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KIEGÉSZÍTŐ KAMPÁNY 

“Két féle ember marad ezen a parton: a halottak és azok, akik 
meg fognak halni. Most pedig tűnjünk innen a pokolba!”

– George A. Taylor ezredes, Omaha part

1944. nyarára majdnem minden európai nemzet náci 
megszállás alá került. Hitler megállítása, és az országok 
felszabadítása érdekében a Szövetségesek egy támadás 
tervét dolgozták ki, mely az Overlord hadművelet nevet 
kapta. Június 6.-án kora reggel amerikai katonák szálltak par-
tra a 95 kilométeres normandiai partszakasz mentén, két külön 
övezetben.

A D-napi invázió elkezdődött.

Az Overlord hadművelet során három nemzet öt különböző 
helyszínen támadott. Az amerikaiakra eső területek kódnevei a 
Utah és az Omaha part voltak. A britek kapták a Gold és a
Sword partszakaszt. A kanadai erők pedig a Juno partot vették 
célba.

Az invázió előkészítése során a Szövetségesek számos 
kidolgozott megtévesztéssel próbálták elvonni a figyelmet 
Normandiáról. Hamis információkkal látták el a németeket az 
1. USA hadtest lézetéséről, melynek vezetői Lesley J. McNair
és ifj. George S. Patton ezredesek voltak. Ez a kitalált hadtest 
feltételezhetően inváziót tervezett északabbra, Pas de Calais-
nál. A Szövetségesek azt remélték, hogy ha a nácik ezt valós 
fenyegetésként értékelik, akkor csak késlekedve fognak 
erősítéseket küldeni a valódi támadás helyszínére.

Erwin Rommel tábornagy, a Sivatagi Róka személyesen sz-
ervezte meg a német védelmet. Hónapokkal az invázió előtt, 
látván a partmenti erődítmények szomorú állapotát, Rommel 
azonnal felgyorsította a német védelmi állások gyártását és 
felállítását, beleértve több millió taposóakna és több ezer 
tankcsapda telepítését is.

Rommel úgy hitte, egy Szövetséges inváziót a parton kell megál-
lítani, és további német páncélos erőket kell a part közelében 
állomásoztatni. A német hadvezetés más tagjai azonban úgy 
vélték, hogy célravezetőbb stratégia hagyni a Szövetségeseket 
területet foglalni, majd ezután egy ellentámadást indítani. A 
páncélosokat inkább a szárazföld belsejében, Párizs mellett 
tartották volna. Egyik stratégiát sem favorizálva, Hitler ketté 
osztotta a páncélos hdosztályokat a két javasolt stratégia között.
Ez a döntés egyik stratégiának sem vált hasznára.

Normandia invázióját eredetileg június 5.-ére tervezték, de a 
csapnivaló időjárás miatt a szövetségesnek várniuk kellett. A 
hatodikai megkérdőjelezhető időjárási előrejelzés ellenére a
Szövetséges vezetők a további késedelmek elkerülése mellett 
döntöttek.

Június ötödike utolsó óraiban, ill. hatodika hajnalán a 
Szövetségesek megindítottak számos ejtőernyős támadást,
mialatt a több ezer hajóból álló inváziós flotta megindult a 
normandiai partszakaszon kijelölt partraszállási zónák felé. A
Utah part gyorsan elesett, az amerikaiak csak gyenge ellenál-
lással találkoztak. A németek a vártnál jóval jóval hevesebben 
védték a Gold, a Sword és a Juno partszakaszokat. A nehézségek 
ellenére mind a britek, mind a kanadaiak legyűrték ellenfeleiket.

Az Omaha parton, mely a legnagyobb volt a partraszállási 
zónák közül a maga 9 kilométeres hosszával, és az azt őrző 35
méter magas szirtekkel, a Szövetségesek támadása megakadt. A
német védelmet elrejtették a sűrű felhők a Szövetséges 
bombázók elől, és a hajók tüzérségi támogatása sem érte el a 
kívánt hatást, az amerikai katonák pedig Rommel elit 
gyalogságával találták magukat szembe. Tragikus módon a 27 
Duplex Drive Sherman tank,- a kétéltű járművek, melyeket kife-
jezetten a normandiai partaszállásra fejlesztettek ki - szemé-
lyzetükkel együtt elsüllyedtek, rögtön a szállítójármű elhagyása 
után.

Ahogy az Omaha parton a partraszállás akadozott és az 
irányítás káoszba torkolt, a végszükség hajtotta előre az 
amerikai csapatokat. Katonák és tisztek kisebb csapatai sza-
kadtak le a fő erőről, mely a partmenti német állások felé tört 
előre. Eközben a rangerek megmászták a környező 
meredélyeket. Végül ez az előretörés és a tengerészeti tüzérség 
kombinációja, valamint hosszú órák rohamai az amerikaiak 
kezére adták a partszakaszt.

A németek még mindig azt gondolták, hogy Normandia egy 
elterelő hadművelet helyszíne, ami a Pas de Calais-i tá-
madást fedezi.

Június végére a Szövetségesek 850,000 embert, 148,000 
járművet, és 570,000 tonna ellátmányt raktak partra 
Franciaországban.

A Szövetségesek sikeres normandiai partraszállása miatt a 
németek nyugatról a partraszálló erők, míg keletről az 
előrenyomuló szovjet csapatok között találták magukat. A 
Szövetségesek számára az elkerülhetetlen Berlinig tartó 
menetelés - és a végső győzelem - végre elérhető közelségbe 
került.

NORMANDIA



A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
A Normandia kiegészíti az epikus Tide of Iron (“TOI”) 
játékélményt egy teljesen új játékmóddal (a kampány játék), új 
amerikai és német járművekkel, új terep típusokkal (tengerpart 
és sövények), új forgatókönyvekkel és számos egyébbel. 
Minden új tartozékot felhasználhatunk a mellékelt 
forgatókönyvekkel, és a jövőbeli, mind a hivatalos, mind a 
játékosok által készített forgatókönyvekkel, melyek a 
www.fantasyflightgames.com címen érhetők el. Az új 
tartozékok részletes leírása és használatuk módjai az alábbi 
oldalakon találhatók.

TARTOZÉKOK
Ez a szabálykönyv és a forgatókönyvek•	
29. gyalogsági hadosztály kampány és forgatókönyv füzet•	
42 brit műanyag figura, mely tartalmaz:•	

27 normál gyalogságot◊	
6 elit gyalogságot◊	
3 tisztet◊	
3 aknavetős rajt◊	
3 géppuskás rajt◊	

14 osztag hordozó, mely tartalmaz:•	
7 világos barna brit hordozót◊	
7 sötét barna brit hordozót◊	

16 német műanyag figura, mely tartalmaz:•	
4 StuG III tankot◊	
4 Párduc tankot◊	
4 Jagdpanzer IV tankot◊	
4 Királytigris tankot◊	

4 amerikai műanyag figura, mely tartalmaz:•	
4 M10 tankvadász járművet◊	

2 játékos referencia lapot•	
6 brit ellenőrzés jelző•	
2 brit rejtett osztag jelző•	
4 brit parancsnoki célkitűzés jelző (különböző értékek)•	
1 brit győzelmi pont jelző•	
10 romok/rés jelző•	
16 tengerparti tankcsapda/szögesdrót jelző•	
12 kráter jelző•	
20 térkép borító darab•	
8 töltet jelző•	
10 időjárási ellenőrzés jelző•	
4 specializáció jelző•	
66 kampány specializáció jelző•	
110 kártya, mely tartalmaz:•	

70 parancsnokság kártya, mely tartalmaz:◊	
1 blitzkrieg paklit (10 kártya)•	
1 őrszem paklit (10 kártya)•	
1 taktikus paklit (10 kártya)•	
1 hős paklit (10 kártya) •	
1 tankvadász paklit (10 kártya)•	
1 rohamozó paklit (10 kártya)•	
1 légitámadás paklit (10 kártya)•	

8 parancsnok kártya◊	
14 műveleti kártya◊	
1 brit kezdeményezés lap◊	
1 29. gyalogsági ezred kezdeményezés lap◊	
16 időjárás kártya◊	

9 Normandia térkép táblák•	

A TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE

Lentebb megtalálod a kiegészítő összes tartozékának ábrákkal 
illusztrált rövid leírását.

Brit műanyag figurák
Ez a 42 darab műanyag figura
jelképezi a brit katonai szemé-
lyzetet. 14 brit osztag hordozót
is mellékeltünk, kétféle 
árnyalatú barna színben.

Német műanyag figurák 
Ezek a német műanyag figurák 
jelképezik a 4 különböző fajta 
német tankot.

Amerikai műanyag figurák
Ezek az amerikai műanyag 
figurák jelképezik az amerikai  
M10 tankvadász járműveket.

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-, parancsnoki célkitűzés jelzőket és a 
győzelmi pont jelzőt. Ezek a jelzők ugyanúgy működnek, mint 
az amerikai és a német jelzők.

Normandia térkép táblák

Ebből a kilenc darab vastag, kétoldalú térképtáblából építhetjük 
meg a Normandia forgatókönyvek térképeit. Az új tereptí-
pusokra vonatkozó szabályokat az 5. oldalon találod (és a 
kampány füzet és a forgatókönyvek végén össze is foglaljuk).
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Térkép borító darabok

Új térkép borító darabok járnak a Normandia for-
gatókönyveihez. Ezek a darabok számos különböző tereptípust 
tartalmaznak. Az alapjáték térkép borítóihoz hasonlóan, ezeket 
az új darabokat is a térkép táblákra rakva használjuk, így 
megváltoztatjuk vagy hozzáadunk az alap tereptípusok tulaj-
donságait.

Tengerparti tereptárgyak

Új tankcsapda/szögesdrót jelzők biztosítják, hogy a tengerparti 
térképek is esztétikus megjelenésűek legyenek. Ezek az 
akadályjelzők ugyanúgy működnek, mint a nem-tengerparti 
megfelelőik.

Megsemmisített terep jelzők
A romok/rés jelzőket egy épület vagy sövény 
megsemmisülésének jelzésére használjuk.

Kráter jelzők
A kráter jelzők módosítják a terep meglévő 
tulajdonságait, így próbáljuk visszaadni az erős 
bombázás hatásait a terepre nézve.

Töltet jelzők
A töltet jelzők különböző robbanóanyagokat 
szimbolizálnak, melyeket a robbantó csapatok 
használnak. A robbanóanyag típusát az adott 
forgatókönyv határozza meg.

Időjárás ellenőrzés jelzők
Az időjárás ellenőrzés jelzőket a forduló jelzősávra 
rakva emlékeztetik a játékosokat az esetleges 
időjárás ellenőrzés elvégzésére. 

Specializáció és kampány specializáció jelzők

A Normandia kiegészítőben mutatkozik be egy új típusú 
specializáció jelző, a robbantó egység. Szintén vannak 
új kampány specializáció jelzők, amiket fejlődés jelzőnek 
hívunk.

Időjárás kártyák
Ezek a kártyák megváltoztatják az 
időjárási jellemzőket egy-egy adott for-
gatókönyv során.

Műveleti kártyák
Az új műveleti kártyák számos 
szabálymódosítást adnak az új 
forgatókönyvekhez, legtöbb a 
normandiai hadszíntérre 
vonatkozik.

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

29. gyalogsági hadosztály kezdeményezés lap
A 29. gyalogsági hadosztály kezdeményezés lapját 
a 29. gyalogsági hadosztály kampánya során 
használjuk, a normál amerikai kezdeményezés lap 
helyett.

Parancsnok és parancsnokság kártyák
Ezek a kártyákat a “parancsnok”
opció esetén használjuk, lehetővé 
teszik a játékosok stratégiájának 
személyre szabását nemzetük 
parancsnoka segítségével.

EGYÉB ÚJDONSÁGOK
A Normandia számos új komponenst tartalmaz, legtöbbre mind 
az új, mind a régi szabályok érvényesek. A kiegészítő összes 
tartozéka a standard TOI szabályokat követi, hacsak nincs 
másként jelezve. Minden új szabályt, mely a tartozékokat érinti 
a következőkben részlezetünk.

A következő bekezdések moduláris felépítésűek. Minden külön 
szabályrészt a többi részektől függetlenül alkalmazhatunk egy 
adott forgatókönyvben. Így a játékosok dönthetik el, hogy mely 
szabályok alkalmazhatóak a legjobban a saját for-
gatókönyveikben.

NORMANDIA TÉRKÉP TÁBLÁK

A kiegészítő kilenc Normandia térkép táblája felhasználható a 
csatolt forgatókönyvekkel és a kampány során. Vannak 
továbbá új tereptípusok, melyekkel részletesen foglalkozunk 
később. Minden tereptípus, térkép borító és akadály, amit a



következő oldalakon említünk, és szerepel az alap TOI játék-
ban, ugyanúgy is működik, mint az alapjátékban.

Bunkerek

Rálátást akadályozó terep: Igen
Mozgási költség: osztagoknak 2, jár-
művek nem léphetnek be
Fedezék: 8

A bunker egy masszív erődítményt jelöl, és egy teljes hatszöget 
elfoglal. Azonban, a fedezékekhez hasonlóan csak egy osztag 
fér el bennük. Egy bunkerben álló egység immunis a pergőtűz 
támadásokra. A bunkerek 2-es magassági szintűnek minősülnek, 
hacsak máshogy nem rendelkezik a forgatókönyv.

Sövények

Rálátást akadályozó terep: Igen
Mozgási költség: osztagoknak 2, jár-
művek nem léphetnek be
Fedezék: 3 (területre ható támadásnál 0)

Némely jármű rést tud ütni a sövényfalon. A rés jelzőt arra a 
hatszögre kell rakni, ahol az áttörés történt. Ez a hatszög innen-
től nem sövénynek, hanem tiszta terepnek minősül.

Tengerpart

Rálátást akadályozó terep: Nem 
Mozgási költség: osztagoknak 2, jár-
műveknek 1 (teherautó nem léphet be)
Fedezék: 0

Mocsár

Rálátást akadályozó terep: Nem 
Mozgási költség: osztagoknak 3, jár-
művek nem léphetnek be
Fedezék: 1 

Temető

Rálátást akadályozó terep: Nem
Mozgási költség: osztagoknak 2, jár-
művek nem léphetnek be
Fedezék: 1

Ellátó depó

Rálátást akadályozó terep: Igen
Mozgási költség: osztagoknak 1, jár-
műveknek 2 (csak teherautó léphet be)
Fedezék: 1

Út a patak felett

Rálátást akadályozó terep: Nem
Mozgási költség: 1
Fedezék: 0

Út hatszögnek számít folytatólagos úton hal-
adás esetén.

Erdei patak

Rálátást akadályozó terep: Igen
Mozgási költség:A mozgás a vízmélységtől 
függ (a forgatókönyv szabályozza).
Fedezék: 2

TEREP JELZŐK

Kráter
Legalább egy kráter jelző jelenléte a 
következő tereptulajdonság változásokat 
okozza:

Mozgási költség: +1
Fedezék: +2

Teherautók nem léphetnek kráterrel ellátott hatszögre.

Romok

A rom jelzőket az egyes megsemmisített 
épület hatszögek jelzésére használjuk. Egy 
romokat tartalmazó hatszög durva terepnek 
számít.

Rés
A rés jelzőket sövény hatszögekre rakva 
jelezzük egy-egy felhasznált “sövény áttörés” 
műveleti kártya eredményét. A rés jelzőt tar-
talmazó hatszögek tiszta terepnek minősülnek.

A BRIT ERŐK
Bár elsőként a Sivatagi Róka ideje kiegészítőben mutatkoz-
tak be, néhány brit egység a Normandiába is bekerült.

A britek a műanyag figurákon túl még további nemzet-speci-
fikus jelzőket és parancsnok kártyákat is kapnak. Minden brit 
egység azonosítható a nemzetéhez tartozó barna színéről.

Fontos megjegyezni, hogy a brit és amerikai erők 
szövetségesként vállvetve küzdöttek egymás mellett, gyakran 
megosztva felszereléseiket. Ezért a brit és amerikai egységeket 
mindig baráti egységként kell kezelni. Némely 
forgatókönyvben a britek amerikai járműveket kapnak. Ezeket 
brit egységként kell kezelni.
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A brit egységek
Minden brit egység ugyanúgy működik, mint az amerikai
megfelelője és az összesített tulajdonságaikat a játékos segítő 
lapon találod.

ÚJ NÉMET ÉS AMERIKAI
EGYSÉGEK

A kiegészítőben három új német tank mutatkozik be: a
Jagdpanzer, a Királytigris, és a StuG III. Mivel a Párduc tank
(amely a Sivatagi Róka ideje kiegészítőben debütált) 
Normandiában is bevetésre került, így szintén megjelenik 
ebben a kiegészítőben. Szintén új egység az amerikai 
tankvadász jármű, az M10-es.

Ez az ötféle tank a mellékelt forgatókönyvekben, illetve a 
játékosok által kreált küldetésekben is használható. Az új 
egységek képességei és tulajdonságai a játékos segítő lapon 
vannak összefoglalva.

SPECIALIZÁCIÓ JELZŐK
Egy új típusú specializáció is része a kiegészítőnek. Az új 
jelzőre vonatkozó szabályokat az alábbiakban találod:

Robbantó egység 
A robbantó specializációval ellátott osztagot ellenséges 
épületek és építmények robbanóanyagokkal végzett 
elpusztítására képezték ki.

Robbanóanyagok: Az akciófázis alatt a robbantó osztag 
lerakhat és felrobbanthat tölteteket, amely megrongálhat ellen-
séges egységeket vagy épületeket.

A robbanóanyagok használata a következőképp történik:

1. A töltet lerakása. Egy robbantó osztag lerakhat egy töltetet, 
az osztag előrenyomulás akciója közben. 2 mozgási pontért 
cserébe a játékos lerak egy töltet jelzőt az osztag hatszögébe
(hacsak egy műveleti kártya másként nem rendelkezik), az 
osztag nemzetének megfelelő színű oldalával felfelé. A brit 
egységek az amerikaiak zöld színét használják.

2a. A töltet felrobbantása (akció). Egy töltet felrobbantását 
elvégezheti egy friss robbantó osztag, vagy egy friss osztag, 
amiben tiszt is van, feltéve ha a töltet az osztag látómezejében 
van, és azonos nemzethez tartozik. Speciális akcióként az 
azonos nemzet egy egységét kimerültté téve felrobbanthatja a 
töltetet, kárt okozva ezzel az ellenségben. Nem robbanhatunk 
fel olyan töltetet, ami baráti egységeket sebezne.

2b. A töltet felrobbantása (LT tűz). A töltet úgy is felrob-
bantható, ha egy LT módban álló robbantó egység, vagy tisztet 
tartalmazó LT egység látóterében van az azonos nemzethez tar-
talmazó töltet. LT támadásként a játékos osztaga kimerül (még 
ha géppuskás raj is van benne), felrobbantja a töltetet, és kárt 
okoz a célpont hatszögön álló ellenségben.

Nem robbanhatunk fel olyan töltetet, ami baráti egységeket 
sebezne.

3. Az okozott kár kiosztása. A detonáció által okozott kár az 
adott forgatókönyvben használt műveleti kártyán szabályzott
mértékben hat, vagy az általános töltet tulajdonságok alapján 
sebez (lásd a “töltetek” keretes részt). A kár automatikus, bár 
továbbra is kell páncélzat/fedezék kockákkal dobni a 
védekezésre (a támadást területre hatónak kell tekinteni). A kár 
épületeket, járműveket, osztagokat és a felszerelést is érinti.
Abban az esetben, ha a töltet egy fedezékkel ellátott hatszögben 
robban fel, a detonáció vagy a fedezéken kívüli összes egységre, 
vagy a fedezéken belüli összes egységre hat, attól függően, hogy 
a töltet hova lett lerakva (ez azon múlik, hogy a robbantó osztag 
a lehelyezés pillanatában a fedezéken belül vagy azon kívül
volt). A fedezék maga nem sérül, mivel nem minősül épületnek.

Példa: A fordulója alatt James úgy dönt, hogy aktiválja 
robbantó osztagát, ami normál amerikai gyalogságból áll.
Bejelenti az előrenyomulás akciót és két hatszögnyit mozog az 
ellenség vonala felé. Maradt még két mozgáspontja a mozgás 
elvégzése után. Ezután lerak egy töltetet abba a hatszögbe, ahol 
a robbantó osztaga áll, felhasználva a maradék mozgáspontokat.
A töltetet a zöld felével felfelé rakja le, mivel az amerikai oldalt 
irányítja. Ellenfele köre alatt James osztagát megrohamozzák és 
visszavonulni kényszerül. Mindazonáltal, egy tisztet tartalmazó

TÖLTETEK
A töltet jelzőket azon hatszögek megjelölésére 
használjuk, ahova egy robbantó osztag egy töltetet 
helyezett le. Az egy nemzet által felhasználható 
töltetek számát a hadosztály összeállítás szabály-
ozza, ha van olyan egység amely robbantó osztag 
specializációt kap.

A nemzet rendelkezésére álló 
tölteteket nem csak egy robbantó 
osztag kapja. Ehelyett a töltetek 
készletét a nemzet bármely rob-
bantó osztaga használhatja. Az 
amerikaiak és a britek a jelzők 
zöld oldalát, míg a németek a 
jelzők szürke oldalát használják.

Bár a legtöbb forgatókönyv a műveleti kártyákra 
hagyja a töltet tulajdonságainak meghatározását, a
forgatókönyv által meg nem határozott töltetek az 
alábbi tulajdonságokkal bírnak:

Robbanó töltet

Egy töltet 2 mozgási pontért lerakható az adott 
osztag hatszögébe.

Minden töltet 3 találatot okoz minden egységnek
(a védekezésre normál módon kell dobni
páncélzat/fedezék alapján) a hatszögben vagy 
fedezékben, ahol felrobban.
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amerikai osztag, ami LT módban áll a töltet látómezején belül 
van. James az osztaggal felrobbantja a töltetet, az 
osztag kimerül és a töltet megsebesíti a rohamozó ellenséget.

Megsemmisíthető épületek
Az épületek mostantól megsemmisíthetőek, ha egy megfelelő 
egység tűz alá veszi, vagy ha normál területre ható támadás éri.
A forgatókönyvek szabályozzák, ha szerepel megsemmisíthető 
épület a térképen, mint tereptípus.

Az épületek megtámadásának módja a következő:

1. Állapítsuk meg, hogy a támadó egység alkalmas-e az 
épület megtámadására. A támadó egység tűzerejébe nem 
számít bele a normál gyalogság, az elit gyalogság, a tiszt vagy 
a géppuskás raj tűzereje. Azonban egyes osztagok felrobban-
thatnak tölteteket, amik érinthetik az épületeket.

1a. A célpont egy épület hatszög, osztag nélkül. Egy egység 
megcélozhat egy épületet, ha az lőtávon és látómezőn belül van.
Ha nincs osztag a célpont épületben, akkor a támadó fél a jár-
művek ellen alkalmazott tűzerőt és lőtávot használja az épület 
ellen.

1b. A célpont egy épület hatszög, benne osztaggal. Egy 
egység megcélozhat egy épületet, ha az lőtávon és 
látómezőn belül van. Ha van osztag a célpont épület 
hatszögben, akkor a támadónak be kell jelentenie, hogy a 
támadás az épület, vagy az osztag ellen irányul. Ha az 
osztagot választja célpontként, akkor az épület érintetlen 
marad. Ha az épületet választja célpontként, akkor az osz-
tag érintetlen marad, kivéve ha az épület megsemmisül. Az 
épület megtámadásakor a támadó a járművek ellen alka-
lmazott tűzerőt és lőtávot használja.

1c. Az épület hatszöget normál területre ható támadás éri.
Ha egy épület hatszöget normál területre ható támadás ér, akkor 
az épület megsemmisülésének lehetősége automatikusan 
felmerül (a többi lehetséges célponttal együtt). A támadó külön 
dob a támadásra az épület ellen, az esetlegesen az épületben 
tartózkodó egységekre ható támadási dobás után.

Példa: James egy normál területre ható támadást intéz egy 
épület hatszög ellen, ahol 2 osztag is van. A támadás nyolc 
dobásnyi sérülést okoz az épületben és az ottlevőkben. James 
egyszer dob, hogy megállapítsa a hatszögben álló két osztagot 
ért sérülést.
Ezután James külön dob támadásra az épület 
ellen, mivel a forgatókönyv szerint az épületek
megsemmisíthetőek.

2. Dobás az esetleges épület megsem-
misülésre. Miután meghatározzuk, hogy a 
támadó hány kockával dob az adott épület 
ellen (tűzerő), dob az épület összeomlására.
Dobáskor ne felejtsünk el két vörös 

védekező kockával dobni (az épület által nyújtott védelem 
miatt).

3. Az épület megsemmisülésének ellenőrzése. Egy épület 
megsemmisítéséhez a támadásnak legalább hat találatot kell 
elérnie egyidejűleg. Ha a találatok meghatározása után az épület 
nem kapott hat vagy több találatot, akkor az épület állva marad és 
nem szenved sérülést. Az épület vagy megsemmisül egy 
támadástól, vagy sértetlen marad. Néhány épület egy hatszögnél 
nagyobb területet foglal el. Ebben az esetben egy sikeres támadás 
csak a célpont hatszögben levő épületet pusztítja el.

Ha egy épület megsemmisül, akkor egy rom jelzőt kell rárakni, 
ami jelzi az állapotát. Egy rom jelzővel ellátott hatszög durva 
terepnek minősül.

A megsemmisüléskor az épületben levő osztagok négy 
kockányi sérülést szenvednek el, 4–6 érték jelent találatot. Az 
osztag automatikusan földhöz szegezetté válik. A túlélő osz-
tagok a hatszögben maradnak, ahogy a már ott levő jelzők is.

Ha egy forgatókönyv egy épület hatszög ellenőrzését írja elő 
győzelmi feltételként, akkor a hatszög az épület megsem-
misülése ellenére is győzelmi célpont marad.

IDŐJÁRÁS
Az új rugalmas időjárási rendszer kihat a mozgásra, a harcra, a 
kommunikációra és az utánpótlásra. Minden forgatókönyv, ami 
időjárási körülményeket határoz meg, leírja az időjárás pakli 
pontos összeállítását, és azt, hogy milyen gyakran kell az 
időjárást ellenőrizni. A játékosok saját forgatókönyveikben is 
felhasználhatják az időjárást, mint változó tényezőt.

Az időjárás pakli összeállítása

Az időjárást felhasználó forgatókönyvekben az összeállítási 
szabályok rendelkeznek az időjárás pakli összetételéről, arról 
hogy milyen lapok kerülnek be a képpel lefelé lerakott pakliba.
Az egyik játékos összeállítja és a forduló jelzősáv mellé rakja a 
paklit. A forgatókönyv meghatározza, hogy melyik fordulóban 
kell az időjárás változást ellenőrizni. Egy-egy időjárás jelzőt kell 
a forduló jelzősáv megfelelő mezőire rakni, emlékeztetőként az 
időjárás ellenőrzésére. Az időjárási változók hatásait maguk az 
időjárás kártyák tartalmazzák.
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Időjárás ellenőrzése
Az időjárás ellenőrzése annak a fordulónak az akciófázisa előtt 
zajlik, amelyik fordulót megjelöltük az időjárás jelzővel a 
forduló jelzősávon. Időjárás ellenőrzés végzéséhez az egyik fél 
összekeveri az időjárás paklit, beleértve az aktuális felfedett 
lapokat is (ha van ilyen), és lerakja képpel lefelé. Ez a játékos 
kihúzza a felső lapot, képpel felfelé lerakja a paklira, majd 
leveszi az időjárás jelzőt a forduló jelzősávról. Ez az időjárás 
kártya a következő ellenőrzésig képpel felfelé marad. A kártya 
hatásai mindkét félre érvényesek a következő ellenőrzésig.

PARANCSNOKOK (opcionális)
A következő szabályokat bármely forgatókönyvre 
alkalmazhatjuk, hacsak a forgatókönyv kifejezetten nem 
rendelkezik a speciális szabályok között arról, hogy a paranc-
snok opciót kell, vagy tilos használni.

A nyolc parancsnok kártya (3 német, 3 amerikai és 2 brit)
lehetővé teszi a játékosok stratégiáinak további finomítását, 
azáltal hogy a felek kiválaszthatják a saját parancsnokukat.
A parancsnok lehetővé teszi a forgatókönyv által előírt 
egyik stratégiai pakli lecserélését az adott parancsnok

egyik 10 lapos parancsnokság paklijára. Mikor az egyik fél 
stratégiai kártyát húzna, dönthet úgy, hogy a kiválasztott 
parancsnokság pakliból húz fel egy lapot. Ha parancsnokság 
paklit is használunk egy forgatókönyv lejátszásakor, akkor a 
stratégiai paklira kiható kártyák utasításai a parancsnokság 
paklit is ugyanúgy érintik.

A parancsnok kártyák és a parancsnokság paklik használata 
érdekében a játékosoknak a következőket kell tenniük:

1. Mindkét fél beleegyezése szükséges a parancsnok kártyák 
használatához. Ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor 
egyikük sem használhat parancsnok kártyát.

2. Ha megegyeztek, a következő lépés a parancsnokok és a 
parancsnokság paklik kiválasztása. A kezdeményezés nélküli fél 
1-es hadosztálya választ először parancsnokot és a lap által
felsorolt parancsnokság paklik egyikét. A játékosok csak a saját 
nemzetükhöz tartozó parancsnokot választhatnak.

3. Most a kezdeményezéssel rendelkező fél 1-es hadosztálya 
választ parancsnokot és parancsnokság paklit. Ha egy játékos 
olyan parancsnokot választ, akihez olyan parancsnokság pakli 
tartozik, amit már az ellenfél kiválasztott, akkor egy másik, a 
parancsnok kártyán szereplő parancsnokság paklit kénytelen 
választani.

Példa: A felek megegyeztek a parancsnok kártyák használatát 
illetően, és arról, hogy a “Kitörés St. Lo-n át” kampány 
forgatókönyvet fogják lejátszani. Mivel a kezdeményezés az 
amerikaiaknál van, a német fél választ először parancsnokot.  
Walter Model-t és az ő “őrszem” parancsnok pakliját választja 
a “földi támogatás I” pakli helyett. Az amerikai fél ezután 
kiválasztja James Earl Ruddert és az ő “rohamozó” paranc-
snokság pakliját, az amerikai “légi támogatás” pakli helyett.

A játékosok tartsák szem előtt a forgatókönyv győzelmi célk-
itűzéseit, ha ezt a szabály módosító opciót akarják alkalmazni.
A “légi csapás” pakli például számos olyan kártyát használ, 
mely légi utánpótlást/ejtőernyősök bedobását teszi elérhetővé, 
és ez kiegyensúlyozatlanná tehet egy olyan forgatókönyvet, 
ahol egy adott hatszög elfoglalása a cél. Ha a forgatókönyv 
adott lapok eltávolítását írja elő, akkor nem használhatunk 
olyan parancsnokság paklit, amiben ilyen lap van.
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A 29.-IK GYALOGSÁGI 
HADOSZTÁLY KAMPÁNY 

SZABÁLYAI
A kampány szabályokat és forgatókönyveket tartalmazó új 
szabálykönyv lehetővé teszi a játékosoknak egy adott ha-
dosztály végigvezetését számos forgatókönyvön keresztül. A 
kampány a 29.-ik gyalogsági hadosztályra fókuszál. Bár a 
forgatókönyvek összekapcsolva kampányt alkotnak, akár 
külön-külön is lejátszhatóak.

NORMADIAI FORGATÓKÖNYVEK 
Bevezetés
Ez a füzet 4 forgatókönyvet tartalmaz. A 29.-ik gyalogsági 
hadosztály kampány szabályfüzet további 4 forgatókönyvet 
tartalmaz, így összesen 8 forgatókönyv van a kiegészítőben.
További forgatókönyvek lesznek elérhetők a 
www.fantasyflightgames.com címen. A játékosok is bátran 
felhasználhatják a játék elemeit a saját forgatókönyveik 
összeállítására.

A brit célkitűzések és kezdő hatszögek narancs színben van-
nak ábrázolva.

=
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