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A SIVATAGI RÓKA IDEJE

Sötét napok köszöntöttek a Nyugatra. 

Lengyelország 1939. szeptember elsejei német inváziója egész 
Európát háborúba sodorta, ahogy az újjáépített német 
hadigépezetet Európa többi része ellen is bevetették. Anglia és 
Franciaország a két fő hatalom, mely szövetségre lépett 
Németország ellen, felkészült egy újabb nagy háborúra, éppen 
20 évvel az I. világháború vége után. Ezúttal a történelmi 
előnyeikben és Franciaország új erődítménye, a Maginot Vonal 
erejében bíznak a rövid távú védelem terén.

De az a háború, amit Adolf Hitler és tábornokai 1940. május 
10.-én útjára indítottak olyasmi volt, amit a francia mezők 
eddig még soha nem tapasztaltak. Figyelmen kívül hagyva a 
Maginot Vonalat, Hitler “Blitzkrieg” (“villámháború”) tank 
egységei, mobil gyalogsága és tüzérsége gyorsan áttört 
Belgium és Hollandia területén, és hamarosan már a gyengén 
védett észak-francia vidéken jártak.

A Luftwaffe támadásai és a Blitzkrieg sebessége és intezitása 
teljesen meglepte és szétzilálta a szövetséges erőket. A francia 
ellenállás gyorsan megszűnt, mivel a német páncélosok elvágták 
az utánpótlási vonalaikat, és a legjobb egységek pedig 
Belgiumban, vagy a Maginot Vonalnál voltak, elvágva a 
külvilágtól szállító eszközök hiányában. A Brit Expedíciós Erők
(B.E.F.) Belgium mellé, Észak-Franciaországban szorultak 
vissza. Innen, Dunkerque városából evakuálták őket Angliába a 
brit hadihajók, kereskedelmi bárkák és privát hajók szedett-
vedett flottájával. Ezt a drámai mentőakciót a Királyi Légierő
(R.A.F.) maroknyi vadászgépe tette lehetővé, akiknek sikerült 
feltartani a Luftwaffe egységeit a létfontosságú mentés idejére. A 
pilóták iránti hálából és az angliai csata során nyújtott későbbi 
teljesítményük miatt mondta az alsóházban Winston Churcill a 
brit miniszterelnök az elhíresült mondatát “Soha még az emberi 
konfliktusok történetében nem köszönhettek ilyen sokan ilyen 
sokat ilyen keveseknek!”

Csak 10 nappal a “dunkerkue-i csoda” után a német erők 
bevonultak Párizsba. Franciaország a megtámadásától számított 
mindössze 44 nap múlva megadta magát.

Annak ellenére, hogy ekkor vitathatatlan ura volt Európának, 
Hitler tovább folytatta a háborús törekvéseket. Mialatt a Luft-
waffe az R.A.F. egységeivel birkózott Anglia egén, Berlinben a
náci diktátor titokban már a “Barbarossa hadműveletet”, Oros-
zország lerohanását tervezte.

Eközben Észak-Afrikában a németek szövetségesei, Benito Mus-
solini fasiszta diktátor olasz erői éppen összeomlottak a brit 
egységek támadásai alatt. Egy késő 1940-es hadjárat során a 
brit hadosztályok több mint 130,000 olasz katonát ejtettek fo-
glyul Líbiában, ezáltal csak 7,000 hadrafogható olasz katonát
hagyva Tripoli létfontosságú kikötőjének védelmére.

Egyéb sürgető feladataik ellenére a németek mégis az észak-
afrikai beavatkozás mellett döntöttek. A sivatag homokján és 
kövein át vezet az út az olajban gazdag Közel-Keletre és a 
mediterrán tenger ellenőrzéséhez. A gyenge olasz katonai 
teljesítménytől megundorodva, Hitler az 5. könnyű ha-
dosztályt küldte Líbiába (később csatlakozott a 15. páncélos 
hadosztály). Az expedíciós erők vezetésére a németek egyik 
legjobb parancsnokát, Erwin Johannes Eugen Rommel tábor-
nokot küldte.

A nemsokára hírhedtté vált “Afrika Korps” segítségével
Rommel különleges hadműveletek sorozatát vitte véghez Észak-
Afrikában. Rommel okos taktikus és kitűnő vezető volt, sikerei
tiszteletet ébresztettek barátai és ellenségei körében is. Szinte 
azonnal az új becenevén emlegették: “a Sivatagi Róka”.

1941. június 22.-én megindult a Barbarossa hadművelet a 
kommunista diktátor, Sztálin hatalmas Szovjetuniója ellen.
Hitler és a német vezérkar figyelme a masszív oroszországi
kampányra összpontosult, így Rommelnek és az Afrika páncélos 
hadtestnek (a kibővített Afrika Korps) a csökkenő németországi 
támogatás ellenére még további két évig kellett a frontot tarta-
niuk a britek ellenében (később csatlakoztak az amerikaiak is).
Ezekben a napokban a Róka részt vett a Tobruk, El Agheila, 
Kasserine átjáró harcaiban és az El Alamein-i epikus csatában.

Rommel még a tengelyhatalmak 1943. május 13.-i afrikai 
kapitulációja előtt elhagyta Afrikát. A német közvélemény és a 
hadsereg tagjainak széleskörű tisztelete és rajongása miatt
Rommelt hamarosan Franciaországba helyezték át, a Szövet-
ségesek várható inváziójára való felkészülés miatt. Gyakran 
összetűzésbe került kollegáival, mialatt a legjobb stratégiákat 
próbálta megtalálni, ezért kevés barátot szerzett a vezérkar 
tagjai között.

Az 1944. június 6.-i Szövetséges normandiai invázió (a“D-
nap”) után Rommel kemény harcokban védte Caen környéki, 
sövényektől szabdalt területet. De a háborúban töltött napjai 
már a végükhöz közeledtek. Július közepén komolyan 
megsebesítette egy szövetséges vadászgép sorozata és kórházba 
került. Többé nem vezetett hadsereget.

Míg otthonában gyógyult, Rommelt belekeverték egy július 20.-
i Hitler elleni sikertelen merénylet kiagyalói közé. Vezérkari 
barátok és védők nélkül Rommelt sarokba szorították. 

Hitler meg akarta akadályozni, hogy a német emberek által ked-
velt és dicsért tábornok bíróság elé kerüljön, ezért egy félelmetes 
választás elé állította Rommelt. 1944. október 14.-én a Sivatagi 
Róka a családja, becsülete és hagyatéka védelmében alávetette 
magát a Hitler által javasolt megoldásnak. Herrlingen kisváros 
közelében egy ligetben Erwin Rommel tábornok  kioltotta saját
életét.
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A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE 
A Sivatagi Róka ideje kiegészíti az epikus Tide of Iron (“TOI”)
játékélményt egy teljesen új nemzet erőinek bevonásával (a
britek), továbbá bemutatkoznak a tankelhárító lövegek, új 
járművek, a sivatagi terep, új forgatókönyvek és még számos 
egyéb dolog. Minden tartozék alkalmas az új és a jövőbeli for-
gatókönyvek lejátszására (mind a hivatalos, mind a rajongók 
által készítettekre), melyek elérhetők online a 
www.fantasyflightgames.com címen. Az új tartozékok 
használatának leírása az alábbi oldalakon található.

TARTOZÉKOK
• Ez a szabálykönyv és forgatókönyvek 
• 76 brit műanyag figura, mely tartalmaz:

o 36 normál gyalogságot
o 8 elit gyalogságot 
o 4 tisztet
o 4 aknavetős rajt
o 4 nehézgéppuskás rajt
o 4 Matilda II tankot
o 4 Crusader tankot 
o 4 Bedford OY szállítójárművet
o 4 Bren Gun platformot
o 4 Ordinance QF 6 fontos tankelhárító löveget

• 16 osztag hordozót, mely tartalmaz:
o 8 világos barna brit hordozót
o   8 sötét barna brit hordozót

• 12 német műanyag figurát, mely tartalmaz:   
o 4 Panzer III tankot
o 4 Párduc tankot
o 4 Flak 36 88mm tankelhárító löveget

• 4 amerikai műanyag figurát, mely tartalmaz:
o 4 M1 57mm tankelhárító löveget

• 2 játékos referencia lapot
• 8 brit ellenőrzés jelzőt
• 4 brit rejtett osztag jelzőt
• 8 brit szállítás jelzőt
• 8 brit táblán kívüli indikátor érmét
• 8 brit parancsnoki célkitűzés jelzőt (különböző értékek)
• 1 brit győzelmi pont jelzőt
• 6 bunker/fedezék sivatagi jelzőt
• 6 tankcsapda/szögesdrót sivatagi jelzőt
• 14 térkép borító darabot
• 20 specializációs jelzőt
• 55 kártyát, mely tartalmaz: 

o 50 stratégiai kártyát, mely tartalmaz:
• 1 morál II pakli, 10 kártya                            
•   1 sivatagi taktikák I pakli, 10 kártya               
• 1 megzavarás I pakli, 10 kártya                    
• 1 brit erősítés I pakli, 10 kártya                        
• 1 német légi támogatás I pakli, 10 kártya     
o 4 műveleti kártyát
o 1 brit kezdeményezés lapot

• 9 sivatagi térkép lapot

A TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a kiegészítő összes 
tartozékát, képekkel illusztrálva.

Brit műanyag figurák
Ez a 76 db műanyag figura 
jelképezi a brit katonai 
személyzetet és járműveket, 
amiket a Tide of Iron játékosok 
irányíthatnak. 16 brit osztag 
hordozót is mellékeltünk, két-
féle színárnyalatban.

Német műanyag figurák
Ezek a német műanyag figurák két 
egyedi német harckocsit és a 88mm 
tankelhárító lövegeket jelképezik.

Amerikai műanyag figurák
Ez a négy amerikai műanyag figura
tankelhárító lövegeket jelképez.

Játékos referencia lapok
Ezek a lapok informálják a 
játékosokat az összes új műanyag 
egység harci értékeiről és speciális
képességeiről.

Brit jelzők

Számos új brit jelzőt kapunk. Ezek magukban foglalják a brit 
ellenőrzés-, rejtett osztag-, szállítás-, táblán kívüli indikátor-, 
parancsnoki célkitűzés jelzőket, és a győzelmi pont érméket. A 
jelzők ugyanúgy működnek, mint az amerikai és német jelzők.

Sivatagi térkép táblák

Ebből a 9 vastag, kétoldalú térkép táblából a Sivatagi Róka ideje
forgatókönyvek térképeit építhetjük meg. Az új tereptípusokra 
vonatkozó szabályokat a 4. oldalon találjuk (és a szabálykönyv 
hátulján össze is foglaljuk).
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Térkép borító darabok

A sivatagi forgatókönyvekhez új térkép borító darabok 
vannak. Ezek a borító darabok számos különböző tereptípust 
tartalmaznak. Ugyanúgy mint az alapjáték térkép borítóit,
ezeket is a térkép táblák tetejére kell rakni, így megváltoz-
tatjuk vagy hozzáadunk a terep jellemzőihez.

Tereptárgy jelzők

Az új bunker/fedezék- és tankcsapda/szögesdrót jelzők a sivata-
gi térképekhez esztétikusan illeszkednek. A jelzők erődítmény- 
és akadály jellemzői ugyanazok, mint a korábbi, nem-sivatagi 
verzióké.

Specializáció jelzők

Három új típusú specializációs jelzőt is kapunk a játékhoz. 
Ezek a felderítő specializáció és két új veterán specializáció, 
az alfa egység és a bravo egység.

Stratégiai kártyák
Öt új pakli stratégiai kártya van a 
kiegészítőben. Ezek a startégiai 
kártyák az új és a rajongók által 
készített forgatókönyvekkel 
használhatóak, számos új 
képességgel és előnnyel bővítve a
Tide of Iron élményt.

Műveleti kártyák
Az új műveleti kártyák különböző 
szabályokkal járulnak hozzá az új 
forgatókönyvekhez, leginkább az 
észak-afrikai sivatagi hadviselés
kampányához.

Brit kezdeményezés kártya
A brit kezdeményezés kártya ugyanúgy 
működik, mint az amerikai és német 
megfelelője.

EGYÉB ÚJDONSÁGOK
A Sivatagi Róka ideje számos új komponenst tartalmaz, 
legtöbbre az új és a régi szabályok egyaránt vonatkoznak. A 
kiegészítő összes alkatrésze a standard TOI szabályokat követi, 
kivéve ha ez nincs másként jelezve. Minden új szabályt, mely 
ezeket érinti a lenti bekezdésekben tárgyalunk.

SIVATAGI TÉRKÉP TÁBLÁK

A kiegészítő kilenc sivatagi térkép táblája az itt leírt 
forgatókönyvekkel használható. Bár sok közös tereptípust 
találhatunk az eredeti Tide of Iron típusokkal, a táblák vizuális 
megjelenése más. Vannak új tereptípusok is, melyeket lentebb 
részletesen is bemutatunk. Minden korábban is használt tereptí-
pus, borító lap, és erődítmény pontosan ugyanúgy működik, mint 
az alapjátékban levő megfelelőik.

Dűnék

Rálátást akadályozó terep: igen
Mozgási költség : osztagnak 2, jár-
műnek 3
Fedezék: 1

Földút
Rálátást akadályozó terep: a hatszög fő 
tereptípusától függően.
Mozgási költség: Csak 1 mozgási pontba 
kerül egy egységnek egy út hatszögre lépni,
függetlenül a hatszög fő tereptípusától, ha 
az egység egy olyan út hatszögről érkezik, 
ami folytatólagos azzal az úttal ahová éppen 
belépett. Ha az egység nem követi az utat 

mozgása közben, akkor az út hatszögre lépés költsége a hatszög 
fő tereptípusától függően változhat.

A hatékony mozgás utakon képességgel fél mozgási pontba
kerül a mozgás, az utak egyharmad pontjához képest.
Fedezék: Megegyezik a hatszög fő tereptípusának értékével.

Fa híd

Rálátást akadályozó terep: Nem
Mozgási költség: 1                 
Fedezék: 1

A fa hidak folyatatólagosak a kapcsolódó földu-
takkal.

Szakadék

Rálátást akadályozó terep: Nem
Mozgási költség: járhatatlan
Fedezék: 0

Minden további tereptípus (a szabálykönyv végén felsorolva) az 
alapjátékban leírt szabályok szerint működik.
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A BRIT ERŐK
A legjelentősebb új tartalom a Sivatagi Róka ideje kiegészítőben 
a brit erők megjelenése, játszható félként. Bár a legtöbb egység 
azonos az amerikai és német megfelelőivel, a britek még két 
további különleges tank típust is kaptak.

A műanyag figurákon kívül, a britek nemzet-specifikus 
jelzőket és stratégiai kártyákat is kapnak. Minden brit 
egységet felismerhetünk barna színéről.

Fontos tudni, hogy a britek és az amerikaiak szövetségesek 
voltak a 2. világháború alatt, és gyakran megosztották egymás-
sal a felszereléseiket, miközben vállt vállnak vetve együtt 
küzdöttek. Ezek miatt az amerikai és brit egységeket mindig 
baráti egységként kell kezelni (lásd a 7. oldalon a "szövetséges 
erők" részt a további információkért).

Brit egységek
Minden brit egység ugyanúgy működik, mint amerikai 
megfelelői és a játékos referencia lapon vannak összesítve a
tulajdonságaik.

ÚJ NÉMET ÉS AMERIKAI
EGYSÉGEK

A kiegészítőben két új német tankot kapunk, a Panzer III-at és 
a Párducot. A Panzer III gyakori egység volt az észak-afrikai 
kampány során (és a csatolt forgatókönyvekben is), míg a 
Párduc csak a háború vége felé lett bevetve. A Párducot a 
jövőbeni forgatókönyvek során használjuk majd, illetve fel-
használható a rajongói forgatókönyvekben is. Az új egységek 
tulajdonságait a játékos referencia lapon találjuk.

Ezen tankokon kívül a németek és az amerikaiak is kapnak 
tankelhárító lövegeket. Főleg ezeket az elsöprő erejű fe-
gyvereket vetették be a harckocsik ellen a 2. világháború során.
A tankelhárító lövegekre speciális szabályok vonatkoznak.

TANKELHÁRÍTÓ LÖVEGEK
A tankelhárító löveg volt az egyik leghatásosabb fegyver, amit 
páncélozott járművek ellen vetettek be a 2. világháború során.
Ezek közül néhány, pl. a hírhedt 88mm Flak 36 ágyú, 
eredetileg légelhárító lövegnek lett tervezve, de rémisztően 
hatékonynak bizonyult az ellenséges tankok elpusztításában.

A Tide of Iron-ban a tankelhárító lövegek leginkább helyhez 
kötött egységként szerepelnek, amikhez kezelő személyzet (egy 
osztag) is kell. Ezeknek az erős fegyvereknek alacsony a mo-
bilitása, és gyenge a páncélzata, de ellenséges járművek ellen 
halálosak. A lövegekre vonatkozó szabályokat az alábbiakban 
részletezzük.

Jellemvonás: Felszerelés
Minden tankelhárító löveg rendelkezik a felszerelés
jellemvonással. Az ezen jellemvonással bíró egységekre az 
alábbi szabályok vonatkoznak.

Akciók végzése felszerelés jellemvonással
A felszerelés jellemvonással bíró egységek egyes akcióira a 
következő szabályok vonatkoznak.

• Előrenyomulás: Egy előrenyomulás akciót csak akkor 
hajthatunk végre, ha van friss baráti egység a ugyana-
zon hatszögben. A baráti egység kimerül, ahogy a 
felszereléssel bíró egység is, ahogy egy szomszédos, 
ellneségtől mentes hatszögre mozognak. Nem léphet-
nek járhatatlan hatszögre, vagy olyan hatszögre, ahol 
már két vagy több egység van. Bármely akadály (pl. 
aknamező) a célmezőn a normál módon aktiválódik.
Más szavakkal:

o Tereptől függetlenül egy felszerelés 
egység csak egy hatszögnyit mozdulhat.

o Egy felszerelés egység csak akkor 
mozoghat, ha ezt egy friss baráti egységgel 
együtt teszi (a két egység mozgatása egy ak-
ciónak számít).

• Koncentrált tűz: Egy koncentrált tűz akciót csak egy 
friss vagy LT módban álló baráti osztag jelenlétében
végezhetünk. A felszerelés egységet a szokott módon 
aktiváljuk koncentrált tüzelésre. A hatszögön levő 
baráti osztagot nem aktiváljuk ezzel az akcióval. A 
fentiek szerint, egy felszerelés egység részt vehet 
kombinált tűz támadásban, úgy mint más normál 
egységek, de csak ha egy friss vagy LT módban álló 
baráti osztag jelen van ugyanabban a hatszögben.

• LT  módba állítás: Egy LT módba állítás akciót 
csak egy friss vagy LT módban álló baráti osztag
jelenlétében végezhetünk. Egy LT támadáshoz is 
szükség van egy friss vagy LT módban álló baráti os-
ztag jelenlétére. A felszerelés egység kimerül és az 
LT tűz standard szabályai szerint tüzel.

• Mozgás és tüzelés: Felszerelés egységek nem 
végezhetnek mozgás és tüzelés akciót.

• Roham: Felszerelés egységek nem végezhetnek roham 
akciót. Felszerelés egységet megrohamozhat ellen-
séges egység, az alábbiak szerint.

Fontos: Egy egység nem aktiválhat felszerelés egységet, ha 
földhöz szegezték, megzavarták, súlyosan megsérült, vagy ha 
egy erődítményben tartózkodik (bunker vagy fedezék).

Felszerelés megrohamozása

Bár a felszerelés egységek nem rohamozhatnak, őket 
megrohamozhatja ellenséges egység. Roham célpontjaként a 
felszerelés egység nem ad kockákat a rohamra dobáshoz. Nem 
kaphat találatot és nem vonulhat vissza. A felszerelés egységek 
mindig beleszámítanak a hatszög halmozási limitjébe, és az 
ellenség is felhasználhatja őket (lásd lentebb).

5
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Felszerelés ellopása
Lehetséges, hogy egy felszerlést az ellenséges nemzet is 
felhasználjon. Ha egy ellenséges egység ugyanabban a 
hatszögben áll, ahol a felszerelés jellemvonású egység van, 
akkor azt a felszerelést úgy kezeljük, mintha az ellenfél saját 
egysége volna. Más szavakkal, a játékosok végrehajthatnak 
előrenyomulás és koncentrált tűz akciókat  az ellenfél felsz-
erelésével, a fenti szabályok alkalmazása mellett.
A felszerelés jellemvonású egységek nem gátolják meg az 
ellenfél egységeit a hatszögére mozgásban (bár más, ott levő 
egységek továbbra is meggátolhatják ezt). Pl., ha egy hatszög 
csak egy ellenséges felszerelés egységet tartalmaz, akkor a 
játékos szabadon rámozoghat a hatszögre. Ha bármely más 
ellenséges osztag vagy jármű is jelen van a hatszögben, akkor 
az oda mozgás nem lehetséges.

Speciális képességek

A felszerelés jellemvonás mellett a tankelhárító lövegek két,
speciális képességgel is rendelkeznek.

Törékeny: Ha egy tankelhárító löveg súlyosan sérültté válik,
akkor azonnal megsemmisül.

Elsöprő tűzerő: Ha egy tankelhárító löveg egy olyan osz-
tagot támad, ami egy épületben vagy bunkerben van, akkor 
a löveg tűzerő értéke +3-mal, és a lőtáv értéke is +3-mal nő.

ÚJ STRATÉGIAI KÁRTYÁK
Öt új stratégiai kártyapakli van ebben a kiegészítőben. 
Minden forgatókönyv leírja a nemzetek számára elérhető 
stratégiai paklikat. Új forgatókönyvek készítéséhez is bátran 
felhasználhatod ezeket a stratégiai kártyákat.

Megosztott stratégiai paklik
Egyes forgatókönyvekben némely stratégiai paklit közös 
használatúként jelöltünk meg. A közös stratégiai paklikat a 
közös játékterületre kell rakni (a játékosok közé), az egyes 
nemzetek bázisa helyett. A státusz fázis kártyahúzási sza-
kaszában bármely játékos felhúzhat a közös stratégiai pakliból.

ÚJ SPECIALIZÁCIÓ JELZŐK

Három új típusú specializációs jelző van a kiegészítőben.
Ezen új jelzők használatát az alábbiakban részletezzük.

Veterán specializáció

Ebben a kiegészítőben néhány olyan, új specializációs jelzőt 
vezetünk be, amik tartalmaznak veterán ikont (csillagok). Ezek 
a szimbólumok a jelző specializációs szimbólumával együtt
jelennek meg.

Minden jelzőn egy, kettő vagy három csillag van. Az 
összeállítás során, ha egy játékos veterán specializációs jelzőket 
kap, akkor egy megfelelő egy csillagos veterán jelzőt rendelhet 
hozzá a választott osztaghoz (a specializációs jelzők kiosztására 
a normál szabályok vonatkoznak).

A játék során egyes események hatására egy osztag fejlődhet
(az egyes specializációk leírásánál találjuk, pl. az “alfa” és
“bravo” egységeknél, lentebb). Ha egy osztag eléri a felsorolt 
feltételeket, a specializáció jelzőt eltávolítjuk, és kicseréljük 
egy másik jelzőre, amin már eggyel több csillag van (ha a jelző 
már három csillaggal rendelkezik, akkor további fejlődés már 
nem lehetséges).

A veterán csillagok hatása a specializációs jelzőkre specializá-
ciónként változó. Pl., az alfa egységek +1 tűzerő pontot kapnak 
specializációs csillagonként.

AKCIÓK FELSZERELÉSSEL

Az amerikai játékos végezhet egy koncentrált tűz 
támadást ágyújával a német tank ellen. Ez azért 
lehetséges, mivel van egy friss osztaga a hatszögben. 

Bár az amerikai tankelhárító löveg LT módban 
van, nem lőhet a mozgó német tankra. Ez azért 
van így, mivel a hatszögében az egyetlen jelen-
lévő osztag földhöz szegezett állapotban van.
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Felderítő
A felderítő specializációval rendelkező osztagot 
arra képezték ki, hogy felderítse az ellenséges 
területet és közben rejtve maradjon.

Kitartás: Ez az osztag +1 mozgás pontot kap. Ez a 
bónusz összeadódik a tiszt figura által biztosított 
mozgási bónusszal.

Lopakodás: Ezt az osztagot nem lehet nagy távolságról 
támadni. Ha egy ellenséges egység nagy távról próbálja 
támadni, akkor a támadás lőtávolságon kívülinek számít.

Alfa egység
Az alfa egység speciálisan kiképzett elit egység, 
akiket különböző fegyverek használatára, és az 
ellenség kiiktatására képeztek ki.

Veterán: Ez az osztag az egy csillagos alfa egység
jelzővel van ellátva kezdetben. Ha ez az osztag koncentrált
tüzelést, vagy mozgás és tüzelés akciót hajt végre, és legalább 
két sikeres találatot dob (a védekező kockák felhasználása 
előtt), akkor cseréljük ki a specializációs jelzőjét plusz egy 
csillagos alfa egység jelzőre (lásd "veterán specializáció").

Ügyes mesterlövész: Ez az osztag +1 tűzerőt kap special-
izációs csillagonként, ha gyalogságot támad.

Bravo egység
A bravo egységek olyan elit osztagok, akik spe-
ciális kiképzést kaptak a fedezékhasználatból és az 
életben maradásról, extrém körülmények között.

Eltökéltség: Ez az osztag az egy csillagos bravo 
egység jelzővel van ellátva kezdetben. Ha ezt az osztagot 
megtámadja az ellenség, és legalább két sikeres találatot dob
(a védekező kockák felhasználása előtt), akkor cseréljük ki a 
specializációs jelzőjét plusz egy csillagos bravo egység jelzőre
(lásd "veterán specializáció").

Ügyes védekezők: Ez az osztag +1 fedezék pontot kap spe-
cializációs csillagonként.
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A SIVATAGI RÓKA IDEJE

FORGATÓKÖNYVEK

Bevezetés
Ez a füzet hat forgatókönyvet tartalmaz a Sivatagi Róka 
ideje kiegészítőhöz. További forgatókönyvek lesznek 
elérhetőek online a www.fantasyflightgames.com címen. Bá-
tran állítsd össze a saját forgatókönyveidet is a játék elem-
inek felhasználásával.

Új elemek

A brit erők színre lépésével néhány új elem is másféle 
illusztációt kapott a forgatókönyvekben. A brit célkitűzések 
és kezdő hatszögek narancs színnel vannak jelölve.

=

Hadosztályok összeállítása
Némely forgatókönyv meghatározza, hogy hova rakhatják fel 
az egyes nemzetek a kezdő csapataikat. Ha ez nincs külön 
meghatározva, akkor minden hadosztály a nemzetének kijelölt 
kezdő hatszögeken indulhat. 

Szövetséges erők

Néhány forgatókönyvben az egyik fél irányítja a brit és 
amerikai erőket, vegyesen. Az ilyen csapatot szövetséges 
erőknek hívjuk. A szövetséges erők pontosan úgy működ-
nek, mint a brit vagy amerikai oldalak erői, két kivétellel.

Először, a szövetséges erőkhöz tartozó nemzetek nem foglal-
hatják el a szövetséges nemzet specifikus célkitűzéseit. Pl., ha 
egy amerikai osztag egy brit célkitűzést tartalmazó hatszögön 
áll a státusz fázis alatt, akkor nem távolít el, és nem rak le 
ellenőrzés jelzőt az adott hatszögre.

Másodszor, az egy nemzethez tartozó egységeket nem 
rakhatjuk a szövetséges nemzet osztag hordozóira. Pl., az 
amerikai gyalogság soha nem rakható brit osztag hordozóra, 
még ha szövetséges nemzetnek is minősül.

Más esetekben a szövetséges erőket ugyanúgy kezeljük, mint 
egy nemzet külön hadosztályait. Megosztják az elérhető 
parancsnoki- és a kezdeményezés kártyákat. Beléphetnek (és ott 
maradhatnak) egymás hatszögeibe, és a játék szempontjai 
szerint baráti egységnek minősülnek.

WWW.FANTASYFLIGHTGAMES.COM
© 2007. TIDE OF IRON and DAYS OF THE FOX are trade-
marks of Fantasy Flight Publishing, Inc. All Rights Reserved. 
No portion of this game may be copied or reproduced without 
written consent.
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TEREPTÍPUSOK

ÚJ JELZŐ TÍPUSOK
FELDERÍTŐ

Kitartás: Ez az osztag +1 mozgási pontot kap.

Lopakodás: Ezt az osztagot nem lehet nagy távolságról 
támadni.

ALFA EGYSÉG

Veterán: Ez az osztag 1 csillaggal kezd. Ha koncentrált tűz 
vagy mozgás és tüzelés akció során legalább 2 sikeres támadó 
dobása van, akkor cseréld ki a specializáció jelzőjét eggyel 
több csillagos jelzőre.

Ügyes mesterlövész: Ez az osztag +1 tűzerőt kap csillagonként.

BRAVO EGYSÉG

Eltökéltség: Ez az osztag 1 csillaggal kezd. Ha megtá-
madják és az ellenfél legalább 2 sikeres támadó dobás ér 
el, akkor cseréld ki a specializáció jelzőjét eggyel több 
csillagos jelzőre.

Ügyes védekezők: Ez az osztag +1 fedezéket kap csillagonként.

Mozgási költség: 1

Fedezék: 0

TISZTA
Mozgási költség: 

2 (gyalogság) 
1 (jármű)

Fedezék: 1

DURVA Rálátást akadá-
lyozó terep

Mozgási költség: 
2 (gyalogság) 
3 (jármű)

Fedezék: 1

DŰNÉK

SZAKADÉK

Mozgási költség: 
Járhatatlan

Fedezék: 0

Mozgási költség: 1

Fedezék: 1

Földútnak számít
folyamatos úton 
mozgás esetén.

FA HÍD

Rálátást akadály-
ozó terep

Mozgási költség: 1
(hegynek fel 2)

Fedezék: 0

A célpontnál 
magasabban levő 

támadó egységek +1 
lőtávot kapnak.

HEGY Rálátást akadály-
ozó terep

Mozgási költség: 
2 (gyalogság) 

Jámű nem léphet be.

Fedezék: 3

ÉPÜLET

Mozgási költség: 1*

Fedezék: a fő 
tereptípustól függ

*A mozgási költség
1, ha folytatólagosan 

úton megy. Egyéb 
esetben a hatszög fő 
tereptípusától függ.

FÖLDÚT

A hatékony 
mozgás utakon
képességgel 1/2
mozgási pontba 

kerül folytatólagos 
úton mozogni

(1/3 helyett).
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