WRECKAGE - Magyar szabály
ÖSSZETEVŐK
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jelző
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Irányítás
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jelzők

Vonalzó

Kipörgés
jelző
Sérülés jelző

Sorrend
jelzők

BEVEZETŐ

A Wreckage zord jövőjében utcai harcosok gyűlnek össze a kietlen pusztákról
az arénában, hogy versenyezzenek hírnévért, vagyonért és - ami a legfontosabb
- üzemanyagért.

A játék célja

Összetevők

1. Gyorsulás: Ez a pont mutatja meg, hogy a járműved
milyen gyorsan gyorsul fel, és lassul le.
2. Irányítás: Ez ,mutatja meg, mennyire irányítható a
járműved, és hogy mennyire könnyen tudja kikerülni
a támadásokat.
3. Szerkezet: Azt mutatja meg, mennyi sérülést tud
elviselni a járműved, mielőtt megsemmisülne. Ha
akkora sérülés éri, ami egyenlő vagy nagyobb, mint
a szerkezeti pontja, akkor a jármű megsemmisül!
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Sérülés kártyák
Ezeken a kártyákon nulla, egyes,
kettes vagy hármas érték található.
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Néhány kártyának van extra sérülés
hatása is (kipörgés vagy kritikus
sérülés). Ezeket a kártyákat nevezzük
„sérülés paklinak”.
Amikor esély van arra, hogy egy jármű megsérüljön, kártyákat kell húzni a
sérülés pakliból, hogy kiderüljön, mennyi sérülés érte a járművet. (A sérülés
kártyák leírását lásd később.)

Egyéb jelzők
• Akadály jelzők: Ezek különböző akadályokat jelölnek, amelyeket az
arénába helyezünk, hogy a halálos verseny veszélyesebb és izgalmasabb
legyen. (Az akadály jelzők kétoldalúak, a hátsó oldalukon opcionális
akadályok találhatóak. Az opcionális akadályok leírását lásd később. Az
alapvariáció előkészületei során a képeken látható jelzőket használjuk.)
• Üzemanyag kanna jelzők: Ezek jelzik az üzemanyag kannákat. Aki
elsőként összeszed belőlük hármat, megnyeri a játékot.
• Kipörgés jelző: Ez jelzi, hogy kipörgés után az autó merre néz. (Lásd
a sérülést később.)
• Sérülés jelzők: Ezek jelzik, hogy a járművet mennyi sérülés érte
eddig.
• Sorrend jelzők: Ezek mutatják, hogy a játékosok milyen sorrendben
következnek egymás után a játék folyamán.

ELŐKÉSZÜLETEK
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Felszerelés kártyák
Mielőtt elkezdődne a játék, átalakíthatod a járművedet különböző fegyverekkel
és speciális felszerelésekkel. Minden felszerelés kártyán különböző számok és
jelek találhatók, amelyek a kártya hatását írják le.
1. Támadási pont: Ha a felszerelés egy fegyver, akkor
MINTA
ez a szám azt mutatja meg, hogy hány sérülés kártyát
FELSZERELÉS
kell húznod, ha ezzel a fegyverrel támadsz. (A
támadás és a sérülés kártyák leírását lásd később.)
2. Távolság jelző: Ha a felszerelés egy fegyver, ez a
sáv mutatja meg, hogy a fegyvered rövid (egy sáv)
vagy nagy hatótávolságú (két sáv).
3. Jelzések: Ezek a jelzések mutatják azt, hogy a
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felszerelésnek vannak-e speciális hatásai. (A
jelzések és a jelentéseik listáját lásd később.)
4. Felszerelés típusa: Ez a jel mutatja meg, hogy a
felszerelés egy fegyver vagy pedig fejlesztés. A
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golyó jelöli a fegyvert, a fogaskerék pedig a
fejlesztést.
Sebességmérő
A játékban négy sebességmérő található, amely a játékos járműveinek
aktuális sebességét mutatja. Minden sebességmérőn van egy mutató. A
járműved aktuális sebességének jelzéséhez állítsd a mutatót a megfelelő
sebességi szintre (0-tól 4-ig).
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ARÉNA ÖSSZEÁLLÍTÁS

Vonalzó
A vonalzót használjuk a járművek mozgásának, a fegyverek távolságának
és a járművek kanyarodásának mérésére (lásd később). A vonalzó fel van
osztva rövid hatótávolságra (fél vonalzó hossz), és nagy hatótávolságra (teljes
vonalzó hossz). A vonalzó túloldala három részre van osztva, amelyekkel a
járművek mozgását mérjük.

A Wreckage-ben minden játékos egy járművet irányít a halálos verseny
arénában. Az arénában öt benzines kanna található. Aki megszerez három
kannát az ötből, megnyeri a játékot. Annak érdekében, hogy megszerezd a
kannákat, meg kell semmisítened az ellenfeleid járművet, miközben ők is
ugyanezt próbálják tenni a tiéddel.
Járművek
A Wreckage-ben 8 jármű található, 4 járműlapkára
nyomtatva. (Minden lapkának más-más jármű van az
előlapján és a hátlapján, így jön ki összesen 8 jármű.)
Minden járműnek más színe van (piros, kék, zöld és
sárga). Minden járműnek van saját gyorsulási, irányítási
és szerkezeti pontja.

Irányítás kártyák
A játékban négy pakli irányítás
kártya található (ezek az „irányítás
paklik”) ugyanolyan színekben, mint
a járművek (piros, kék, zöld és sárga).
Minden kör elején két lapot kell
választanod az irányítás paklidból,
amelyeket abban a körben ki akarsz
játszani. (Az irányítás kártyák és
hatásaik leírását lásd később.)

A Wreckage előkészületei négy lépésből állnak:
1.
2.
3.
4.

A jármű kiválasztása
A jármű felszerelése
Az aréna összeállítása
A sérülés pakli megkeverése, a sebességek beállítása

1. A jármű kiválasztása

Véletlenszerűen válasszuk ki a kezdőjátékost. A kezdőjátékostól indulva, az
óramutató járása szerint haladva minden játékos válasszon egy jármű lapkát,
és döntse el, hogy a rajta szereplő két jármű közül melyiket akarja használni
a játék során, ezután tegye le maga elé a járművet.
Példa: Dávid a kék jármű lapkát választja (amin egy szedán és egy klasszikus
autó található), és úgy dönt, a szedánnal fog játszani. Leteszi maga elé a lapkát
a szedános oldalával felfelé fordítva.
Miután kiválasztottad a járművedet,
vedd el a színének megfelelő
irányítás paklit és tedd le magad elé.
Ezt követően vegyél el egyet a
sebességmérők közül, és azt is tedd
le magad elé.

HÁROM JÁTÉKOS ÖSSZEÁLLÍTÁS
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2. A jármű felszerelése

Tegyünk minden fegyver és
fejlesztés kártyát egy pakliba, ez
lesz a „felszerelés pakli”.
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Magyar szabály

Fordulás jobbra: Ha ezt a
FORDULÁS
kártyát kijátszod, elfordíthatod
a járművedet legfeljebb 45
fokkal jobbra. Tedd a vonalzót
45°
a járműved jobb hátsó sarkához
45°
a „Fordulás” ábrán látható
módon. Ezután forgasd el a
járművedet a jobb hátsó sarka
Megjegyzés: A három felszerelés kártyából legalább egynek fegyvernek kell
körül addig, ameddig szeretnéd, Fordulás balra
Fordulás jobbra
lennie. Ugyanis elég nehéz lenne megsebesíteni az ellenfeleket fegyver nélkül.
de a vonalzó szélénél nem
Példa: Dávid a „Gépfegyvert” felszerelés kártyát választotta, majd továbbadta
tovább.
a paklit a tőle jobbra ülő játékosnak. Miután a pakli megint hozzá került, a
Fordulás balra: Ha ezt a kártyát kijátszod, elfordíthatod a járművedet
„Hátsó fegyver állvány” kártyát választotta. Harmadik és egyben utolsó
legfeljebb 45 fokkal balra. Tedd a vonalzót a járműved bal hátsó
alkalommal a „Faltörő” kártyában reménykedett, de valaki más már elvitte
sarkához a „Fordulás” ábrán látható módon. Ezután forgasd el a
azt, így a „Lángszóró” kártyát választotta helyette.
járművedet a bal hátsó sarka körül addig, ameddig szeretnéd, de a
vonalzó szélénél nem tovább.
3. Az aréna összeállítása
Duplázás: Csak második kártyaként választhatod a „Duplázás”
Miután minden játékos kiválasztotta és felszerelte a járművét, állítsuk össze az
kártyát, mivel az első kártyád hatását duplázza meg. Ha ezt a
arénát az „Aréna összeállítás” ábrának megfelelően. Ehhez
kártyát kijátszod, ugyanaz lesz a hatása, mint az első kártyádé.
használnunk kell a vonalzót a „rövid távolság” és „nagy
A JÁTÉK MENETE
Például ha az első kártyád a „Gyorsítás” volt, akkor a
távolság” mérésére.
1. lépés: Tervezés
„Duplázás” kártya lehetővé teszi, hogy ismét növeld a
2. lépés: Irányítás
járműved aktuális sebességét. Vagy ha az első kártyád a
1. Tegyünk egy üzemanyag kanna jelzőt a játéktér közepére.
„Fordulás jobbra” volt, akkor a „Duplázás” kártyával
2. Tegyük a többi üzemanyag kanna jelzőt az ábrán 1-től 4-ig
1. Cselekvési fázis
mégegyszer fordulhatsz jobbra.
számozott helyekre. (Ezek rövid távolságra vannak a
• Sorrend eldöntése
középső jelzőtől.)
• Vezetés
3. Tegyünk négy akadályt az ábrán 5-től 8-ig számozott
Megjegyzés: Mindegyik irányítás pakli tartalmaz két speciális
2. Cselekvési fázis
helyekre. (Ezek is rövid távolságra vannak a középső
irányítás kártyát, ezek leírását lásd később.
• Sorrend eldöntése
jelzőtől.)
A játékosok egyszerre választják ki és helyezik le az irányítás
4. Négy játékos esetén a játékosok járműveit tegyük az ábrán
• Vezetés
kártyáikat a Tervezés lépése során. Ha minden játékos lerakta
9-től 12-ig számozott helyekre, nagy távolságra a középső
az irányítás kártyáit, a Tervezés lépése végetér.
jelzőtől. Először az első játékos járművét tegyük le (a 9.
helyre), utána a második játékosét a 10. helyre, és így tovább addig, amíg
2. lépés: Irányítás
minden jármű a helyére került. Két játékos esetén a járműveket a 9. és a
Az Irányítás lépése során mozognak a járművek, végrehajtódnak az irányítás
11. helyre kell tenni.
kártyák és ekkor lőnek a játékosok egymásra.
Azzal a játékossal kezdve, aki utoljára választott járművet, az óramutató járásával
ellenkezőleg haladva minden játékos választ egyet a felszerelés pakliból, arccal
felfelé maga elé teszi azt, majd tovább adja a paklit a következőt játékosnak. A
paklit háromszor adjuk körbe, amíg minden játékosnak három felszerelés kártyája
nem lesz. Minden játékos maga elé teszi a 3 felszerelés kártyáját a sebességmérője
közelébe. A megmaradt felszerelés kártyákat félrerakjuk, azokat nem használjuk
a játék során.

Előkészületek három játékos esetén
Három játékos esetén az előkészületek hasonlóak a fentiekhez, de csak négy
üzemanyag kanna jelzőt használunk és a „Három játékos összeállítás” ábra
szerint állítjuk össze az arénát. Három üzemanyag kanna jelzőt teszünk az
ábrán 1-től 3-ig számozott helyekre, három akadályt a 4-től 6-ig számozott
helyekre, a játékosok járműveit pedig a 7-től 9-ig számozott helyekre.

4. A sérülés pakli megkeverése, a sebességek beállítása

Keverjük meg a sérülés paklit és tegyük olyan helyre, ahol mindenki eléri.
A játékosok a sebességmérőjük használatával állítsák be titokban a járművük
aktuális sebességét 0-tól 4-ig tetszőlegesen. Ezután a játékosok egyszerre
fedjék fel a járműveik sebességét és kezdődjék a játék.

A JÁTÉK MENETE

A játék körökből áll. Minden kör további két lépésre oszlik: Tervezés és
Irányítás.

1. lépés: Tervezés

Az irányítás kártyák olyan cselekvéseket ábrázolnak (kanyarodás, gyorsítás,
stb.), amelyeket a járműved végrehajthat. A Tervezés lépése során választanod
kell két irányítás kártyát, amelyeket ebben a körben végre akarsz hajtani.
Tedd a két kártyát arccal lefelé magad elé abban a sorrendben, amelyben végre
akarod hajtani őket. Például ha azt akarod, hogy a járműved balra forduljon és
utána lassítson, tedd a „Fordulás balra” kártyát arccal lefelé magad elé, majd
a „Lassítás” kártyát szintén arccal lefelé tőle jobbra.
Minden jármű irányítás paklija az alábbi öt alap cselekvést tartalmazza:
Gyorsítás: Ha ezt a kártyát kijátszod, megnövelheted a járműved
aktuális sebességét legfeljebb annyival, amennyi a járműved
gyorsulási pontja. Például ha az aktuális sebességed 2, a gyorsulási
pontod pedig 1, akkor megnövelheted a sebességedet 3-ra. Ha a
járműved gyorsulási pontja 2 lenne, 3-ra vagy 4-re növelhetnéd
az aktuális sebességedet. 4-nél magasabbra nem növelheted a
járműved sebességét.
Lassítás: Ha ezt a kártyát kijátszod, csökkentheted a járműved
aktuális sebességét legfeljebb annyival, amennyi a járműved
gyorsulási pontja, legfeljebb 0-ig.
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Az Irányítás lépése két Cselekvési fázisra oszlik. Az első Cselekvési fázisban
minden játékos felfedi és végrehajtja az első irányítás kártyáját. A második
Cselekvési fázisban minden játékos felfedi és végrehajtja a második irányítás
kártyáját.
Cselekvési fázisok
Mindkét Cselekvési fázis további két lépésre oszlik: Sorrend eldöntése és
Vezetés..
Sorrend eldöntése
A sorrend, amelyben a játékosok következnek egymás után, a járműveik
aktuális sebességétől függ.
Az a játékos kezd, akinek a legmagasabb az aktuális sebessége, őt követi
a második legnagyobb sebességű, és így tovább. Ha két járműnek azonos
a sebessége, akkor az következik előbb, akinek a gyorsulási pontja
nagyobb.
A sorrend nyomonkövetésére adjuk az „1.” sorrend jelzőt annak a
játékosnak, aki először lép, a „2.” jelzőt a második játékosnak, a „3.”
jelzőt a harmadiknak és a „4.” jelzőt a negyediknek.
Vezetés
Azzal a játékossal kezdve, akinél az „1.” sorrend jelző van, minden játékos
végrehajtja a körét. Ha az első játékos köre végetért, az következik, akinél a
„2.” jelző van. A játék így megy tovább, amíg minden játékos befejezte a körét.
Ha minden játékos befejezte az első körét, az első Cselekvési fázis végetér,
és kezdődik a második Cselekvési fázis a második Sorrend eldöntéssel.
Ha minden játékos befejezte a második körét, a második Cselekvési fázis
végetér. Vedd fel magad elől a két irányítás kártyát (mindkettőt, amely fel
lett fordítva), tedd vissza őket az irányítás paklidba és kezdődik egy új kör.
A köröd
A köröd során végrehajthatod az irányítás kártyádat, mozgathatod a
járművedet és lőhetsz az ellenfeleid járműveire.
1. Fedd fel és hajtsd végre az irányítás kártyádat.
A köröd kezdetén fedd fel az irányítás kártyádat és hajtsd végre a hatásának
megfelelően (lásd fentebb). Például felfedheted a „Gyorsítás” kártyát, és
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növelheted a járműved sebességét egyel.
Néhány speciális irányítás kártyának (ezek leírását lásd később) nincs azonnal
hatása, miután felfedted őket. Ehelyett azt határozzák meg, mit csinálhat a
járműved az adott körben. Például az „Ugrás” lehetővé teszi, hogy a járműved
átugorjon akadályokat és más járműveket az adott körben.
Miután felfedted az irányítás kártyádat, dönthetsz úgy, hogy nem hajtod végre.
2. A járműved mozgatása
Miután felfedted és végrehajtottad az irányítás
JÁRMŰ MOZGATÁSA
kártyádat, előre kell mozgatnod annyi mezővel
a járművedet, amennyi az aktuális sebessége.
(A „mezőt” a vonalzóval kell mérni, a hossza
egyenlő a jármű hosszával.) Tedd a vonalzót a
A
B
C
járműved mellé a „Jármű mozgatása” ábrán
látható módon, hogy kiderüljön, milyen
A jármű két mezőt mozog.
messzire kell mozognia.
Az A mezőről indul,
Mozgás és üzemanyag kannák
áthalad a B mezőn és végül
Ha a járműved áthalad egy üzemanyag kanna
a mozgását a C mezőn
jelző bármely részén, a mozgatása bármely
fejezi be.
fázisában, vedd fel azt a jelzőt, és tedd magad
elé. Ha három jelzőt összegyűjtöttél,
megnyerted a játékot!
Mozgás és ütközések
Ha a járműved nem tud annyit mozogni, mint amennyit kellene, mert egy
akadály, egy másik jármű vagy a játéktér széle útját állja, akkor karambolt
szenved el. (A karambol leírását lásd később.)
Megjegyzés: Ha a járműved karambolt szenved el, a köröd azonnal
végetér, és nem tüzelhetsz a fegyvereddel.
3. Tüzelés a fegyvereddel
Miután mozogtál a járműveddel, tüzelhetsz a többi járműre.
A tüzelés egy három lépéses folyamat:
1. Válassz fegyvert
Hacsak más szabály nincs, csak egy fegyverrel tüzelhetsz. Ha több fegyvered
is van, választanod kell, hogy melyikkel akarsz tüzelni.
2. Válassz célpontot
Helyezd a vonalzó végét a járműved elejéhez a „Tüzelés a fegyvereddel” ábra
szerint.
• Ha a vonalzó bármelyik része fedi a célpont jármű bármelyik részét, és a
célpont a fegyvered hatótávolságán belül van, akkor a célpont lőtávolon
belül van.
• Ha tudsz egy egyenes vonalat húzni a járműved elejétől a célpont bármelyik
részéhez úgy, hogy nem keresztezel másik járművet vagy akadályt, akkor
a célpont látósugárban van.
• Ha a célpont lőtávolon belül és látósugárban van, tüzelhetsz rá. Ha nem,
akkor nem tüzelhetsz erre a járműre, másik célpontot kell választanod.
Ha nincs megfelelő célpont, akkor ebben a körben nem tüzelhetsz.
Megjegyzés: Néhány fegyver és felszerelés lehetővé teszi, hogy a járműved
mögött vagy mellett lévő célpontokra tüzelj (lásd a „Lőtorony” és a „Hátsó
fegyver állvány” részt később).
3. Húzz sérülés kártyákat
Miután kiválasztottad a célpontot, húznod kell annyi sérülés kártyát a pakliból,
amennyi a fegyvered támadási pontja, és fel kell fedned ezeket a lapokat.
TÜZELÉS A FEGYVEREDDEL
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Lőtávolság és látósugár
Ebben a példában az
A jármű tüzelhet B és
D járműre. B jármű
D rövid távolságon belül
van. D jármű nagy
hatótávolságban van.
C jármű nincs a
látósugárban (azt
E
blokkolja egy
akadály), E jármű
pedig szintén nincs
A
a látósugárban.

Hátsó fegyver állvány
Az a jármű, amelyre hátsó
fegyver állványt szereltek,
lőhet előre vagy hátra.
Lőtorony
Az a jármű, amelyre
lőtornyot szereltek,
lőhet előre, hátra vagy
pedig oldra.

A sérülés kártyákon nulla, egyes, kettes vagy hármas érték szerepel. Add össze
a felfedett kártyák értékét, vond le belőle a célpont irányítási pontjait és tegyél
az eredménynek megfelelő számú sérülés jelzőt a célpont sebességmérőjére.
Példa: Tamásnak van egy „Lángszóró” kártyája, amely rövid hatótávolságú, a
támadási pontja pedig 3. Dávid járműve (a szedán) rövid távon belül és
látósugárban van, tehát Tamás tüzelhet rá. Tamás felfordít három sérülés
kártyát. Az elsőn 1-es érték szerepel, a másodikon 0, a harmadikon 2, összesen
tehát 3 pont. Dávid járművének irányítási pontja 2, amit levonunk az összes
sérülésből, tehát Tamás csak 1 sérülés jelzőt tesz Dávid sebességmérőjére.
Megsemmisülés
Ha a sebességmérődön legalább annyi sérülés jelzőt
található, amennyi a járműved szerkezeti pontja, a
járműved megsemmisül és le kell venni a játéktérről.
Mielőtt levennéd a járművedet, le kell tenned mellé minden
üzemanyag kannát, amit összegyűjtöttél, de közben nem
érhetsz semelyik másik járműhöz vagy akadályhoz. A
járműved mellé oda teszed őket, ahova szeretnéd
Amennyiben a járműved megsemmisült, kiestél a
játékból.

SÉRÜLÉSEK
1 találat
2 találat
3 találat

Speciális sérülés
Néhány sérülés kártyán speciális sérülés jelzés szerepel. Ezeknek a jelzéseknek
csak a sérülés után van hatása, és csak akkor, ha a célpontot legalább egy találat
érte. (Ha a célpont a sérülés pontokat az irányítási pontok levonásával nullára
csökkenti, vagy ha a sérülést megakadályozza bizonyos felszerelésekkel, tehát
nem éri sérülés, akkor a speciális sérülés jelzéseknek sem lesz hatása.)
A speciális sérülés jelzések a következők lehetnek:
Kipörgés: Dobd fel a kipörgés jelzőt úgy, mint egy pénzérmét, és
hagyd, hogy az asztalon landoljon. Ezután forgasd el a járművedet a
jobb hátsó sarka körül, hogy abba az irányba nézzen, amerre a kipörgés
jelzőn lévő nyíl mutat. Ha a nyíl olyan irányba mutat, amerre a jármű
nem fordulhat (mert ezáltal lefedne egy akadályt vagy egy másik
járművet), akkor dobd fel újra a jelzőt.
Kritikus sérülés: Kritikus sérülés: El kell dobnod véletlenszerűen egy
irányítás kártyát a kezedből (nem az előtted lévőkből). Ez a kártya
kikerül a játékból, és nem használhatod egészen addig, amíg vissza
nem szerzed egy sürgősségi javítással.
Keveredés: Miután minden sérülés hatása végre lett hajtva, a sérülés
paklit meg kell keverni.
Miután végrehajtottad a támadást, minden felfordított sérülés kártyát a dobott
pakliba kell helyezni.
A kör vége
Miután a köröd végetért, a következő legmagasabb sorrend jelzővel rendelkező
játékos következik.
Ha minden játékos befejezte az első körét, az első Cselekvési fázis végetér, és
kezdődik a második Cselekvési fázis a második Sorrend eldöntéssel.
Ha minden játékos befejezte a második körét, a második Cselekvési fázis
végetér. Vedd fel magad elől a két irányítás kártyát (mindkettőt, amely fel lett
fordítva), tedd vissza őket az irányítás paklidba és kezdődik egy új kör.

JÁTÉK VÉGE ÉS GYŐZELEM

A játék azonnal végetér, amennyiben:

• egy játékos megszerzett három üzemanyag kanna jelzőt vagy
• már csak egy játékosnak marad járműve a játékban.
Az első játékos, aki összegyűjt három üzemanyag kanan jelzőt, megnyeri
a játékot. Vagy pedig ha már csak egy játékosnak marad járműve a játékban,
az a játékos azonnal nyer.

EGYÉB SZABÁLYOK
Ütközés

Ha a járműved nem tud annyit mozogni, mint amennyit kellene, mert egy
akadály, egy másik jármű vagy a játéktér széle útját állja, akkor karambolt
szenved el. A karambol az alábbiak szerint zajlik:
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1. Állítsd meg a járművedet az akadály vagy a másik jármű mellett. (Ott, ahol
a járműved sarka érinti, de nem fedi a sarkát a másik tárgynak, amivel
ütközött.)
2. Csökkentsd a járműved aktuális sebességét nullára.
3. Húzz fel a járműved ütközéskori sebességének megfelelő számú sérülés
kártyát, és add a kártyák hatását a járművedhez
4. Amennyiben egy ellenfeled járművével ütköztél, húzz fel az ő
sebességének megfelelő sérülés kártyát is, és add hozzá azok hatását az
ellenfél járművéhez még akkor is, ha a te járműved a kapott sérülésektől
megsemmisült.
Megjegyzés: Amikor egy jármű ütközéstől sérül meg, nem vonjuk le a jármű
irányítási pontjait a kapott sérülések számából.
Ne felejtsd el, hogy az ütközés után a köröd végetér, és nem tüzelhetsz a
fegyvereddel ebben a körben.

Sürgősségi javítás

Az Irányítás lépésekor az egyik irányítási kártya végrehajtása helyett
elvégezhetsz egy sürgősségi javítást a járműveden. Ehhez ki kell választanod
és el kell dobnod két irányítási kártyát a kezedből. Ezután levehetsz egy sérülés
jelzőt a sebességmérődről vagy visszavehetsz a kezedbe egy korábban eldobott
irányítási kártyát. (Ez az egyetlen módja, hogy visszaszerezd az irányítási
kártyáidat, amelyeket a kritikus sérülés miatt vesztettél el.)

Mozgás hátrafelé

Ha a járműved aktuális sebessége nulla, dönthetsz úgy, hogy hátrafelé
mozgatod a járművedet, amikor végrehajtod a „Gyorsítás” kártyát. (Fordítsd
meg a sebességmérő mutatóját, ami jelzi, hogy hátrafelé mozogsz.) Amikor
hátrafelé mozogsz, a járműved aktuális sebessége nem lehet több, mint 2.
Amikor jobbra fordulsz, a vonalzót tedd a járművet jobb első sarkához,
amikor pedig balra fordulsz, tedd a vonalzót a bal első sarkához. Ha úgy
döntesz, hogy előre akarsz haladni, azt csak úgy teheted meg, ha végrehajtod
a „Gyorsítás” kártyát addig, amíg a járműved aktuális sebessége nulla
nem lesz.

Hajtűkanyar

Közvetlenül azelőtt, hogy végrehajtanád a „Fordulás jobbra” vagy a „Fordulás
balra” kártyákat, dönthetsz úgy, hogy egy hajtűkanyart csinálsz, és rögtön
felhelyezel egy sérülés jelzőt a sebességmérődre. Amikor végrehajtod a
kártyát, elforgathatod a járművedet az adott irányban legfeljebb 90 fokkal
(a 45 fok helyett). Ehhez hajtsd végre a fordulást a korábbiak szerint, majd
hajtsd végre mégegyszer ugyanabban az irányban. A hajtűkanyar nem tesz
jót a járművednek: amellett, hogy sérülést okoz rajta, csak korlátozott
számban hajthatod végre. Csak annyiszor hajthatsz végre hajtűkanyart,
amennyi irányítási pontja van a járművednek. (Ha a járműved irányítási
pontja nulla, akkor nem hajthatsz végre hajtűkanyart.)

Speciális irányítási kártyák

Minden irányítási pakliban két speciális irányítási kártya található:
Turbó: Ha ezt a kártyát kijátszod, azonnal előre mozoghatsz
pontosan két mezővel. Ez nem változtatja meg az aktuális
sebességedet. Ha a járműved egy akadállyal vagy egy másik
járművel ütközik, a karambolt a fentebb említett módon kell
végrehajtanod, és a járműved nem mozog többet ebben a körben.
Zárótűz: Ezt a kártyát nem hajtjuk végre azonnal, miután
felfordítottuk. Miután mozgattad a járművedet, tüzelhetsz
mindegyik fegyvereddel (nem csak az egyikkel).
Gázadás: Ezzel a kártyával növelheted vagy csökkentheted a
járműved aktuális sebességét legfeljebb annyival, amennyi a
járműved gyorsulási pontja, kizárólag 0 és 4 közötti értékre.
Hátraarc: Ha ezt a kártyát kijátszod, elfordíthatod a járművedet
a bal vagy jobb első sarka körül 180 fokkal, hogy az ellenkező
irányba nézzen. Ha nincs elég hely a forduláshoz, ennek a
kártyának a végrehajtása karambolhoz vezethet.
Farolás: Ha ezt a kártyát kijátszod, elforgathatod a járművedet
45 fokkal balra vagy jobbra, a fordulás szabályainak megfelelően.
Összezúzás: Nem hajtjuk végre azonnal, miután felfordítottuk.
Ha a köröd során ütközöl egy másik járművel, és ez a kártya fel
van fordítva, a másik jármű két extra sérülés kártyát kap.
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Kitérés: Ezt a kártyát nem hajtjuk végre azonnal, miután
felfordítottuk. A járműved irányítási pontját meg kell növelni 1-el,
amíg ez a kártya fel van fordítva.
Ugrás: Ezt a kártyát nem hajtjuk végre azonnal, miután
felfordítottuk. Ha mozgatod a járművedet, amíg ez a kártya fel van
fordítva, átugorhatsz akadályok és más járművek felett anélkül,
hogy ütköznél velük, de nem landolhatsz rajtuk. (Ha a kártya
végrehajtása során a járműved a mozgását egy akadály vagy egy
jármű tetején fejezné be, nem hajthatod végre ezt a kártyát.)

Fegyverek speciális képességei

A felszerelés kártyáknak két fajtája van, fegyverek és fejlesztések. Néhány
fegyvernek vannak speciális képességei:
Lőtorony: Amikor ezzel a fegyverrel tüzelsz, a vonalzót a
járműved bármelyik oldalához odarakhatod, hogy megállapítsd,
a célpont lőtávolban van-e. (Lásd a „Tüzelés a fegyvereddel” ábrát.)
Csak a második körben: Ezzel a fegyverrel csak a második
körödben lőhetsz a Vezetés lépésekor. (A második Cselekvési
fázisban.)
Kipörgés: Miután az adott fegyver által okozott sérülés
végrehajtásra került, és a célpontot érte sérülés, a célpont kipördül
(lásd a kipörgés speciális sérülést fentebb). Ha a célpont már
kipördült egy sérülés kártya hatására, akkor mégegyszer nem
pördül ki.
Eldobás: Miután tüzeltél ezzel a fegyverrel, vedd ki a játékból.
Többször nem lehet használni.

Fejlesztések

Minden fejlesztés speciális képességet ad a járművednek:
Acél lemezek: Felhasználhatod ezt a felszerelést, hogy legfeljebb
3 sérülést megakadályozz. Miután összeadtad, mennyi sérülés érte
a járművet támadás vagy ütközés miatt (és miután levontad a
járműved irányítási pontjait), felhasználhatod ezt a felszerelést,
hogy legfeljebb 3 sérülést megakadályozz. A sérülés minden
további hatását a szokott módon kell végrehajtani.
Faltörő: A járművedben nem okoz sérülést, ha ütközik
akadályokkal, más járművekkel vagy a játéktér szélével. Ha
ütközöl, annak hatását a szokott módon kell végrehajtani azzal
a különbséggel, hogy magadnak nem húzol sérülés kártyákat. A
járműved továbbra is sérül, ha egy másik jármű ütközik bele.
Hátsó fegyver állvány: Válaszd ki az egyik fegyveredet. Amikor
ezzel a fegyverrel tüzelsz, , a vonalzót a járműved elejéhez és
hátuljához is odarakhatod, hogy megállapítsd, egy célpont
lőtávolban van-e. (lásd a „Tüzelés a fegyvereddel” ábrát.)
Aknafektető: A saját körödben a járműved mozgatása során
bármikor lehelyezhetsz egy akna jelzőt a járműved mögé. Ez az
akna jelző egy akadály, amely egészen addig a helyén marad,
amíg valaki nem ütközik vele, utána kikerül a játékból. Az akna
jelzők nem zavarják a látósugarat. Ha egy jármű egy akna
jelzővel ütközik, egy extra sérülés kártyát kell húzni. A játék
során legfeljebb három aknát helyezhetsz le.
Nitró: A saját körödben a járműved mozgatása során használhatod
fel, előre mozoghatsz vele három mezővel. Ez nem változtatja meg
az aktuális sebességedet. Ha a járműved egy akadállyal vagy egy
másik járművel ütközik, a karambolt a fentebb említett módon kell
végrehajtanod, és a járműved nem mozog többet ebben a körben.
Páncélzat: A járműved szerkezeti pontjait megnöveli 2-vel.

PÉLDA JÁTÉK

Két játékos játszik: Dávid és Tamás.

Dávid a kék szedánnal játszik, felszerelve géppuskával, lángszóróval és
hátsó fegyver állvánnyal (amely lehetővé teszi, hogy hátrafelé tüzeljen a
lángszóróval).
Tamás a sárga kamionnal játszik, felszerelve faltörővel, rakétával és
nitróval.

4

Tervezés lépése

Dávid és Tamás egyszerre választanak két irányítás kártyát és lehelyezik
őket maguk elé, arccal lefelé fordítva. Dávid a „Fordulás jobbra” és az
„Ugrás”, Tamás az „Összezúzás” és a „Gyorsítás” kártyákat választotta.

Irányítás lépése (első Cselekvési fázis)

Dávid járművének az aktuális sebessége 2, Tamásé 3, tehát Tamás kezdi
az első kört.
Tamás a köre során kijátsza az első kártyáját („Összezúzás”), amelynek
nincs azonnali hatása. Ezután előre mozgatja a járművét három mezővel.
Mivel a járműve körül nincs egy jármű sem lőtávolságon és látósugáron
belül, így nem tüzelhet a fegyverével. Az ő köre végetért.
Dávid következik. Felfedi az első kártyáját („Fordulás jobbra”) és elfordítja
a járművét úgy, hogy az Tamás járműve felé néz. Ezután előre mozgatja a
járművét két mezővel, amitől majdnem összeütközik Tamás járművével, de
hamarabb megáll. Végül, mivel Tamás járműve lőtávolon és látósugáron
belül van, Dávid tüzel a géppuskájával. Dávid húz két kártyát a sérülés
pakliból, amelyeken összesen 3 pont található. Tamás járművének irányítási
pontja 2, így tehát Dávid egy sérülés jelzőt tesz Tamás sebességmérőjére.
Dávid köre végetért. Mindkét játékos befejezte az első körét, így az első
Cselekvési fázis végetér, és kezdődik a második Cselekvési fázis.

Irányítás lépése (második Cselekvési fázis)

Mivel egyik játékos sem változtatott a járműve sebességén, így ismét
Tamás kezdi a kört.
Tamás felfedi a második kártyáját („Gyorsulás”), de úgy dönt, nem hajtja
végre (úgy érzi, a jelenlegi 3-as sebessége megfelelően gyors). Mozgatja a
járművét három mezővel előre, de mivel Dávid járműve két mezőnyire van,
karambol következik be. Tamás előre mozgatja a járművét amennyire csak
tudja, hogy érintse Dávid járművét, majd lelassít nullára. Mivel Tamás
felszerelte a faltörőt, így az ő járműve nem sérül meg az ütközés során, de
ettől függetlenül húz öt sérülés kártyát (hármat a járműve sebessége, kettőt
pedig az „Összezúzás” kártyája miatt), ezáltal 4 pontnyi sérülést okoz Dávid
járművében. (Mivel ez egy ütközés, Dávid nem vonhatja le a járműve
irányítási pontjait a 4 sérülésből.) Mivel az egyik kártya Dávidnak kritikus
sérülést is okozott, el kell dobnia véletlenszerűen egy irányítás kártyát a
kezéből. Tamás köre végetért. (Nem tüzelhet a fegyverével, mivel ütközött.)

Roncs autó: Ha a járműved ezzel az akadállyal ütközik, nem
kell megszakítanod a mozgását és nem kell csökkentened a
sebességét. Ehelyett a járműved maga előtt fogja tolni a roncsot.
Először hajtsd végre az ütközést a szokott módon, utána csúsztasd
az akadályt előre a járműved előtt, amíg az mozog. Ha eközben
egy második ütközés is bekövetkezik (nekitolod a roncsot egy
másik akadálynak vagy járműnek), újra végre kell hajtani az
ütközést a szokott módon, de a járműved nem sérül meg.
Lángoló hordók: Ha a járműved ezzel az akadállyal ütközik,
nem kell megszakítanod a mozgását, nem kell csökkentened a
sebességét, és nem is sérül meg az ütközéstől. Ehelyett a
járműved meglöki a hordókat. Csúsztasd az akadályt előre
egyenes vonalban az autód előtt annyi mezővel, amennyi az
autód aktuális sebessége. Ha az akadály egy másik autóval
ütközik, annak az autónak húzni kell két sérülés kártyát. Ha az
akadály egy másik akadállyal ütközik, tegyük az akadály mellé.
Miután meglökted a hordókat, fejezd be az autód mozgatását.
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Dávid felfordítja a második kártyáját („Ugrás”), amellyel át tud átugrani
akadályok és más járművek felett. Előre mozgatja a járművét két mezővel
(menet közben átugorva Tamás járművét), majd tüzel a lángszórójával
(hátrafelé), de nem húz olyan lapot a sérülés pakliból, ami pontot érne.
Mindkét játékos befejezte a második körét, így a második Cselekvési fázis
végetér. Mindkét játékos összeszedi a lerakott irányítás kártyáit, visszateszik
őket az irányítás paklijukba, és kezdődik egy új kör.

OPCIONÁLIS AKADÁLYOK

Néhány játék után, ha szeretnéd megfűszerezni a dolgot, használd az opcionális
akadályokat, amelyek az akadály jelzők hátoldalán találhatóak. Ezek
hagyományos akadályként viselkednek, kiegészülve speciális hatásokkal:

Benzinkút: Ha a járműved ezzel az akadállyal ütközik, az
akadály és a jármű is azonnal megsemmisül, és kikerül a
játékból.
Lángoló kerekek: Ha a járműved ezzel az akadállyal ütközik,
az ütközést a szokott módon kell végrehajtani azzal a kivétellel,
hogy a járműved nem sérül meg, csak kipördül. Ha a kipörgés
jelző a lángoló kerekek felé mutat, ne forgasd el a járművedet,
de húzz egy sérülés kártyát. A járműved innentől lángolni fog,
és a játék végéig minden köröd végén húznod kell egy sérülés
kártyát addig, amíg ki nem hagysz egy kört, hogy eloltsd.
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Fordította: kokix

Tüskés oszlop: Ha a járműved ezzel az akadállyal ütközik, két
extra sérülés kártyát kell húznod.

Magyar szabály

