGÁCIÓS ÚTVONALAK
Ezeket az alkatrészeket hozzá kell adni az alapjáték
megfelelő részéhez, ugyanúgy működnek, mint az ugyanilyen típusúak az alapjátékban.

ÉPÜLETEK, MODULOK ÉS PARANCSZSETONOK
Néhány épület lapkát a kiegészítő felülír. Mielőtt a
kiegészítő épületeit belekevernétek az alapjáték épületei
közé, a következőket vegyétek ki az alapjátékból és
tegyétek félre (szükség lesz rá, ha az alapjátékkal akartok
csak játszani)

A Tervezés fázis során a játékosok bármennyi Különleges
parancszsetont felhasználhatnak, függetlenül a Kutatás &
Fejlesztés moduljaik számától. Amikor a játékos felfed egy
különleges (arany) parancszsetont a Végrehajtás fázisban,
akkor a következők egyikét kell tennie:
Végrehajjtani a parancsot: A játékos végrehajtja a parancsot, majd a parancszsetont a „Különleges parancszsetonok
gyűjtője” helyre teszi. Csak akkor választható ez az opció, ha
a „Különleges parancszsetonok gyűjtője” kevesebb parancszsetont tartalmaz, mint amennyit a játékos Kutatás&Fejlesztés
moduljai és a Stratégiai területei engedélyeznek. A „Különleges
parancszsetonok gyűjtője” helyről a zsetonok minden Átcsoportosítás fázis 4. lépésében visszakerülnek a nem használt
parancszsetonok közé. (lásd az Átcsoportosítás fázist a 20.
oldalon)
Eseméénykáártya opció
ó: A végrehajtás helyett Eseménykártya
húzása, ilyenkor a parancszseton visszakerül a nem használt
parancszsetonok közé.
Példa: Az első Tervezés fázisban Jim Raynor játékosa különleges parancszsetont helyez a Heliosra. Ha ezt a parancszsetont használni is szeretné, akkor előtte építenie kell egy
Kutatás&Fejlesztés modult.

AZ ESEMÉNY PAKLI ÖSSZEÁLLÍTÁSA
A lapszám megnövekedése miatt a következő változtatásokat kell
megcsinálni a játékosok számának függvényében: (távolítsátok el
a következő lapokat véletlenszerűen)
•

6 já téékos: 3-3 kártya eltávolítása mind az I-es és II-es
kártyákból, véletlenszerűen (25 kártya lesz így az I-es és II-es
paklikban is)

•

5 já téékos: 7-7 kártya eltávolítása mind az I-es és II-es
kártyákból, véletlenszerűen (21 kártya lesz így az I-es és II-es
paklikban is)

Ezután adjátok hozzá a kiegészítő összes épületét a
megfelelő delegációk készletéhez.

•

4 játéékos: 11-11 kártya eltávolítása mind az I-es és II-es
kártyákból, véletlenszerűen (17 kártya lesz így az I-es és II-es
paklikban is)

MŰANYAG FIGURÁK ÉS ÁLLVÁNYOK

•

A játék előtt minden új repülő egységet (Protoss Corsair, Zerg
Devourer, Terran Valkyr) a műanyag talpára kell helyezni.
Ezután tegyétek hozzá a megfelelő delegáció készletébe.

3 játéékos: 15-15 kártya eltávolítása mind az I-es és II-es
kártyákból, véletlenszerűen (13 kártya lesz így az I-es és II-es
paklikban is)

•

2 játéékos: 19-19 kártya eltávolítása mind az I-es és II-es kártyákból, véletlenszerűen (9 kártya lesz így az I-es és II-es paklikban is)

• Terran – Barracks II-III, Starport I-III
• Protoss – Gateway II-III, Robotics Facility I
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HOGYAN HASZNÁLJUK
EZT A KIEGÉSZÍTŐT

NAGY BOLYGÓ

Ebben a fejezetben bemutatjuk az új tartozékok használatát
csakúgy, mint a régi lapkákon lévő jelek új értelmezését.
Fontos megjegyezni, hogy az itt leírt szabályokat egységesen
kell használni, mert sok alkatrész típus épül az új szabályokra és egymásra.

BOLYGÓK
Az új bolygó lapkák teljesen megfelelnek az alapjáték
szabályainak. Mindemellett vannak új szabályok, amelyek
érvényesek rá, lásd lentebb. Mivel az új bolygók némelyike
aszteroida vagy űrállomás, ezeket is bolygóknak kell tekinteni minden vonatkozásban.

SPECIÁLIS TERÜLETI EGYSÉGLIMITEK

Földi egység limit

Légi egység limit

Néhány bolygó egyes területei a Földi vagy Légi egység limit
szimbólumaival vannak jelölve. Az olyan egység, amely nem
felel meg a limit szimbólumának, soha nem léphet az adott
területre, nem gyártható az adott területen. Ezek a területek
épületen belüli részeket jelölhet, ahova repülő egységek nem
léphetnek be, illetve olyan légi vagy vizi helyszíneket, ahova
csak repülni képes egységek juthatnak el.
Ezek a területek minden más szempontból azonosan kezelendőek,
mint a normál területek. Építmények és bázisok (még a Terranoknak se) nem lehetnek olyan területen, amely légi egység
limites.
Példa: Jim Raynor egységeket gyárt az Avernus Station-on. 3
Marine egységet gyárt, amelyet a bolygó bármelyik területére
leteheti, kivéve a légi egység limitest.

STRATÉGIAI TERÜLETEK

Néhány bolygó stratégiai területként van megjelölve (arany
hexagon). Ez katonai vagy stratégiai jelentőséget jelent.
Amennyiben valaki egy ilyen bolygót ural, akkor minden
normál parancszsetont úgy használhat fel azon a bolygón,
mintha az Különleges parancszseton lenne. Továbbá, minden
különleges parancszseton, amit azon a bolygón hajt végre,
nem kerül a „Különleges parancszsetonok gyűjtője” helyre,
hanem a nem használtak közé kerül vissza. Ez lehetővé teszi
a játékosnak, hogy úgy tudjon használni különleges parancszsetont, hogy az ne számítson bele a Kutatás&Fejlesztés
modul limitjébe.
Példa: Jim Raynor uralja a stratégia területet, a Hydrax-ot.
A Végrehajtás fázis során egy Építés parancsot hajt végre a
Hydrax-on. Mivel uralja a stratégiai területet és a parancsot
is a bolygón hajtja végre, így különleges parancszsetonként
(arany parancszseton) hajtja végre az Építést. Így az egység
gyártási limitje nőtt 1-gyel és kap egy nyersanyag kedvezményt valamelyik gyártás/építésből.
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Az egyik új bolygó (Moria) nagyobb, mint az összes eddigi.
Habár a bolygó 5 területe nem tűnik egymással szomszédosnak, semmilyen megkötés nincs a közöttük való mozgásnak.
Azaz ha Mozgás parancsot hajt végre valaki, akkor mozgathatja az egységeit az 5 terület között ahogy akarja.

ÚJ EGYSÉGEK ÉS DELEGÁCIÓ LAPOK
Ha a kiegészítővel játszotok, akkor az ebben található
delegáció lapokat kell használni az alap helyett. Ezeken a
lapokon már szerepelnek az új egységek és kisebb változások. Fontos változás, hogy az új lapokon már nincsenek az
induló egységek és a speciális győzelmi feltétel feltüntetve,
lévén azok már a Vezér kártyákon szerepelnek. (lásd 9-10.
oldal)

ÚJ ÉPÜLET LAPKÁK
Az alapjáték épület lapkáiból néhányat lecseréltünk, hogy az
új egységek is gyárthatóak legyenek ezentúl. A II-es Robotics Bay lapkát hozzá kell rakni az alap épületek mellé, mivel
nem volt neki megfelelője az alapjátékban.
Az alapjáték szabályai vonatkoznak az új épületekre is. Az
egyik változás az, hogy most már egy szintnyi változása
egyes épületeknek akár több új egység építését is lehetővé
teszi. Ez összhangban van az alapjáték szabályával, azaz olyan
egységeket lehet csak gyártani, amelyek fel vannak tüntetve
az adott épületeken.

ÚJ KULCSSZAVAK
Egy halom új képességet kaptak az egységek, amelyeket
kulcsszavak határoznak meg a Harci kártyákon, Fejlesztés
kártyákon és Delegáció lapokon. Az ezeket érintő szabályok
a következőkben vannak összefoglalva:

“JÁRULÉKOS ROMBOLÁS”
Ha egy ilyen képességgel bíró front egység a Rohamok
levezénylése lépés során nem pusztul el, akkor a
játékosa azonnal választhat az alábbi lehetőségek közül
egyet:
• Lerombol egy bázist a területen
• Lerombol egy ellenséges építményt a területen
• Megöli az összes munkást az adott területhez tartozó
nyersanyag kártyán

Fontos, hogy ez a képesség azonnal végrehajtódik, függetlenül
attól, hogy az egységnek a csata végén vissza kell-e vonulnia, vagy kivonják-e onnan.

“ÁLCÁZÁS”
Az olyan egységek, amelyeknek ez a tulajdonság a delegáció
lapon oda van nyomtatva, állandóan bírnak ezzel a képességgel.
(lásd Álcázás képességet az alapjáték szabálykönyvének 38.
oldalán)

ÚJ MODULOK
Három új modul típus van a kiegészítőben. Habár mindegyik delegációnak ugyanolyan képességű moduljai vannak,
az építési költségük változó, az fel van tüntetve a modul hátoldalán. Az új modulok a következő tulajdonsággal bírnak:

VÉDELMI MODUL

“AGYKONTROLL”
Az ezzel a kulcsszóval ellátott harci kártya a következőt jelenti:
A Rohamok levezénylése rész „Egységek elpusztítása és kártyák eldobása lépés” végén az ellenséges front egység el lesz
lopva. Az a játékos, aki az agykontroll képességet használta
elveszi az egység figuráját és alá helyezi az Agykontroll
jelölőjét. Amíg a jelölő az egység alatt van, úgy kezelendő,
mint a sajátja. Csata során az egység a korábbi tulajdonosa
harci paklijának legfelső lapját használja.
Példa: Egy rohamban a Siege Tank szembekerül egy Zealottal
és egy támogató Dark Archonnal. A Siege Tanknak elég ereje van, hogy elpusztítsa a Zealotot, amely így a Harci kártya
Járulékos Pusztítás képességét is aktiválja. A Zealotnak nincs
elég támadó értéke, hogy elpusztítsa a Siege Tankot, azonban
a Dark Archon egy Agykontroll képességet használt és ellopja a Siege Tankot. Egy Agykontroll jelölőt tesz a Siege Tank
alá, ezzel jelöli, hogy az most már az övé. A Siege Tank harci
kártyáján lévő Járulékos Pusztítás ezután érvényesül és a Protoss
játékos a Dark Archon-t jelöli meg, amely így megsemmisül.
Mindkét Protoss delegációnak egyidőben maximum 2 Agykontrollált egysége lehet. (azonban feláldozhat ebből bármennyit).
Hős egységek ellen nem lehet Agykontroll-t bevetni.

“ÚJRATÖLTÉS”

Költség (Gáz) – Zerg:2, Terran: 2, Protoss: 1
Védekezés esetén, miután a rohamok ki lettek alakítva, 2
egységét kicserélheti a védekező fél a rohamok között.
(assist egységet nem lehet). Csak akkor cserélhető ki a front
egység, ha az újat is tudja támadni az ellenfél.
Példa: Egy Archon-t és egy Zealot-ot megtámad egy Marine és egy Siege Tank. A Terran játékos kialakítja a rohamokat: Siege Tank vs Zealot és Archon vs Marine. Mivel
a védekező protoss játékosnak van egy Védelmi modulja,
ezért kicserélheti a Zealotot és az Archont. Így a végső
párosatás a következő: Siege Tank vs Archon és Marine vs
Zealot.

ASSIST MODUL

Ez a képesség akkor használható, ha egy, a képességet adó
kártyán megnevezett típusú kártyát el kellene dobni a
használatkor, ehelyett az visszakerül a játékosa kezébe.
A legtöbb újratöltés képesség maximalizálva van fordulónként egyszeri használattal. Ennek a nyomon követésére
használjatok egy kimerülés jelzőt. Tegyétek rá a kártyára, ha
már használtátok a képességét abban a fordulóban. A Végrehajtási szakasz végén vegyétek le a jelzőket a kártyákról.

“ÖNFELÁLDOZÁS”
Egy front egység (a delegáció lapon feltüntetve), amelyiknek
ez a képessége van, a Rohamok levezénylése lépés végén automatikusan elpusztul függetlenül attól, hogy az ellenfélnek
volt-e elég támadóereje az elpusztításához. Ez a képesség
nem aktivizálódik, ha az egység nem képes az ellenfél front
egységét támadni. (támadási lehetőségei alapján)
Példa: 2 Scourge egységet (akiknek van Önfeláldozás
képességük) megtámadott egy Scout és egy Dragoon egység,
így 2 roham lesz a csatában. A Rohamok levezénylése során
egyik félnek sincs elegendő ereje, hogy elpusztítsa a másik
felet. A Scout-tal harcoló Scourge megsemmisül, az Önfeláldozás képessége miatt, míg a Dragoon ellen küzdő nem,
ugyanis nem képes a Scourge földi egységet támadni. (az
Önfeláldozás képessége így nem aktivizálódik)

Költség (Gáz) – Zerg:2, Terran: 1, Protoss: 2
Ez a modul lehetővé teszi, hogy egy assist egység ne
számítson bele az adott terület egység limitjébe. Továbbá
egy támadás során egy assist egység nem számít bele a
támadási egység limitbe.
Példa: Jim Raynornak van 4 Marine és egy Medic (assist
egység) egysége egy területen, amelynek az egység limitje
4. Ez teljesen szabályos, mert van egy Assist modul megépítve.
Továbbá az is szabályos, hogy egy 2 egység limites területre ezzel az 5 egységgel támadjon.
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TÁMADÁSI MODUL

Ez a modul lehetővé teszi, hogy a játékosa feláldozza a
Transzportját, így elkerülve (hatástalanítva) az ellenfél Légi
Támogatás moduljának az Orbitális védelem képességét.
Azaz, az ellenfél bázisához odaszállíthat bármennyi egységet
(területi egységlimit érvényes), figyelmen kívül hagyva a
Légi Támogatás modul képességét. Ezután minden olyan
Transzportját el kell pusztítania, amelyik egységet szállított a bázist tartalmazó területre.

Költség (Gáz) – Zerg:1, Terran: 2, Protoss: 2

LÉGI TÁMOGATÁS ELKERÜLÉSE ÁBRA

1. Arcturus Mengsk egy Mozgás parancsot hajt végre egy olyan bolygón, amelyiken az ellenfél bázisát
található.
Mivel az ellenfele felépítette a Légi támogatás modult,
ezért alapból Mengsk nem tudna a bázishoz menni másik
bolygóról. Azonban Mengsk megépítette a Támadási
modult, amely lehetővé teszi, hogy az ellenfél bázisát
tartalmazó területre is tudjon menni egy szomszédos
bolygóról.
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2. Antiga Prime-ról 3 Marine egységet szállít az
ellenfél bázisához
3. Majd Dylar IV-ről 2 Firebat egységet szintén
az ellenfél bázisához
4. Végezetül elpusztítja az összes Transzport
egységet, amelyik részt vett a szállításban.

ÉPÍTMÉNYEK

Warp Gate

VÉDEKEZÉS PARANCSZSETON

Overmind

Cerebrate

Az Építmény jelölők különleges jelentőségű építményeket
szimbolizálnak. Úgy, mint a bázisok, az építmények sem
számítanak bele a területi egység limitbe. Illetve egy területen
csak 1 bázis vagy 1 építmény lehet.
Elpusztítani is ugyanúgy lehet az Építményeket, mint a
bázisokat, azonban nem minősülnek más szempontból bázisnak.
Nem biztosítják a bolygó nyersanyag lapkáit. Az Építményt
tartalmazó területet az Építmény tulajdonosa uralja.
A kiegészítőben a következő építmények találhatóak: Megfertőzött Command Center, a Cerebrate, az Overmind és a Dimenzió Kapu. Ezekre vonatkozó szabályok a megfelelő Vezér
kártyákon találhatóak, illetve a küldetések definiálják.
A Megfertőzött Command Center-re vonatkozó szabályok
most következnek:

MEGFERTŐZÖTT COMMAND CENTER

Infested Command Center Installation Tokens
Ez a jelölő a Commad Center megfertőzése kártya hatására
kerülhet játékba. Infested Terran gyártásához szükséges
egy Megfertőzött Command Center az adott bolygón, de
bázisra nincs hozzá szükség.

NYERSANYAG JELÖLŐK

A Védekezés Parancszseton hátulja

A Védekezés Parancszseton eleje

Ezek a speciális parancszsetonok sohasem kerülnek bele a
parancszseton tornyokba, hanem területre kell ráhelyezni és még
a Tervezés fázisban végre is kell hajtani. Ezeket a zsetonokat
nem lehet felhasználni arra, hogy helyettük Esemény kártyát
húzhassunk (alapesetben a végre nem hajtott parancszsetonokért
eseménykártya húzható). Minden játékos csak egy Védekezés
parancsot hajthat végre egy Tervezés fázisban. Ennek a parancszsetonnak eltérő az alakja és a színe, hogy emlékeztessen arra, hogy nem szokványos parancszseton és különlegesen
kezelendő.

VÉDEKEZÉS PARANCSZSETON VÉGREHAJTÁSA
A Tervezés fázis során a Védekezés parancszsetont egy bolygó
egy baráti területére lehet ráhelyezni, Ezután azonnal csapatokat mozgathat a területre, mintha egy Mozgás parancsot
használt volna. Végezetül egy Védelem jelölőt tesz a területre és visszateszi a Védekezés parancszsetont a nem használt
parancszsetonok közé.

Védelem jelölő
A csata kezdetén a védő eldobhat a területről egy Védelem
jelölőt és így kap +2 Életerőt minden rohamához. A jelölők
eldobandóak, ha a területet elveszíti a játékosa. Fontos
megjegyezni, hogy a jelölőket csak védekezőként lehet felhasználni és nem lehet együtt használni más Életerő növelő
képességekkel. Például, nem kap a játékos bónuszt, ha a
„Bunker technológiát” is használja, vagy a „Hibátlan védelmi
terv” esemény kártyát, vagy egy másik Védelem jelölőt.

VEZÉR KÁRTYÁK
Ásvány és Gáz nyersanyag jelölők
Bizonyos Vezér vagy Esemény kártya nyersanyag jelölőkkel
látja el a játékost. Ezeket a jelölőket akkor lehet felhasználni,
ha a játékosnak nyersanyagokat kell fizetnie egy gyártás/
építés/fejlesztés végrehajtásáért. Ilyenkor a beadott nyersanyag
jelölőkkel megegyező mennyiségű költséget kiválthat.
Példa: Jim Raynornak 1 Gáz nyersanyag jelölője van (ezt
a „Raktár épületek”Vezér kártyája biztosította számára).
A Kutatás parancs végrehajtása során olyan Technológia
kártyát akar megvásárolni, ami 2 Gáz befizetésével járna.
A gáz nyersanyag jelölőjének eldobásával a 2 Gázból 1-et
kiváltott, így csak 1-et kell a szokásos módon kifizetnie.

Ezek a kártyák mind a hat delegációnak egyedi képességeket
biztosítanak. Ezek lehetnek egyszeri dolgok vagy folyamatosan
ható tulajdonságok, amelyek alapjában befolyásolhatják a
játékosok stratégiáit. A Vezér kártyák 3 szintben léteznek, és
egyesével jönnek a játékba, ahogy a játék elér egy-egy fázist,
így akár 3 ilyen kártyát is ki lehet játszani. (amennyiben a
játék eléri a 3. fázist)
Az első fázishoz tartozó (I.-es fázisú) kártyák határozzák
meg a játékosok induló egységeit. Ezek az induló egység
meghatározások felülírják az alapjáték delegáció tábláján
lévőeket.
A játékosok bármikor megnézhetik a saját és más játékosok
Vezér kártyáit, kivéve a „Vezér kártya választása” lépésnél.
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VEZÉR KÁRTYA VÁLASZTÁSA
A Vezér kártyákat a játék előkészületekor a „Vezér kártyák
választása” lépésnél kell kiválasztani, illetve játék közben
az Átcsoportosítás fázis megfelelő lépésénél, amennyiben
szükséges. (lásd a 20. oldalon a Gyors Áttekintőt)
A „Vezér kártyák választása” lépésnél mindenki átnézi a saját
Vezér kártyáit és arccal lefelé kiválaszt egyet, amelyik megfelel
az adott fázis szintjének. Miután mindenki választott egyet,
akkor egyszerre felfedjük mindegyiket és vegrehajtjuk őket
(lásd „Vezér kártyák végrehajtása” fejezetet alább).
Amennyiben az adott fázisban már választottak Vezér kártyát a
játékosok, akkor ez a lépés kimarad az Átcsoportosítás fázis
során.

VEZÉR KÁRTYÁK VÉGREHAJTÁSA

A Vezér kártyákat mindig a kezdőjátékostól indulva, órajárásnak megfelelő irányban továbbhaladva hajtjuk végre.
Sok Vezér kártya csak egy azonnali képességgel bír, melynek
érvényesülése után a kártyát eltávolítjuk a játékból. Némely
kártya a „Helyezd el a játéktéren magad elé” tulajdonsággal rendelkezik így a játék végéig a játéktéren marad. Az
olyan Vezér kártyák, amelyek a „Speciális győzelem” vagy
„Hős” szavakkal vannak megjelölve, szintén a játék végéig
a játéktéren maradnak.

Amennyiben a játékosnak nincs olyan területe, ahova a Hős
egységet lehelyezhetné (például csak légi területeket birtokol
és földi egység típusú hőst kapna), akkor nem kapja meg a
Hős egységet. Amennyiben nincs az adott típusú egységből
le nem gyártott, akkor a játékos választhat egyet a legyártottakból és azt elpusztíthatja, így a Hős egységet megkapja
a leírtak szerint.
JÁRULÉKOS PUSZTÍTÁS IMMUNISSÁG
Minden Hős egység immunis a Járulékos pusztítás képességre.
Azaz mindig nem hős egységet kell megjelölni a járulékos
pusztítás áldozataként. Ha nincs más megfelelő egység, csak
a Hős, akkor a Járulékos pusztítás képesség figyelmen kívül
hagyandó. A Hős egységek továbbá immunisak az Agykontroll képességre, illetve minden olyan Technológiára, ami
egységeket pusztítana el (például: Protoss Fejlesztett lábak
vagy a Zerg Ivadék létrehozása technológia kártyák).

EGY HŐS MEGSZERZÉSE

SPECIÁLIS GYŐZELEM FELTÉTEL
Minden delegációnak van egy olyan Vezér kártyája, amelyik
„Speciális Győzelem” feltétellel rendelkezik. Ezek az I.-es
fázisú lapok adnak lehetőséget arra, hogy a játékosa a III.
fázisban megnyerhesse a játékot a Speciális feltételekkel.
Amennyiben nem ezt a Vezér kártyát választotta a játékos,
akkor csak a normál módon, elegendő győzelmi pont
gyűjtése által, nyerhet.

HŐS KITÉTEL
Minden delegációnak van legalább egy II.-es fázisú Vezér
kártyája, amin a Hős kifejezés szerepel. Ezek a kártyák egy
hős egységet biztosítanak a játékosnak, melyet egy műanyag
figura jelképez, amely alá a Hős jelölőt helyezték.

Hős jelölők
Amikor egy játékos egy Hős egységet megszerez, akkor a
még le nem gyártott egységekből elveszi a megfelelőt,
lehelyezi egy bolygó baráti területére, és alá rakja a Hős
jelölőt. Ez a jelölő az egység alatt marad végig, mozog vele
együtt. A Hős egységek úgy működnek, mint a hasonló típusú egységek (Harci és fejlesztés kártyák használatában).
Minden egyéb esetleges tulajdonságuk a delegáció lapon
van feltüntetve, a bónuszaik pedig a Vezér kártyán szerepelnek.
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1. A II. fázis első Átcsoportosítás fázisának „Vezér kártya választása” lépésénél az
Overmind játékosa a Torrasque-t biztosító
Vezér kártyát választja.
2. Mivel minden megfelelő típusú egységet
(Ultralisk) legyártott, ezért úgy dönt, hogy
egyet elpusztít belőle.
3. Ezután felhelyezi az egységet egy baráti
területre és alá rakja a Hős jelölőt.

OPCIONÁLIS SZABÁLYOK
Ez a rész olyan variánsokat tartalmaz, amelyek színesebbé
és változatosabbá tehetik a játékot. Ezek a szabályok moduláris felépítésűek, és bármelyiket használhatják egy játék
során, akár többet is.
A játék elején meg kell állapodni, hogy ezek közül melyik
szeretnék használni.

A játékosoknak természetesen követni kell a bolygók lehelyezésére vonatkozó szabályokat és még így is csak 1 bázissal
kezdenek (habár azt a 3 kezdő bolygójuk közül bármelyikre
lerakhatják)
A speciális győzelmi feltételes Vezér kártyák nem használhatóak és a győzelemhez 25 pontot kell elérni. Amennyiben
ezt a verziót a Vezér kártyák nélküli verzióval együtt
használják, akkor játékosok a Speciális győzelmi feltételes
Vezér kártyán szereplő egységekkel kezdik a játékot.

VEZÉR KÁRTYÁK NÉLKÜL

VÉLETLENSZERŰ DELEGÁCIÓK

Azoknak a játékosoknak való ez a variáns, akik az alapjáték
rendszerét szeretik.

Ebben a változatban a játékosok nem választják a delegációkat,
hanem véletlenszerűen sorsolnak mindenkinek egyet.

Ilyenkor minden játékos a Speciális Győzelmi feltétellel ellátott Vezér kártyát kapja meg és az Átcsoportosítás fázis
során a „Vezér kártya választása” lépés mindig kimarad.

Mivel az új delegáció lapoknak a hátulja egyforma, így nem
okoz nehézséget a véletlenszerű leosztás. Miután mindenki
kapott egy lapot, azzal a delegációval játszik.

FELÁLDOZHATÓ KÜLÖNLEGES PARANCSOK
Ez a mód azoknak a tapasztalt játékosoknak való, akik
szeretnének még több stratégiai döntést és változatosságot
belevinni a játékba. Ebben a változatban a játékosok mindig
végrehajthatják a különleges parancszsetonjukat, nem
áldozzák fel eseménykártya húzására. Ilyenkor a parancsot
maradéktalanul végrehajthatja a játékosa, függetlenül a
számára engedélyezett maximumtól, de a végrehajtás után a
parancszsetont el kell távolítania a játékból.
Azaz bármikor, ha a játékos végrehajt egy különleges
parancszsetont és nem tudja (vagy nem akarja) a Különleges
parancszsetonok gyűjtőjébe rakni, el kell távolítania azt a
játékból.
Minden eltávolított zseton végleg kikerül a játékból, többé
nem használhatóak.

TÖBB KEZDŐ BOLYGÓ
Ezt a verziót olyanoknak ajánljuk, akik több befolyást akarnak szerezni a Galaxis összeállításába.
Ilyenkor a kezdeti 2 bolygó jelölő helyett 3-at kapnak a
játékosok az előkészület során. Azonban így is csak 2
bolygót rakhatnak le, a fel nem használtakat vissza kell rakni
a dobozba.

Továbbá az Előkészület 6. lépésénél a következő eseménylapokat távolítsátok el a pakliból: „Körmönfont tervezés” (Ies fázis), „Hősies stratégia” (II-es fázis) és „Ösztönző vezér”
(III-as fázis). Ezek után eggyel kevesebb lapot vegyetek ki
az esemény pakli összeállításában feltüntetett értékeknél.
(lásd 5. oldal)

JÁTÉKMÓDOK
Ez a rész különböző játék módokat fog bemutatni, amelyek
a győzelmi feltételeket módosítják illetve a szabályokat
is. A játékmódok nem használhatóak együtt az opcionális
szabályokkal és egyszerre csak egy játékmód választható.
Az Előkészületek előtt kell eldönteni, hogy melyik játékmódot akarjátok játszani.

TÚLÉLÉSI MÓD
Ez a játékmód az alapjáték szabályában is megtalálható
„Galaktikus terjeszkedés mód” egy gyorsabb, de
kegyetlenebb változata. HA ezt választjátok, akkor az
alapjáték szabálykönyvének a „Galaktikus terjeszkedés
mód”-ra (42. oldal) vonatkozó szabályai szerint járjatok
el, a következő módosítások figyelembevételével:
Egy játékos elpusztítottnak tekintendő, ha bármikor
előfordul, hogy nincs bázisa egy bolygón se. Továbbá, ha
egy bázist megsemmisítenek, akkor az kikerül a játékból.

NAGYOBB GALAXIS

Győzelmi pontokat nem számolunk ebben a módban, hanem
ha a játékos győzelmi pontot szerezne, akkor nyersanyag
jelölőt kap helyette. (lásd 9. oldal)

Ez a verzió a lassabb kiépülést és a fejlettebb egységek
használatát segíti elő. Az előkészületek során minden játékos
3 bolygó jelölőt kap, és a szabályoknak megfelelően lehelyeznek belőle 2-t.

KÜLDETÉS MÓD

Ezután a kezdőjátékostól indulva órajárásnak megfelelően
leteszi mindenki a 3. bolygó lapkáját is.

Ebben a módban a normál játék helyett lehetőség van
történeteket játszani. Megtalálható néhány küldetés a szabálykönyvben is a 13-16 oldalakon, amelyben meghatározott delegációk szerepelnek, egyedi célok és győzelmi
feltételek. A küldetésekre vonatkozó általános szabályokat
a következőkben részletezzük.
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ELŐKÉSZÜLETEK

A játék elején a játékosoknak el kell dönteniük, melyik
küldetést akarják játszani. Néhány küldetést csak fix
játékos számmal lehet játszani, a többit változóval is. A
kiválasztás után a következő lépéseket kell megtenni a
normál helyett:
1.

Kezzdő
őjátéékos váálaszztáása: Véletlenszerűen határozzátok
meg ki választ először a delegációk közül. A választás
után (2. lépés) egy másik játékos lehet a kezdőjátékos,
ahogy az a küldetésnél meg van határozva.

2..

Delegááció
ó váálaszztáása: A küldetés által engedélyezett
delegációk közül kiválasztja mindenki, hogy melyik
delegációval lesz a játék során. A küldetések sokszor
csak bizonyos delegációkat tesznek elérhetővé.

3..

4..

A delegááció
ónak megffelelő
ő alkatréészzek kioszztáása: Mindenki megkapja a delegációjának megfelelő Delegáció lapját, jelölőket, kártyákat és műanyag figurákat.
Néhány küldetés esetleg más színek alkatrészeihez is
adhat hozzáférést (például másik szín műanyag figurái).
Továbbá lehetséges, hogy az indulásnál már épületeket
vagy modulokat is megkap a Delegáció lapjára.
A győ
őzelmi pont sááv haszznáálata: Habár nem mindegyik küldetés számol pontokat, a sávot majdnem mindegyik használja, az eltelt körök feljegyzésére.(12.
oldalon van erre egy példa)

5..

Jelö
ölő
ők elrendezzése: Minden nem használt jelölőt és
jelzőt tegyünk egy mindenki által elérhető helyre.

6..

Eseméény pakli ö sszzeáállíítáása: Néhány küldetés
meghatározza, hogy melyik kártyákat vegyünk ki
(vagy véletlenszerűen mennyit). Ha a Küldetés nem
mondja, hogy távolítsunk el lapokat, akkor a teljes esemény pakli játékban van. Miután eltávolítottuk a
meghatározott lapokat, akkor keverjük meg a fázisok
lapjait külön-külön, majd képezzünk belőlük egy paklit. Alulra a III-as, rá a II-es végül a tetejére az I-es
lapokat tegyük.

7.

8.

9.

Galaxis összzeáállíítáása: Az normál szabályokkal ellentétben a Küldetések előre meghatározzák, hogyan kell
a galaxisnak felépülnie. Azaz meghatározza a bolygók
és navigációs útvonalak, a Z-tengelyek (szaggatott
vonal), a bázisok helyét és az induló egységeket
(amelyeket a meghatározott bolygóra kell helyezni, a
kezdőjátékostól kiindulva)
Fejjleszztéés és Harci káártyáák szzétváálaszztáása: Mindenki
különrakja a Harci és a Fejlesztés kártyáit a Delegáció
lapjának a megfelelő helyére. Amennyiben a küldetés
meghatározza, akkor adj hozzá a Harci kártyákhoz a
Fejlesztés kártyákból (vagy rakd ki a játéktérre, ha
olyan).
Harci káártyáák hú
úzása: Mindenki megkeveri a Harci
pakliját és a kézlimitének megfelelő számú lapot felhúz belőle (általában ez 6 db).

GYŐZELMI FELTÉTELEK

A legtöbb küldetésben a játékosok nem gyűjtenek győzelmi
pontokat illetve a Speciális győzelmi feltételeket sem
használják. A Küldetés meghatározza, hogy melyik delegációnak vagy csapatnak mit kell tennie a győzelem érdekében.
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KÖRSORREND
Minden küldetés meghatározza a kezdőjátékost és a körsorrendet. Miután a játékosok kiválasztották a delegációikat,
akkor a körsorrendnek megfelelően üljenek le a tábla mellé.
Példa: A Küldetés meghatározza a körsorrendet a következőképpen: Queen of Blades, Jim Raynor, Tassadar. Emiatt a
Jim Raynort választó játékos balra, Tassadar játékosa
pedig jobbra ül le a Queen of Blades játékostól.

KÖRSZÁMLÁLÁS
Néhány küldetés meghatározott kör erejéig játszódik, így szükséges a körök számának nyomon követése. Ennek érdekében
tegyétek az egyik nem használt delegáció jelzőjét a Pontozó sáv
1-es mezőjére és minden Átcsoportosítás fázis végén tegyétek
eggyel előrébb.

CSAPATOK
Több küldetés is csapatokra osztja a delegációkat, erről bővebben
az alapjáték szabálykönyvének 42. oldalán olvashattok.

VEZÉR KÁRTYÁK NÉLKÜL
Vezér kártyákat sohasem használunk a játékmódokban kivéve,
ha a Küldetés felül nem írja ezt. Például, ha egy küldetésben valamelyik delegáció egy Hőssel kezdi a játékot, akkor
a hozzátartozó „Hős” Vezér kártyát is használnia kell.

KÜLDETÉS TÁRGYAK

Psi Emitter

Khalis Kristály

Uraj Kristály

Ezeket a tárgyakat csak az adott küldetésekben lehet használni.
A küldetés meghatározza a működését és a célját is.
A legtöbb egység képes ezeket a tárgyakat hordozni, de
néhány küldetés pontosabban meghatározza kik is képesek
erre. (például csak egy bizonyos hős képes a tárgyat hordozni).
Ha egy egység hordozza a tárgyat, akkor a figura alá kell
helyezni. Ha a figura mozog, vele mozog a tárgy is. Ha a
figurát megölik, akkor a tárgy azon a területen marad, ahol
a hordozója elpusztult.
Ahhoz, hogy egy tárgyat valaki felvegyen, uralnia kell a
területet (kell egy baráti egységnek ott lennie és nem lehet
ellenséges egység vagy bázis ott), amelyiken a tárgy található. Egy Mozgás parancs végrehajtásakor lehet egy egységet
arra használni, hogy felvegye az adott tárgyat. Egyszerre
egy tárgyat tud egy egység hordozni.

SPECIÁLIS SZABÁLYOK

A fent említett szabályokon kívül a legtöbb Küldetés további szabályokat használhat, melyek a Küldetésnél le vannak
írva. Ezek a Küldetés „Speciális szabályok” részében találhatóak.

MAXIMUM AND MINIMUM COMBAT VALUES

Assist

Assist

8

6

7

5

4

3
0

6

8

8

7

7

8

9

7

8

8

7

6

6

1

1
0

Wraith

7

0

Science Vessel

8

Battlecruiser

8

Medic

Lurker

Devourer

Guardian

Mutalisk

Sacrifice

5

4

6

6

5

4

7

7

5

6

7

8

6

7

8

8

7

7

8

7

6

7

Assist

2

3

1

1

1

1
3

Detector

8

9

7

8

Assist

1

3

6

7

5

Sacrifice

0

Valkyrie

Infested Terran

Cloaking

8

Zealot

8

6

Dragoon

7

1

6

High Templar

9

4

Reaver

8

5

Archon

5

2

Scout

5

1

6

Arbiter

6

6

Protoss

Carrier

7

# of
Tech

9

7

6

6

0

Dark Archon

4

Max
Min

Dark Templar

4

Max
Min

Corsair

2

Marine

6

Firebat

6

Terran

Ghost

# of
Tech

Vulture

Max
Min

Goliath

Max
Min

Siege Tank

Scourge

Defiler

Queen

Ultralisk

Hydralisk

Zergling

Zerg

Max
Min

Max
Min

# of
Tech

7

7

1

5

5

8

7

6

6

Assist

9

8

7

7

9

9

8

8

8

8

7

7

Assist

9

9

7

8

1

3

1

0

0

3

1

Assist

3

8

7

0

7

6

Cloaking

8

7

7

6

1
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ÁTTEKINTÉS
ELŐKÉSZÜLETEK
1. Kezdőjátékos választása:
2. Delegáció választása
3. A delegációnak megfelelő alkatrészek kiosztása
4. A győzelmi pont sáv használata
5. Jelölők elrendezése
Esemény pakli összeállítása:
• 6 játékos: 3-3 kártya eltávolítása mind az I-es és II-es
kártyákból, véletlenszerűen
• 5 játékos: 7-7 kártya eltávolítása mind az I-es és II-es
kártyákból, véletlenszerűen
• 4 játékos: 11-11 kártya eltávolítása mind az I-es és IIes kártyákból, véletlenszerűen
• 3 játékos: 15-15 kártya eltávolítása mind az I-es és IIes kártyákból, véletlenszerűen
• 2 játékos: 19-19 kártya eltávolítása mind az I-es és IIes kártyákból, véletlenszerűen
6. I.-es fázisú Vezér kártyák választása
7. Galaxis összeállítása
8. Fejlesztés és Harci kártyák szétválasztása:
9. Harci kártyák húzása

ÁTCSOPORTOSÍTÁS FÁZIS
1. Bázisok, építmények, transzportok elpusztítása
2. Nyersanyag kártyák elvétele
3. Nyersanyag kártyák kiosztása
4. Munkások visszahívása és a különleges parancsok
visszavétele
5. Vezér kártya választása
6. Kreditek begyűjtése
7. Normál győzelem ellenőrzése
8. Speciális győzelem ellenőrzése
9. Eseménykártya kijátszása
10. Harci kártyák eldobása
11. Kezdő játékos zseton továbbadása

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK
“ÖNFELÁLDOZÁS”
Egy front egység (a delegáció lapon feltüntetve), amelyiknek
ez a képessége van, a Rohamok levezénylése lépés végén
automatikusan elpusztul függetlenül attól, hogy az ellenfélnek
volt-e elég támadóereje az elpusztításához. Ez a képesség
nem aktivizálódik, ha az egység nem képes az ellenfél front
egységét támadni. (támadási lehetőségei alapján

“ÚJRATÖLTÉS”
Ez a képesség akkor használható, ha egy, a képességet
adó kártyán megnevezett típusú kártyát el kellene dobni a
használatkor, ehelyett az visszakerül a játékosa kezébe.
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“JÁRULÉKOS ROMBOLÁS”
Ha egy ilyen képességgel bíró front egység a Rohamok
levezénylése lépés során nem pusztul el, akkor a játékosa
azonnal választhat az alábbi lehetőségek közül egyet:
• Lerombol egy bázist a területen
• Lerombol egy ellenséges építményt a területen
• Megöli az összes munkást az adott területhez tartozó
nyersanyag kártyán

“AGYKONTROLL”
A Rohamok levezénylése rész „Egységek elpusztítása és
kártyák eldobása lépés” végén az ellenséges front egység el
lesz lopva. Az a játékos, aki az agykontroll képességet használta elveszi az egység figuráját és alá helyezi az Agykontroll
jelölőjét. Amíg a jelölő az egység alatt van, úgy kezelendő,
mint a sajátja. Csata során az egység a korábbi tulajdonosa
harci paklijának legfelső lapját használja.

VÉDEKEZÉS PARANCSZSETON
A Tervezés fázis során a Védekezés parancszsetont egy bolygó egy baráti területére
lehet ráhelyezni, Ezután azonnal csapatokat
mozgathat a területre, mintha egy Mozgás
parancsot használt volna. Végezetül egy
Védelem jelölőt tesz a területre és visszateszi a Védekezés
parancszsetont a nem használt parancszsetonok közé.

MODULOK
VÉDELMI MODUL
Költség (Gáz) – Zerg:2, Terran: 2, Protoss: 1

Védekezés esetén, miután a rohamok ki lettek
alakítva, 2 egységét kicserélheti a védekező
fél a rohamok között. (assist egységet nem
lehet). Csak akkor cserélhető ki a front egység,
ha az újat is tudja támadni az ellenfél.

ASSIST MODUL
Költség (Gáz) – Zerg:2, Terran: 1, Protoss: 2

Ez a modul lehetővé teszi, hogy egy assist
egység ne számítson bele az adott terület egység
limitjébe. Továbbá egy támadás során egy
assist egység nem számít bele a támadási
egység limitbe.

TÁMADÁSI MODUL
Költség (Gáz) – Zerg:1, Terran: 2, Protoss: 2

Ez a modul lehetővé teszi, hogy a játékosa
feláldozza a Transzportját, így elkerülve
(hatástalanítva) az ellenfél Légi Támogatás
moduljának az Orbitális védelem képességét.

