UNOFFICIAL FAN CONTENT - NEM HIVATALOS FORDÍTÁS

BEVEZETÉS

A NÉGY SZEREP

Az XCOM: The Board Game egy időzített kooperatív játék,
amelyben a játékosok az XCOM védelmi erőket irányítják és
megpróbálják megakadályozni az idegen inváziót. Az XCOM
tagjaként minden egyes játékos egyedi szereppel rendelkezik.
Az inváziót egy ingyenes szoftver applikáció biztosítja, amely
online használható, és amely a mobil eszközök többségén
futtatható. A játékosoknak együtt kell működniük,
utasításokat adnak az Elfogóknak, katonákat indítanak
küldetésekre, új technológiákat fejlesztenek ki, hogy minél
hatékonyabban gátolják meg az inváziót.
Minden kör egy időzített fázissal kezdődik. A időzített
fázisban a játékosok elindítják az applikációt, és
információkat gyűjtenek az idegen invázióról. UFO-k jelennek
meg különböző földrészeken, kríziskártyák kerülnek
felhúzásra a krízispakliból, és az idegenek megtámadják az
XCOM főhadiszállását is. A játékosok katonákat vezényelnek ki
a bázis védelmére és küldetéseket teljesítenek, Elfogókat
indítanak az UFO-k megsemmisítésére, tudósokat utasítanak
új technológiák kifejlesztésére, valamint műholdak
segítségével kémkednek és zavarják az ellenség
kommunikációját.

Az erőforrások kihelyezése után a időzített fázis véget ér,
majd minden egyes bevetés végrehajtásra kerül, “kockáztasda-szerencséd” kockadobásos mechanika segítségével. Ha az
UFO-k nem kerülnek le a játéktábláról, akkor világméretű
pánikot okoznak. Amikor az Elfogókat és a katonákat
legyőzték, akkor a játékosok új építkezésbe és toborzásba
kezdenek, hogy megmentsék az emberiséget.

Minden egyes játékosnak egyedi képességekkel
rendelkező saját szerepe van.
A Parancsnok felelős az XCOM
költségvetéséért, valamint az Elfogók UFO-k
elleni bevetéséről.
A Vezető Tudós a kutatási technológiáért és
az XCOM erők fejlesztéséért felel.
Az Irányító Tiszt felelős az applikáció
irányításáért és fontos információkkal látja
el a többi játékost.
Az Osztagparancsnok vezeti az
XCOM erőket küldetésekre és
védelmezi a bázist.

A JÁTÉK TANULÁSA
Ez a füzet felsorolja a játék komponenseit, és végigvezet az
előkészületek lépésein, mielőtt használatba veszitek az
applikációt. Ez nem a teljes szabály könyv. A játék leírása
végett indítsátok el az applikációt és válasszátok ki az
„Oktató játék” nehézségi fokozatot a menüben.

Az Applikáció
Letöltése
Az XCOM: The Board Game App ingyenes applikáció letöltéséhez lépjetek be az Apple
iOS AppStore™, vagy a Google Play™ áruházba a digitális eszközötökön és keressetek
rá az XCOM: The Board Game applikációra. Ezen kívül az applikáció elérhető még
bármelyik internet böngészőben az xcomtheboardgame.com oldalról is.
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jÁTÉKELEMEK
Asset Recovery

Misidrection

Place J3 on the Emergency Funding
asset card.

Misdirection

Spawn 2 UFOs in

orbit.

Win the game.
Spawn 2 UFOs in orbit.

CENTRAL OF

FICER

Reduce panic in Africa by 2.

This task requires
to complete.

As the Central Offic
er, you are
responsible for
the following:
» Communication
– relay
information from
the app
» Intel – spawn UFO
s on the
board
» Orbit – assign
satellites to
orbital defense
» Threat – track
the threat level

return
against this task,
its
Before each roll
to this mission to
1 soldier assigned
reserve.

3E

5 INVÁZIÓS TERV
KÁRTYA

12 KÜLDETÉSKÁRTYA

Assault

4 SZEREP
SEGÉDLET KÁRTYA
2

Research Cen
ter

Reserve - Squad Leader

Alien Constru

ction

Place 2 assault soldiers here
at the start of the game.
Satellites

Reserve - Central Officer
Place 8 K here at the start of
the game.

Tech - Chief Scie

ntist

Asset - Chief Scie

ntist

1

TIME D PHA SE

7 TARTALÉKOS
KÁRTYA (2 MÉRETBEN)

Exha ust this 
Place
on a tech card that 1 E
has at
least 1 I assigned
to it.

Exha ust this 
Discard
2 tech cards from
your
hand. Then draw
2 tech
cards.

Increase panic in
Australia by 1.
“They have lande
d
at the opera!”

RESO LUTI ON PHA
SE

15 ESZKÖZKÁRTYA

28 TECHKÁRTYA

FLOATER

Evade – You canno
this enemy more t roll against
than once
each round.

32 KRÍZIS- 63 ELLENSÉGKÁRTYA
KÁRTYA

1 IDEGEN
KOCKA

4 XCOM KOCKA

29 KREDITJELZŐ

8 TUDÓSJELZŐ

8 MŰHOLDJELZŐ

6 PÁNIKJELZŐ

1 BÁZISSÉRÜLÉS
JELZŐ

1 FENYEGETÉSJELZŐ

18 SIKERJELZŐ

1 XCOM FH
JELZŐ

1 JÁTÉKTÁBLA

8 ELFOGÓ
3 NEHÉZ3 ROHAM- 3 MESTERFEGYVERES OSZTAGOS
LÖVÉSZ
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3
TÁMOGATÓ

4 ELITJELZŐ

24 UFO

KEZDETI
ELŐKÉSZÜLETEK

PONTOZÁS

Az XCOM: The Board Game előkészületeihez sorjában
kövessétek az alábbi lépéseket. Erről egy ábra található a
hátoldalon.

1. Helyezzétek a játéktáblát a játékterület közepére.
2. Osszátok ki a szerepeket és adjátok oda az
eszközkártyákat a játékosoknak. Az eszközkártyák
színkódoltak, és megtalálható rajtuk a játékos szerep neve.

KEVESEBB MINT NÉGY JÁTÉKOS
ESETÉN
Amikor négy játékos játszik, akkor minden egyes játékos
egyetlen szerepet használ. Két játékos esetén
mindketten két-két szereppel játszanak. Azt javasoljuk,
hogy az egyik játékos legyen a Parancsnokkal és a
Vezető Tudóssal, a másik pedig az Irányító Tiszttel és az
Osztagparancsnokkal. Három játékos esetén azt
javasoljuk, hogy az egyik játékos legyen az Irányító
Tiszttel és a Parancsnokkal. Ha egy játékos egyszemélyes
játékot játszik, akkor mind a négy szerepet magára ölti.
3. Osszátok szét a tartalékos kártyákat a játékosok között.
A tartalékos kártyákon fel van tüntetve, hogy melyik
szerephez tartoznak.
4. A felsorolt egységeket (katonák, műholdak, Elfogók és
tudósok) helyezzétek a megfelelő tartalékos kártyákra.
5. Helyezzetek mindegyik fajta katonából egyet-egyet,
valamint két Elfogót az utánpótláskészletbe.
6. Alakítsatok ki egy kredit és egy sikerjelző készletet.
Helyezzétek a fenyegetésjelzőt a fenyegetéssáv „1”-es
mezőjére, a bázissérülés-jelzőt pedig a sérüléssáv kék
mezőjére.
7. A Vezető Tudós összekeveri az összes techkártyát, kialakít
belőle egy techpaklit, amelyet a játéktábla mellé helyez.
8. A Parancsnok megkeveri a kríziskártyákat, kialakít belőle
egy krízispaklit, amelyet a játéktábla mellé helyez.
9. Az Osztagparancsnok megkeveri a küldetéskártyákat,
kialakít belőle egy küldetéspaklit, amelyet a játéktábla mellé
helyez.
10. Az Irányító Tiszt elindítja az applikációt és rákattint a
„Játék” menüpontra. Válasszátok ki a kívánt opciókat,
majd kövessétek az előkészületek további lépéseit. Most
már készen álltok a játékra!

FANTASY
FLIGHT
GAMES

A játék végén a játékosok az alábbi kritériumok szerint
kiszámolják a pontjaikat. Annál jobb, minél magasabb a
pontszám.

»
»
»
»
»
»
»

+100 pont, ha a játékosok győztek
-1 pont minden egyes UFO-ért a játéktáblán
-1 pont minden egyes katonáért az utánpótláskészletben
-1 pont minden egyes Elfogóért az utánpótláskészletben
-2 pont minden egyes földrészért, amelyik pániksáv
vörös szakaszában található
-2 pont minden egyes sérülésért a bázison
-5 pont minden egyes földrészért, amelyik pánikba esett

SZIMBÓLUMOK & RÖVID
HIVATKOZÁSOK
Alább található egy olyan lista szimbólumokról és
rövidített hivatkozásokról, amelyek megtalálhatók a
kártyákon. Minden vastagon szedett rész a kártya
használatának a költsége.
“Merítsd ki ezt ” Ahhoz, hogy egy játékos ennek a
kártyának a képességét használja, ki kell merítenie olyan
módon, hogy elforgatja 90°-kal. A kártyát frissíteni kell
ahhoz, hogy a kimerítési képességét ismét használni
lehessen.
“Helyezz ide X-et ” Ahhoz, hogy egy játékos ennek a
kártyának a képességét használja, a megadott számú
egységet rá kell helyeznie erre a kártyára. Az egységeket
a saját tartalékos állományukból kell a kártyára helyezni.
Nem lehet őket idemozgatni egy másik kártyáról, illetve
a játéktábláról.
“Dobj el X tetemet ” Ahhoz, hogy egy játékos ennek a
kártyának a képességét használja, el kell dobnia a
kártyán jelzett számú tetemet.

E: Sikerjelző

I: Tudós

J: Kredit

G: Elfogó

A: Időzített Fázis

K: Műhold

H: Végrehajtási Fázis
Fordította: Farkas Zsolt (fki@freemail.hu) v.1.0.
Lektorálta: Tomcy
© 1994-2014 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. © 2014 Fantasy Flight Publishing,
Inc. XCOM, XCOM: Enemy Unknown, Firaxis Games, the Firaxis Games logo, 2K, the 2K Games logo and
Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive
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ELŐKÉSZÜLETI ÁBRA & jÁTÉKTÁBLA FELÉPÍTÉS
Place 8 I here at the start of the
game.
Reserve - Chief Scientist

Discard 1 salvage 
Add 1 XCOM die to each roll
during a research task. Limit
once per task.

Exhaust this  Discard
2 tech cards from your
hand. Then draw 2 tech
cards.

RESOLUTION PHASE

TIMED PHASE

Scientists

Asset - Chief Scientist

Asset - Chief Scientist

Laboratory

Research Center

Place X I here  Use the
“exhaust this” ability on a
tech card of cost X in your
hand. Then discard
that card.
RESOLUTION PHASE

» Salvage – use alien materials
sceintists to research labs

Asset - Chief Scientist

» Research – assign tech and
As the Chief Scientist, you are
responsible for the following:

CHIEF SCIENTIST
Place 2 support soldiers here
at the start of the game.

E

F

Support

Satellite Nexus

Place 2 heavy soldiers here at
the start of the game.
Place 2 sniper soldiers here at
the start of the game.

Heavy
Sniper

Reserve - Squad Leader

Place 2 assault soldiers here
at the start of the game.

Officer Training

Asset - Squad Leader

Place 2 soldiers here 
Discard a crisis card from
the crisis pool. Limit once
per round.

TIMED PHASE

to the current mission

assign soldiers to defend the
base

card

» Defense – spawn enemies and

SQUAD LEADER
AirAir
and
Air
and
and
Space
Space
Space

» Deployment – assign soldiers

B

A

J

» Missions – choose the mission

C

K

As the Squad Leader, you are
responsible for the following:

Satellites

I

Reserve - Central Officer

Place 8 K here at the start of
the game.

Assault

D

Reserve - Squad Leader

Mission Control

Asset - Central Officer

Place 1 K

to the board or from the
board to its reserve.
here 

Move 1 TIMED
unit from
its reserve
PHASE

H

Reserve - Squad Leader

G

Skyranger

Satellite Uplink

ABCDEFGHIJK

Asset - Central Officer

RESOLUTION PHASE

Exhaust this  Reroll the
enemy die.

ABCDEFGHIJKLAH

Asset - Central Officer

not fallen intohere
panic.


Move 1 TIMED
UFO onPHASE
the board to
orbit or a continent that has
Place 1 K

F

Reserve - Squad Leader

Workshop

CENTRAL OFFICER

As the Central Officer, you are
responsible for the following:

information from the app

» Communication – relay

orbital defense

board

» Intel – spawn UFOs on the

» Orbit – assign satellites to

» Threat – track the threat level

F

Emergency Funding

COMMANDER
As the Commander, you are
responsible for the following:

» Funding – track the budget
and take emergency funds

» Crises – resolve crisis cards
»
Global Defense – assign
interceptors to the board

Asset
Asset
Asset
- Commander
- Commander
- Commander
TIMED
TIMED
TIMED
PHASE
PHASE
PHASE

Exhaust
Exhaust
Exhaust
this
this
this
 
Build
Build
Build
1 G.
1 G.
1Use
G.
Use
this
Use
this
ability
this
ability
ability
only
only
ifonly
North
if North
if North
America’s
America’s
America’s
panic
panic
panic
level
level
islevel
yellow.
is yellow.
is yellow.

Asset - Commander

Asset - Commander

TIMED PHASE

Exhaust this 
Place 1 soldier from its
reserve here. That soldier
becomes elite.

Place J10 here at
the start of the game.

Interceptors

Reserve - Commander
Place 6 G here at the start of
the game.

A. PÁNIKSÁV

E. KÜLDETÉS

I.

B. BÁZISSÉRÜLÉS SÁV

F. KUTATÁS

j. KRÍZISGYŰJTŐ

C. BÁZISVÉDELEM

G. FENYEGETÉSSÁV

K. UTÁNPÓTLÁSKÉSZLET

D. INVÁZIÓS TERV

H. FÖLDRÉSZEK
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ORBITÁLIS PÁLYA

