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SZABÁLYJEGYZÉK
AKCIÓK (XCOM & IDEGEN)

ÁLLJ!
Ez a Szabályjegyzék nem tanítja meg a játékosokat arra,
hogy miként kell játszani az XCOM: The Board Game
játékot. Tanácsos elsőként az „XCOM: The Board Game”
applikációban található bemutató játékot végigjátszani.
Ezután a játék közben, szükség esetén fellapozhatjátok
ezt a Szabályjegyzéket vagy használhatjátok az
applikáció Szabályok részét.

Az applikáció véletlenszerű sorrendben látja el
végrehajtandó akciókkal a játékosokat. Az XCOM akciók kék
szövegdobozban kék felirattal kerülnek feltüntetésre.

»
»

Az XCOM akciók opcionálisak.
Ha egy XCOM akció sárga szövegdobozban jelenik meg
a képernyőn, akkor az az orbitális pályán lévő UFÓK
miatt következett be. Egy ilyen zavart akció az időzített
fázisban a szokásosnál korábban történik meg.

A SZABÁLYJEGYZÉK
HASZNÁLATA

»

Ez a Szabályjegyzék témakörök szerint, az angol ábécé
sorrendjében haladva részletezi és magyarázza a szabályokat.

Az idegen akciók vörös szövegdobozban vörös felirattal
kerülnek feltüntetésre.

A jegyzékben felsorolt valamennyi információ az applikáció
Szabályok részében is megtalálható.
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»
»

Amikor egy XCOM akció fázis során az időzítő nullára
csökken, akkor egy új akció jelenik a képernyőn, és az
aktuális játékosnak AZONNAL abba kell hagynia az
előző akció végrehajtását.

Az idegen akciók kötelezők és végre kell őket hajtani.
Amikor egy idegen akció során éri el az időzítő a
nullát, akkor egy villogó figyelmeztetés jelenik meg,
valamint a „LEJÁRT” felirat. A következő akció nem
kezdődik el addig, amíg az Irányító Tiszt meg nem
nyomta a „KÉSZ” gombot az akció teljesítésekor.
Amikor az idő lejár, olyankor feleződik a következő
XCOM akcióra fordítható idő, és csökkenti az esetleg
meglévő szüneteltetési időt az akció teljesítésének
időtartamára.

Kapcsolódó fogalmak: Kommunikációs Kezelőfelület, Zavart
Akciók, Időzített Fázis

Fordította: Farkas Zsolt (fki@freemail.hu) v.1.0.
Lektorálta: Tomcy
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ESZKÖZÖK
Az eszközkártyák olyan játékelemek, amelyeket a játékosok
az előkészületek során kapnak meg.

»
»
»

»

Minden kártya tartalmazza a nevet, a szimbólumot és a
hozzá tartozó szerep színét. Minden eszközkártyát oda
kell adni a szerephez tartozó játékosnak.
A A szimbólumú eszközök az időzített fázis során
bármikor használhatók, függetlenül attól, hogy éppen
melyik akció végrehajtása folyik.
A H szimbólumú eszközök a végrehajtási fázis során
bármikor használhatók, AMENNYIBEN a kártyák
nincsenek kimerülve. A játékosok használhatnak
eszközöket kockadobások után és az eredmények
érvényesítése előtt, de a dobott kockák számát nem
változtathatják meg.
Az applikáció egy, a bázishoz tartozó eszközt rendel a
Parancsnokhoz. Ez az eszköz csak akkor használható, ha
a főbázisnak helyet adó földrész pánikszintje a sárga
szakaszban ér. A többi földrész-specifikus eszközt
tegyétek vissza a dobozba.

Egy eszköz hatásainak végrehajtásához a játékosnak ki kell
fizetnie a kártyán a vastagon szedett számmal jelzett
költséget.

»

»

»

AZ ESZKÖZKÁRTYA
FELÉPÍTÉSE

A „helyezz ide X-et” azt jelenti, hogy a kártya
használatához egy játékosnak a kártya által
megnevezett típusú és számú egységet kell a kártyára
helyeznie. Az odahelyezett egységeket a tartalékos
állományból kell elvenni, nem pedig egy másik kártyáról
vagy a játéktábláról.
A „merítsd ki” azt jelenti, hogy a kártya használatához
egy játékosnak a kártya óra járásával megegyező
irányban 90°-kal történő elfordításával ki kell merítenie
azt. A kártyát frissíteni kell, mielőtt egy játékos ismét
használhatná annak kimerítési képességét.
A „dobj el X tetemet” azt jelenti, hogy a kártya
használatához egy játékosnak el kell dobnia a kártya
által meghatározott számú tetemet.

Kapcsolódó fogalmak: Az Eszközkártya Felépítése,
Hozzárendelés, Kimerült, Játékos Szerepek, Frissítés

A. Szerep Szimbólum
B. Név
C. Fázis Szimbólum
D. Kártya Típus & Szerep
E. A Szabály Szövege
Kapcsolódó fogalmak: Eszközök, Játékos Szerepek,
Időzített Fázis

HOZZÁRENDELÉS
A játékosok egységeket rendelhetnek hozzá az olyan
játéktáblán lévő mezőkhöz, mint amilyen például a
bázisvédelmi mező, illetve a kártyákhoz, például a
küldetésekhez és az ellenségekhez.

»

»

Amikor egy játékos hozzárendel egy egységet
valamihez, akkor azt a játékelemet konkrétan ráhelyezi
a megfelelő mezőre vagy kártyára.
A mezőhöz, illetve a kártyához hozzárendelt egységek a
végrehajtási fázis végéig a helyükön maradnak, egészen
addig, amíg az applikáció arra nem utasítja a
játékosokat, hogy tegyék vissza az egységeket a
tartalékos állományba.

Kapcsolódó fogalmak: Feladatok/Kockadobás, Egységek
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BÁZISVÉDELEM

3. Az Osztagparancsnok végrehajtja a dobása
eredményének hatásait:

»

Az Osztagparancsnok felelős a bázisvédelmi feladatokkal
kapcsolatos valamennyi hatásért.

»

»

A bázison lévő minden egyes ellenségkártya egy-egy
különálló feladat.

ELLENSÉG A BÁZISON!

»

Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok felhúzza az ellenségpakli legfelső
kártyáját és képpel felfelé fordítva a bázis egyik üres
ellenségmezőjére helyezi.

BÁZISVÉDELEM
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok katonákat rendel a bázis védelmére.

»

»

A BÁZISVÉDELEM VÉGREHAJTÁSA
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok az általa választott sorrendben
megtámad minden egyes ellenséget. Más feladatoktól
eltérően a bázisvédelmi feladatok között a fenyegetés nem
áll vissza „1”-re.

»

Az alábbi lépéseket kell követni:

»
»

»

»

Egy ellenséget megtámadó katonák száma legfeljebb
annyi lehet, amennyi képesség szimbólum van az
ellenségkártyán. Minden egyes képesség
szimbólumhoz csak egyetlen katona rendelhető.

»

»

További egy XCOM kockával dob minden egyes olyan
specialista képesség szimbólumhoz rendelt katonáért,
amelyik katona a tartalékos kártyáján rendelkezik
ugyanolyan specialista képesség szimbólummal.

Veszteség dobása esetén (az idegen kocka eredménye
kisebb vagy megegyezik az aktuális fenyegetéssel) a
feladathoz rendelt valamennyi katona meghal, és az
utánpótláskészletbe kerül.

Az Osztagparancsnok maga dönti el, hogy a mely
bázisvédelmi feladatokat, hányszor és milyen
sorrendben hajtja végre. Az Osztagparancsnoknak
nem kötelező teljesítenie egy bázisvédelmi feladatot
ahhoz, hogy elkezdjen egy újat. Megteheti, hogy
később visszamegy és teljesít egy korábban
félbehagyott feladatot.
Az Osztagparancsnok eldöntheti, hogy ugyanazokat a
katonákat vagy más katonákat rendel egy adott
bázisvédelmi feladathoz, vagy pedig minden egyes
dobásnál különböző bázisvédelmi feladathoz rendeli
őket.

A bázis sérülésének mértékét a bázissérülés-jelző mutatja.
Az összes bázisvédelmi feladat végrehajtása után az
Osztagparancsnok egy sérülést oszt ki a bázisra minden
egyes, a bázison lévő és el nem pusztított ellenség után.
Ezután eldobja az összes ellenséget a bázisról.

Egy képesség szimbólumhoz való hozzárendeléshez a
katonának rendelkeznie kell egy azzal megegyező
képesség szimbólummal a tartalékos kártyáján.

2. Az Osztagparancsnok az ellenségkártyához rendelt
katonák számával megegyező számú XCOM kockával dob.

Amikor a sikerek száma eléri az ellenség életerejét (a
szám az ellenségkártya jobb felső sarkában), akkor az
ellenség elpusztul, és a kártya, mint tetem, a Vezető
Tudóshoz kerül.

4. Ha a bázisvédelemre rendelt katonák közül egy vagy
több nem hal meg, akkor az Osztagparancsnok az 1.
lépéshez visszaugorva ismét dobhat.

A bázis védelmére rendelt katonákat a bázisvédelmi
mezőre kell helyezni. A bázis bázisvédelmi mezőre
helyezett katonák számának nincs korlátja.

1. Az Osztagparancsnok megtámad egy ellenséget úgy,
hogy katonákat rendel hozzá a bázisvédelmi mezőről a
bázison tartózkodó egyik tetszőleges ellenségkártya
képesség szimbólumaihoz.

Minden kidobott siker után egy sikerjelzőt helyez az
ellenségkártyára.

Ha a bázissérülés sávon a bázissérülés-jelző egy vörös
mezőre ér, akkor az Osztagparancsnok végrehajtja az
inváziós terv kártya kritikus sérülés hatását.
Ha a bázissérülés sávon a bázissérülés-jelző a narancs
mezőre ér, akkor az XCOM bázis elesik, és a játékosok
elveszítik a játékot!

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Elit, Ellenség,
Inváziós Terv, Hulladék, Katona, Osztagparancsnok,
Feladatok/Kockadobás

Most minden olyan hatás használható amelyik
lehetővé teszi az Osztagparancsnok számára, hogy
kockát dobjon újra.

SZABÁLYJEGYZÉK
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KÖLTSÉGVETÉS & KREDITEK
A kreditjelzők az XCOM finanszírozását jelentik a felmerülő
költségekre. A Parancsnok minden körben krediteket kap az
applikációtól, és ez biztosítja a rendelkezésre álló
költségvetést az adott körre.
A Parancsnok arra használja a krediteket , hogy megfizesse
a játéktáblára helyezett egységeket.

»

Minden egység (Elfogó, műhold, tudós és katona) egy
kreditbe kerül az XCOM költségvetéséből, amikor az egységet a játéktáblára helyezik. Ezeknek a költségeknek a
kifizetése majd csak a végrehajtási fázisban történik
meg.

XCOM KÖLTSÉGVETÉS
A Parancsnok az applikáció által jelzett számú kreditet kap.

»

A pániksáv vörös szintjén lévő minden egyes földrész,
minden körben csökkenti az XCOM költségvetésébe
érkező kreditek számát. Ezt a csökkenést az applikáció
számolja ki.

ELÉRHETŐ VÉSZTARTALÉK
A Parancsnok elvehet tetszőleges számú kreditet a
„Vésztartalék” eszközkártyáról, amikor az applikáció arra
lehetőséget ad.

»

A kártyáról elvéve ezek a kreditek az XCOM
költségvetésébe kerülnek, és csak kártyahatások
eredményként pótolhatók. A „Vésztartalék” kártyán
tartható kreditek számának nincs korlátja.

KATONÁK TOBORZÁSA ÉS
ELFOGÓK ÉPÍTÉSE
Költségvetési többlet esetén a Parancsnok katonákat
toborozhat és Elfogókat építhet az utánpótláskészletből
olyan módon, hogy elkölti az extra krediteket, amikor az
applikáció erre utasítást ad. Ezután minden megmaradt
kredit visszakerül a készletbe.

»
»
»

»

A tartalékos, eszköz- és techkártyához rendelt egységek
nem számítanak bele az XCOM költségvetésébe.

Amennyiben a hozzárendelt egységek száma meghaladja a
Parancsnok költségvetését, akkor költségvetési hiány
keletkezik. A Parancsnok minden egyes kifizetetlen kredit
után eggyel növeli a legmagasabb pánikszinttel rendelkező
földrész pánikszintjét.

»

»

Ha több földrész pánikszintje egyformán a legmagasabb,
akkor a Parancsnok dönti el, hogy melyik földrész
pánikszintjét növeli. A pánikba esett földrészek
pánikszintje nem növelhető tovább, és nem vehető
figyelembe, amikor a legmagasabb pánikszinttel
rendelkező földrészt kell meghatározni.
Ha egy földrész pánikba esik, és továbbra is fennáll a
költségvetési hiány, amelyet még végre kell hajtani ,
akkor a Parancsnok megkeresi az új legmagasabb
pánikszintű földrészt a pániksávon, majd ezt mindaddig
folytatja, amíg a teljes költségvetési hiányt nem rendezi.
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A Parancsnok az Elfogókat és a katonákat bármilyen
arányban beszerezheti.
A beszerzett katonák és Elfogók a saját tartalékos
kártyáikra kerülnek, és azonnal felhasználhatóvá válnak.

Kapcsolódó fogalmak: Parancsnok, Elfogók, Pánik,
Egységek

IRÁNYÍTÓ TISZT
Az Irányító Tiszt feladata az applikáció
kezelése, valamint az applikációtól érkező
utasítások és információk közlése a többi
játékossal.
Az Irányító Tiszt:

»
»

A KÖLTSÉGVETÉS VIZSGÁLATA
Amikor az applikáció arra utasítja a Parancsnokot, hogy
vizsgálja meg a költségvetést, akkor a játéktáblán lévő
minden egyes egységért kifizet egy kreditet az XCOM
költségvetéséből.

Minden egyes elköltött kreditért a Parancsnok
toborozhat egy egységet vagy építhet egy Elfogót.

»
»
»
»
»

Közli az applikációtól érkező utasításokat a többi
játékossal.
Közli az applikációtól érkező előrejelzéseket a többi
játékossal. Minden alkalommal, amikor a vörös
szkennergomb felvillan, akkor az Irányító Tiszt
rákattinthat, hogy megnézze az UFO-kkal kapcsolatos
előrejelzést.
Képes szüneteltetni az aktuális akciót.
UFO-kat helyez az orbitális pályára és a földrészekre,
amikor az applikáció erre utasítást ad.
Az orbitális pályán lévő UFO-kat a földrészekre mozgatja,
amikor az applikáció erre utasítást ad.
Műholdakat rendel az orbitális pálya védelmi feladatra,
amikor az applikáció erre utasítást ad.
Az Irányító Tiszt végrehajtja az orbitális pálya védelmi
feladatot, amikor az applikáció erre utasítást ad.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Kommunikációs
Kezelőfelület, Előrejelzések, Az Orbitális Pálya Védelme,
Szünet, Játékos Szerepek, Műholdak, Feladatok/Kockadobás,
UFO-k

VEZETŐ TUDÓS
A Vezető Tudós felelős az idegen technológia
kutatásáért és az XCOM védelmi erők
fejlesztéséért.
A Vezető Tudós:

»
»
»

Amikor az applikáció erre utasítást ad, akkor annyi
lapot húz fel a techpakliból, hogy összesen hat kártya
legyen a kezében.
Techkártyákat és tudósokat rendel a három kutatási
mezőhöz, amikor az applikáció erre utasítást ad.
Balról jobbra végrehajtja a három kutatási feladatot,
amikor az applikáció erre utasítást ad.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Játékos Szerepek,
Kutatás, Hulladék, Tudósok, Tech

PARANCSNOK
A Parancsnok felelős az általános stratégia
kialakításáért, valamint ő látja el az XCOM
védelmi erők pénzügyi teendőit.
A Parancsnok:

»
»
»
»
»
»
»

Krediteket vesz el, amikor az applikáció erre utasítást
ad. Ezeket a krediteket használja fel arra, hogy a
többi játékos költségeit fedezze.
Krediteket vehet el a „Vésztartalék” eszközkártyáról,
amikor az applikáció erre utasítást ad.
Elfogókat rendel a globális védelmi feladatokra,
amikor az applikáció erre utasítást ad.
Felhúz két kríziskártyát és kiválaszt közülük egyet,
amelyet a krízisgyűjtőbe tesz.
Katonákat toborozhat és Elfogókat építhet, amikor az
applikáció erre utasítást ad.
A krízisgyűjtőben lévő valamennyi kríziskártyát
végrehajtja.
Valamennyi globális védelmi feladatot végrehajtja az
általa választott sorrendben, amikor az applikáció
erre utasítást ad.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Költségvetés
& Kreditek, Globális Védelem, Elfogók, Pánik,
Játékos Szerepek
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KOMMUNIKÁCIÓS
KEZELŐFELÜLET

H. A “Szünet” gomb. Erre a gombra kattintva az Irányító
Tiszt szüneteltetheti az időzítő futását, amennyiben a
játékosoknak több időre van szükségük egy akció
teljesítéséhez. A játék szüneteltetési időtartama a
könnyű nehézségi fokozat kivételével véges. A szünet
gomb saját beépített időzítővel rendelkezik, amely azt
jelzi, hogy mennyi szüneteltetési ideje maradt még az
Irányító Tisztnek.
Kapcsolódó fogalmak: Akciók (XCOM & Idegen), Irányító
Tiszt, Előrejelzések, Zavart Akciók, Időzített Fázis

JÁTÉKELEM KORLÁTOZÁSOK
Számos jelző létezik, amelyek a költségvetést, a pánikot, a
bázissérülést és más egyéb hatásokat hivatottak jelezni.

»
»
»
»
A. Az induló XCOM költségvetés. Ennyi kreditet kap a
Parancsnok a kör elején.
B. UFO szkenner. Amikor ez felgyullad, akkor az Irányító Tiszt
rákattint, hogy megtekintse az érkező UFO célpontok
előrejelzését. Minél több UFO tartózkodik az orbitális
pályán, annál kevesebb az előrejelzés minden egyes
körben.
C. Az időzítő. Ez az időzítő azt mutatja, hogy mennyi idejük
van a játékosoknak végrehajtani az aktuális akciót.
D. Az aktuális akció. Itt látható az akció neve, valamint az
akció végrehajtásáért felelős szerep neve és szimbóluma.
A játék folyamán az Irányító Tiszt az akcióra kattintva
szüneteltetheti a játékot, és megtekintheti az adott akció
végrehajtásáról szóló utasításokat.
E. A “KÉSZ” gomb. Az aktuális akció végrehajtásának
végeztével az Irányító Tiszt rákattint erre a gombra, és
elkezdődik a következő akció.
F. Feladat történet. Az Irányító Tiszt itt tekintheti meg a kör
összes feladatát.
G. A “Menü” gomb. Ide kattintva előjön a Főmenü. Erre a
gombra kattintva a játék szünetel. A játékot ilyen módon
szüneteltetve a leállás időtartama nem vonódik le
szüneteltetési időből.

Az elitjelzők számának a korlátja a játékhoz adott
tényleges darabszámuk. Sohasem lehet egyidejűleg
négynél több elit katona.
A kredit- és sikerjelzők száma nem korlátozott. Ha a
játékosok kifogynak a kredit- és/vagy sikerjelzőkből,
akkor használhatnak helyettesítőket.
Az egységek számának a korlátja a játékhoz adott jelzők
és műanyag figurák tényleges darabszáma.
Az UFO-k számának a korlátja a játékhoz adott műanyag
figurák tényleges darabszáma. Amennyiben minden UFO
a játéktáblán van, akkor mindaddig hagyjátok figyelmen
kívül az UFO-k megjelenésére vonatkozó utasításokat,
amíg le nem kerülnek UFO-k a játéktábláról, és így ismét
elérhetővé válnak.

KRÍZISEK
A kríziskártyák az idegen invázió által okozott katasztrofális
eseményeket szimbolizálják. Az előkészületek során a
kártyákat összekeverve ki kell alakítani egy krízispaklit.

KRÍZIS!
Amikor az applikáció arra utasítja a Parancsnokot, hogy
válasszon ki egy krízist, akkor felhúzza a krízispakli felső két
lapját, és az egyikét a krízisgyűjtőhöz adja, a másikat pedig
eldobja.

A KRÍZISEK VÉGREHAJTÁSA
Amikor az applikáció arra utasítja a Parancsnokot, hogy
végrehajtsa a krízis feladatot, akkor fentről lefelé haladva a
krízisgyűjtőben lévő valamennyi krízist végre kell hajtani.

»

Minden egyes kríziskártyát, a végrehajtása után el kell
dobni. Az eldobott kártyák a saját paklijuk aljára
kerülnek a végrehajtási fázis végén.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Parancsnok,
A Kríziskártya Felépítése
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A KRÍZISKÁRTYA FELÉPÍTÉSE

ELLENSÉG A BÁZISON!
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok felhúzza az ellenségpakli legfelső
kártyáját és képpel felfelé a bázis egyik üres
ellenségmezőjére helyezi.

»

Minden egyes ellenséget másik mezőre rak.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Bázisvédelem, Vezető
Tudós, Az Ellenségkártya Felépítése, Küldetés, Tetem,
Képesség Szimbólum, Osztagparancsnok

AZ ELLENSÉGKÁRTYA
FELÉPÍTÉSE
A. A Szabály Szövege
B. Színesítő Szöveg

ELIT
Az elitjelzők jelképezik egy katona képzettségét és
tapasztalatát. A Parancsnok képes elitté tenni egy katonát
a „Tisztképzés” eszközkártya használatával.

»
»
»

Egy feladat teljesítésekor az Osztagparancsnok egy
extra kockával dob a feladathoz rendelt minden egyes
elit katonáért.
Ha egy elit katona meghal, akkor elveszíti elit státuszát.

A. Életerő

Az elit katonák száma legfeljebb annyi lehet, mint
amennyi az elitjelzők száma. Egy időben nem lehet
négynél több elit katona, és nem képezhető ki új elit
katona, ha már mindegyik elitjelző katonához van
rendelve.

B. Képesség Szimbólumok

Kapcsolódó fogalmak: Katonák, Osztagparancsnok,
Feladatok/Kockadobás

ELLENSÉG
Az ellenségkártyák kimondottan a megszálló idegen
fenyegetést jelenítik meg. Az előkészületek során bizonyos
ellenségkártyákat össze kell keverni és ki kell alakítani
belőlük az ellenségpaklit.
Amikor az ellenségkártya életerejével megegyező számú
vagy több sikerjelző kerül a kártyára, akkor az ellenség
elpusztul.

»

Amikor egy ellenség elpusztul, akkor a Vezető Tudós
tetemként megkapja azt az ellenségkártyát.

Amikor az Osztagparancsnok küldetést rendel egy
küldetésmezőhöz, akkor annak a küldetésnek minden egyes
ellenségmezőjéhez felhúz egy-egy ellenségkártyát és képpel
lefelé fordítva a mezőkre helyezi őket.

C. Név
D. A Szabály Szövege
Kapcsolódó Ellenség, Képesség Szimbólum

KIMERÜLÉS
A kimerült műholdat és tudóst képpel lefelé kell fordítani,
és mindaddig nem lehet feladatokhoz vagy kártyákhoz
rendelni, amíg nem frissül.
A kimerült kártyát az óramutató járásával megegyező
irányban 90°-kal el kell fordítani, és addig nem lehet
használni, amíg nem frissül.
Műholdakat, tudósokat, eszközöket és techeket a
végrehajtási fázis végén kell frissíteni, amikor arra az
applikáció utasítást ad.
Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Frissítés, Műholdak,
Tudósok, Tech
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VÉGSŐ KÜLDETÉS
A végső küldetés az inváziós terv kártya hátoldalán
található.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok átfordítja az inváziós terv kártyát arra
az oldalára, amelyik a végső küldetést tartalmazza.

»
»

A végső küldetés megjelenésének esélye az
Osztagparancsnok által teljesített minden egyes
küldetéssel egyre növekszik.
A végső küldetés teljesítésével a játékosok megnyerik a
játékot.

A GLOBÁLIS VÉGELEM VÉGREHAJTÁSA
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a Parancsnok
a következő lépésekben, az általa választott sorrendben
végrehajtja az összes globális védelmi feladatot:
1. A Parancsnok minden egyes, a feladathoz rendelt Elfogó
után dob egy XCOM kockával.

»

2. A Parancsnok végrehajtja a dobása eredményének
hatásait.

»

Minden egyes végső küldetés ellenség nélküli feladatára
egyedi szabályok vonatkoznak, amelyek növelik a
nehézséget.

»

A végső küldetés végrehajtásakor a feladatok teljesítésére
vonatkozó szokásos szabályokat kövessétek.
A Parancsnoknak egy kreditet költenie az XCOM
költségvetéséből a végső küldetéshez rendelt minden egyes
katonáért.
Az Osztagparancsnok a végső küldetéshez és a normál
küldetéshez egyaránt rendelhet katonákat ugyanabban a
körben.

Most lehet használni minden olyan hatást, amelyik
lehetővé teszi a Parancsnok számára, hogy kockát
dobjon újra.

Minden siker után elpusztít egy UFO-t azon a
földrészen.
Veszteség dobása esetén a feladathoz rendelet
valamennyi Elfogó megsemmisül és visszakerül az
utánpótláskészletbe. Ne feledjétek, hogy a sikereket
és a veszteséget egyszerre kell végrehajtani, tehát
Elfogók és UFO-k semmisülhetnek meg egyidejűleg
is.

3. Amennyiben a feladathoz rendelt Elfogók nem
semmisülnek meg, akkor a Parancsnok visszatérve az 1.
lépéshez ismét dobhat.

Kapcsolódó fogalmak: Inváziós Terv, Az Inváziós Terv
Kártya Felépítése, Küldetés

Miután a Parancsnok végrehajtotta az összes globális
védelmi feladatot, akkor minden földrészen maradt UFO
után eggyel növeli az adott földrész pánikszintjét.

ELŐREJELZÉSEK

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Parancsnok, Elfogók,
Veszteség, Pánik, Feladatok/Kockadobás, UFO-k

Az előrejelzések az idegen invázióval kapcsolatos hírszerzés
információit jelképezik.

ELFOGÓK

»

Az Irányító Tiszt rákattinthat a vörös szkenner gombra,
hogy előre észlelje az UFO-kat. Ezek az UFO-k a kör egy
későbbi részében kerülnek a játéktáblára.

Az Elfogók jelenítik meg az XCOM védelmi erőinek
légierejét.

»

Kapcsolódó fogalmak: Irányító Tiszt, UFO-k

GLOBÁLIS VÉDELEM

»

A Parancsnok látja el a globális védelmi feladatokkal
kapcsolatos teendőket.

»

»

A játéktáblán a hat földrész saját, különálló globális
védelmi feladattal rendelkezik. Minden egyes globális
védelmi feladat után a fenyegetés visszaáll „1”-re.

ELFOGÓK BEVETÉSE
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a Parancsnok
minden egyes földrészhez hozzárendel legfeljebb három
Elfogót. Minden Elfogó hozzárendelését ugyanabban az
XCOM akcióban kell végrehajtani.
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»

Amikor az Elfogók nincsenek feladathoz vagy kártyához
rendelve, akkor a saját tartalékos kártyájára helyezve
kell tartani őket.
Amikor egy Elfogó megsemmisül, akkor az
utánpótláskészletbe kell helyezni.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a
Parancsnok a különböző földrészekhez rendeli az
Elfogókat.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a
Parancsnok krediteket költhet, hogy Elfogókat építsen,
és a tartalékos állományukba helyezze őket.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Vezető Tudós,
Parancsnok, Globális Védelem, Egységek

INVÁZIÓS TERV

VESZTESÉG

Az inváziós terv kártya jeleníti meg az idegen invázió
természetét. Az előkészületek során az applikáció kiválaszt
egy inváziós tervet.
» Amikor a bázissérülés sávon a bázissérülés-jelző egy
vörös mezőre ér, akkor az Osztagparancsnok
végrehajtja az inváziós terv kártya kritikus sérülés
hatását.
» Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok átfordítja az inváziós terv kártyát a
végső küldetést tartalmazó oldalára.
Kapcsolódó fogalmak: Végső Küldetés, Az Inváziós Terv
Kártya Felépítése

Minden olyan alkalommal veszteség keletkezik, amikor az
idegenkocka eredménye kisebb vagy megegyezik a
fenyegetéssel egy feladat végrehajtása során.
Egy veszteség az alábbi következményekkel jár:
» A feladathoz rendelt katonák meghalnak (visszakerülnek
az utánpótláskészletbe).
» A feladathoz rendelt Elfogók megsemmisülnek
(visszakerülnek az utánpótláskészletbe).
» A tudósok és a műholdak kimerülnek (jelzőiket meg kell
fordítani).
Kapcsolódó fogalmak: Bázisvédelem, Globális Védelem,
Küldetés, Az Orbitális Pálya Védelme, Kutatás, Fenyegetés

AZ INVÁZIÓS TERV KÁRTYA
FELÉPÍTÉSE

KÜLDETÉS
A küldetések az XCOM védelmi erőinek tevékenységét
jelentik.
» Minden egyes küldetés három különálló feladattal
rendelkezik, amelyeket szimbólumok, illetve
ellenségmezők jeleznek.

KÜLDETÉS VÁLASZTÁSA

A. Cím
B. Kritikus Sérülés Hatás

A VÉGSŐ KÜLDETÉS KÁRTYA
FELÉPÍTÉSE

Amikor az applikáció utasítást ad az Osztagparancsnoknak,
hogy válasszon egy küldetést, akkor felhúz két kártyát a
küldetéspakliból, és az egyiket a küldetésmezőhöz rendeli. A
másik kártyát eldobja.
» Amikor az Osztagparancsnok hozzárendel egy küldetést
a küldetésmezőhöz, akkor felhúz és lehelyez egy-egy
ellenséget annak a küldetéskártyának minden egyes
ellenségmezőjére.
Amikor ez az akció történik, és már van egy aktív küldetés,
akkor az Osztagparancsnok eldöntheti, hogy megtartja a
korábban választott küldetést, vagy pedig egy újjal
helyettesíti. Ha helyettesíteni kívánja a korábbi küldetést,
akkor a régit eldobja és valamennyi hozzárendelt katonát
visszateszi a saját tartalékos állományába. Amennyiben
megtartja a korábban választott küldetést, akkor mindkét
újonnan húzott kártyát eldobja.

OSZTAG KÜLDETÉSRE VEZÉNYLÉSE

A. Cím
B. Kritikus Sérülés Hatás
C. Jutalom
D. Küldetés Feladatok (A Szabályok Szövegeivel)
E. Ellenség Feladatok
Kapcsolódó fogalmak: Bázisvédelem, Végső Küldetés,
Inváziós Terv, Feladatok/Kockadobás

Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok hozzárendel legfeljebb négy katonát a
küldetéshez.
» A katonák küldetéshez rendelése előtt az
Osztagparancsnok képpel felfelé fordítja a küldetésen
lévő összes ellenséget.
» Egy küldetéshez nem jelölhető ki négynél több katona.
» Ha egy küldetést nem sikerült teljesíteni, akkor a
következő körben az Osztagparancsnok több katonát
rendelhet hozzá.

SZABÁLYJEGYZÉK
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KÜLDETÉS VÉGREHAJTÁSA
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok végrehajtja a küldetést. Minden küldetés
három különálló feladattal rendelkezik, amelyeket sorban,
balról jobbra kell teljesíteni. Más feladatoktól eltérően, a
küldetés feladatok között a fenyegetés NEM áll vissza „1”-re.
A küldetés végrehajtásának lépései:
1. Az Osztagparancsnok katonákat rendel bal oldalról az
első még befejezetlen feladathoz.
» Ahhoz, hogy egy katonát egy képesség szimbólumhoz
lehessen rendelni, ahhoz a katonának rendelkeznie kell
ugyanolyan képesség szimbólummal a tartalékos
kártyáján.
» Egy feladathoz rendelhető katonák száma korlátozva
van a feladat képesség szimbólumainak számával.
Minden egyes képesség szimbólumhoz csak egyetlen
katona rendelhető.
2. Az Osztagparancsnok a feladathoz rendelt katonák
számával megegyező számú XCOM kockával dob. Most
minden olyan hatás használható, amelyik lehetővé teszi
az Osztagparancsnok számára, hogy kockát dobjon újra.
» További egy XCOM kockával dob minden egyes olyan
specialista képesség szimbólumhoz rendelt katonáért,
amelyik katona a tartalékos kártyáján rendelkezik
ugyanolyan specialista képesség szimbólummal.
» Ha egy nem-ellenség feladatnál egy vagy több sikert
dobott, akkor az a feladat teljesült.
» Az ellenség feladatoknál minden egyes kidobott siker
után egy sikerjelzőt helyez az ellenségkártyára.
» Amikor a sikerjelzők száma eléri vagy meghaladja az
ellenség életerejét, akkor az ellenség elpusztul, és a
kártya, mint tetem, a Vezető Tudóshoz kerül.
» Veszteség dobása esetén a feladathoz rendelt
valamennyi katona meghal, és az utánpótláskészletbe
kerül.
» A teljesített feladatokat egy sikerjelzővel kell jelölni,
hogy számon lehessen tartani egy játékos
előrehaladását, és a küldetés állapota átkerül az egyik
körről a következőre.
3. Ha a küldetéshez rendelt egy vagy több katona nem hal
meg, akkor az Osztagparancsnok az 1. lépéshez
visszaugorva ismét dobhat.
» Más feladatoktól eltérően, a küldetés feladatok között
a fenyegetés nem áll vissza „1”-re.
» Amikor egy küldetés teljesült, akkor mielőtt a
küldetéskártyát félretenné, az Osztagparancsnok
végrehajtja a küldetés két jutalom hatását.
» Egy teljesített küldetéshez rendelt valamennyi katona
visszakerül a saját tartalékos állományába.
Ha egy küldetés nem teljesült, akkor minden sikerjelzőt és
katonát a helyén kell hagyni a következő körre.
Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Inváziós Terv, A
Küldetéskártya Felépítése, Képesség Szimbólumok, Katonák,
Osztagparancsnok, Feladatok/Kockadobás
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A KÜLDETÉSKÁRTYA
FELÉPÍTÉSE

A.
B.
C.
D.
E.

Név
Jutalmak
Földrész Szimbólum
Ellenség Feladatok
Küldetés Feladatok

ORBITÁLIS VÉDELEM
Az Irányító Tiszt felelős az orbitális védelemmel kapcsolatos
valamennyi feladatért.

MŰHOLDAK BEVETÉSE
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az Irányító
Tiszt legfeljebb három műholdat rendel az orbitális
pályához.

AZ ORBITÁLIS VÉDELEM VÉGREHAJTÁSA
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az Irányító
Tiszt az alábbi lépéseket követve végrehajtja az orbitális
védelmi feladatokat:
1. Az Irányító Tiszt a feladathoz rendelt műholdak
számával megegyező számú XCOM kockával dob. Most
minden olyan hatás használható, amelyik lehetővé teszi
az Irányító Tiszt számára, hogy kockát dobjon újra.
» Minden egyes sikerért elpusztít egy UFO-t az orbitális
pályán.
» Veszteség dobása esetén, a feladathoz rendelt
valamennyi műhold kimerül (jelzőiket meg kell
fordítani).
2. Ha a feladathoz rendelt műholdak nem váltak
kimerültté, akkor az Irányító Tiszt az 1. lépéshez
visszaugorva ismét dobhat.
» Az orbitális védelmi feladatok végrehajtása után, az
orbitális pályán maradt minden egyes UFO után
eggyel növekszik a legalacsonyabb pánikszinttel
rendelkező földrész pánikszintje. Egyenlőség esetén a
Parancsnok választja ki, hogy melyik földrész
pánikszintje emelkedjen. Minden UFO-t egyesével kell
végrehajtani.

UFO-K AZ ORBITÁLIS PÁLYÁN
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az Irányító
Tiszt beírja az applikációba az orbitális pályán lévő UFO-k
számát.

»
»

A négy szerep a következő: Irányító Tiszt, Vezető Tudós,
Parancsnok és Osztagparancsnok.

Az orbitális pályán maradt UFO-k zavarják a
kommunikációt, megváltoztatva az akciók sorrendjét a
következő körben.

Négy játékos esetén mindenki egyetlen szerepet játszik.

PÁNIK
A pániksáv jelképezi az idegen invázió keltette világméretű
pánikot.
Minden földrésznek saját pánikjelzője van. Ezeket a jelzőket
az előkészületek során helyezzétek az applikáció által
megjelölt mezőkre a pániksávon.
A pániksáv három részből áll: sárga szakasz, vörös szakasz
és a sáv végén egy narancs mező.

»

Ha egy földrész pánikszintje növekszik, akkor a hozzá
tartozó jelzőt léptetni kell egy mezővel a pániksávon a
narancs mező felé.
Ha egy földrész pánikszintje csökken, akkor a hozzá
tartozó jelzőt vissza kell léptetni egy mezővel a
pániksávon a narancs mezőtől távolodva.

Amikor egy földrész eléri a narancs mezőt, akkor pánikba
esik. A pánikszintje nem növekszik tovább, és KIZÁRÓLAG
küldetés (nem tech) hatására csökkenhet.
Ha a pánikszintek applikációba történő bevitelekor kettő
vagy több földrész pánikban van, akkor a játékosok
elveszítik a játékot.

»

Minden egyes játékos egy saját aszimmetrikus szerepet ölt
magára, és a szereppel együtt meghatározott feladatkört
lát el.

A következő kör elején az orbitális pályán lévő UFO-k
más földrészekre mozognak.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Irányító Tiszt,
Előrejelzések, Műholdak, Feladatok/Kockadobás

»

JÁTÉKOS SZEREPEK

Ha a pánikszintek applikációba történő bevitelekor egy
földrész pánikban van, akkor a földrészen lévő összes
UFO-t át kell helyezni az orbitális pályára.

Kapcsolódó fogalmak: Globális Védelem, Veszteség,
Orbitális Védelem

Amennyiben négynél kevesebb játékos játszik, akkor a
csapat döntése alapján egy vagy több játékos több
szerepet kap.

»
»
»

Azt javasoljuk, hogy egy kétjátékos játékban az egyik
játékos legyen a Parancsnok és a Vezető Tudós, a másik
pedig az Irányító Tiszt és az Osztagparancsnok.
Azt javasoljuk, hogy egy háromjátékos játékban az
egyik játékos legyen az Irányító Tiszt és a Parancsnok.
Ha valaki szólóban játszik, akkor mind a négy szerepet
neki kell irányítania!

Kapcsolódó fogalmak: Irányító Tiszt, Vezető Tudós,
Parancsnok és Osztagparancsnok

SZÜNET
A szüneteltetési idő egy olyan erőforrás, amelyet az
applikáció kezel. A könnyű nehézségi fokozatban korlátlan
szüneteltetési idő áll rendelkezésre.
Az Irányító Tiszt rákattinthat a „Szünet” gombra, hogy az
aktuális akció végrehajtásához extra időt szerezzen.

»
»

A könnyű nehézségi fokozat kivételével a szüneteltetési
idő korlátozott erőforrás.
Minden, korábban véget érő XCOM akció után egy kis
fennmaradó idő adódik az Irányító Tiszt szüneteltetési
időtartamához.

Ha egy idegen akció nem teljesül, mielőtt elérné a 0-át,
akkor az mindaddig a szüneteltetési időből vesz el, amíg az
Irányító Tiszt teljesítettnek nem jelöli az akciót.
A kör során fel nem használt szüneteltetési idő hozzáadódik
az időzített fázis végén adott extra időhöz.
Kapcsolódó fogalmak: Irányító Tiszt, Kommunikációs
Kezelőfelület

SZABÁLYJEGYZÉK
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FRISSÍTÉS

KUTATÁS

A kimerült kártyák és jelzők mindaddig nem használhatók,
amíg nem frissülnek.

A játéktáblán lévő kutatásmezők egymástól független,
különálló kutatási feladatok. A kutatás a techkártyák
képességeinek megszerzésére használható.

»
»

A kártyákat úgy kell frissíteni, hogy az óra járásával
ellentétes irányban 90°-kal el kell fordítani.
A jelzőket úgy kell frissíteni, hogy képpel felfelé
fordítjuk őket.

EGYSÉGEK ÉS KÁRTYÁK FRISSÍTÉSE

»
»

Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor
frissítsétek az összes kártyát.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a
tartalékos állományban található összes jelzőt
frissítsétek (a játéktáblán lévőket ne).

Kapcsolódó fogalmak: Kimerülés

ÚJ TECHNOLÓGIA ELÉRHETŐ
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a Vezető Tudós
annyi lapot húz a techpakliból, hogy összesen hat kártya
legyen a kezében.

KUTATÁSHOZ RENDELÉS I, II, III
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a Vezető Tudós
minden egyes kutatási feladathoz hozzárendel egy
techkártyát és legfeljebb három tudóst.

»

Ha az előző körből már hozzá van rendelve egy tech egy
kutatási feladathoz, akkor a Vezető Tudós eldöntheti,
hogy megtartja azt vagy pedig lecseréli. A lecserélt
techkártyákat el kell dobni (ehhez alakítsatok ki egy
helyet a techpakli mellett).

KUTATÁS VÉGREHAJTÁSA
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a Vezető Tudós
balról jobbra haladva az alábbi lépéseket követve
végrehajtja az összes kutatási feladatot:
1. A Vezető Tudós a feladathoz rendelt tudósok számával
megegyező számú XCOM kockával dob.

»
»
»

»

»

Most minden olyan hatás használható, amelyik
lehetővé teszi a Vezető Tudós számára, hogy kockát
dobjon újra.
Minden egyes kidobott siker után egy sikerjelzőt
helyez a techkártyára.
Amikor a techkártyára helyezett sikerjelzők száma
eléri vagy meghaladja a technológia kutatási
költségét, akkor a technológia elkészül. A kifejlesztett
technológiát oda kell adni a kártyán feltüntetett
szerep játékosának.
Ha egy kártya kifejlesztése nem fejeződött be, akkor
a kártya, valamint a rajta lévő esetleges sikerjelzők a
játéktáblán maradnak, és a Vezető Tudós a következő
körben ismét megkísérelheti kifejleszteni azt a
technológiát.
Veszteség dobása esetén, a feladathoz rendelt
valamennyi tudós kimerül.

2. Ha a feladathoz rendelt tudósok nem váltak kimerültté,
akkor a Vezető Tudós az 1. lépéshez visszaugorva ismét
dobhat.

»

Minden egyes feladat után a fenyegetés visszaáll
„1”-re.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Vezető Tudós,
Kimerülés, Tudósok, Feladatok/Kockadobás, Tech
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A TARTALÉKOS KÁRTYA
FELÉPÍTÉSE

AZ EGYSÉGEK VISSZAHELYEZÉSE
A TARTALÉKOS ÁLLOMÁNYUKBA
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a küldetéshez
rendelt katonák kivételével, a feladatokhoz rendelt vagy
kártyára helyezett valamennyi egységet vissza kell helyezni
a saját tartalékos állományába.
A kimerült műholdak és tudósok NEM frissülnek.
Kimerültek maradnak, és nem használhatók a következő
kör során.
Kapcsolódó fogalmak: A Tartalékos Kártyák Felépítése,
Egységek

A. Szerep Szimbólum
B. Név
C. Kártyatípus, Szerep- és Szabályszöveg

A KATONA TARTALÉKOS KÁRTYA
FELÉPÍTÉSE

A KÖR ÁTTEKINTÉSE
TELJESÜLT-E KÜLDETÉS EBBEN A
KÖRBEN?
Az applikáció megkérdezi az Irányító Tiszttől, hogy teljesülte küldetés. A teljesített küldetések visszaszorítják az idegen
inváziót, és minden egyes ilyen teljesített küldetés közelebb
viszi az XCOM-ot a végső küldetés megnyitásához.
Még ha soha egyetlen küldetés sem teljesül, az applikáció
egyszer majd akkor is megnyitja a végső küldetést.

ÖSSZEFOGLALÁS

A. Szerep Szimbólum
B. Név
C. Kártyatípus, Szerep- és Szabályszöveg
D. Képesség Szimbólumok
Kapcsolódó fogalmak: Játékos Szerepek, Az Egységek
Visszahelyezése A Tartalékos Állományukba, Egységek

VÉGREHAJTÁSI FÁZIS
Minden körben, az időzített fázis után következik a
végrehajtási fázis.

»
»

A végrehajtási fázis során az applikáció lépések
sorozatát írja elő, amelyeket a játékosoknak végre kell
hajtaniuk.

Az applikáció bekéri az Irányító Tiszttől az összes földrész
pánikszintjét. Minden egyes földrész pánikjelzőjét
mozgassátok a pániksáv háromszínű oszlopának aktuális
mezőjére. Minden olyan földrész, amelynek a pánikszintje a
vörös szakaszban van, csökkenti az XCOM bevételét a
következő körben.
Kapcsolódó fogalmak: Küldetés, Pánik

TETEM
Amikor egy ellenség legyőzetik, akkor a Vezető Tudós
tetemként megkapja azt a kártyát, képpel lefelé fordítva.
A tetem eldobható a különböző eszközkártyák és
techkártyák hatásainak költségeként.

»

Az eldobott hulladékot a többi ellenségkártyákhoz
hasonlóan képpel felfelé kell eldobni.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Vezető Tudós,
Ellenség, Kutatás, Tudósok

A H szimbólummal rendelkező eszközök a végrehajtási
fázis során bármikor használhatók.

Kapcsolódó fogalmak: Időzített Fázis

SZABÁLYJEGYZÉK
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MŰHOLDAK

ZAVART AKCIÓK

A műholdak föld körüli pályán keringve biztosítják az XCOM
védelmi erőinek kommunikációját és a hírszerzést.

Ha az időzített fázisban egy XCOM akció sárga
szövegdobozban jelenik meg a képernyőn, akkor az az
idegenek okozta zavarás miatt következett be. Ez azt
jelenti, hogy az akció a kör folyamán a szokásostól eltérő
időpontban jelenik meg.

»
»
»
»

Amikor a műholdak nincsenek feladathoz vagy
kártyához rendelve, akkor a műhold tartalékos
állományban kell tartani őket.
Amikor egy műhold kimerül, akkor képpel lefelé kell
fordítani. Amíg nem frissül, addig nem rendelhető
feladathoz vagy kártyához.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az Irányító
Tiszt műholdakat rendel az orbitális védelmi feladathoz.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az Irányító
Tiszt az orbitális védelmi feladathoz rendelt műholdak
számával megegyező számú XCOM kockával dob.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Irányító Tiszt,
Kimerülés, Orbitális Védelem, Egységek

»

Minél több UFO van az orbitális pályán, annál nagyobb
az akciók zavarásának a valószínűsége.

Kapcsolódó fogalmak: Akciók (XCOM & Idegen),
Kommunikációs Kezelőfelület

KÉPESSÉG SZIMBÓLUMOK
Négy különböző képesség szimbólum létezik. Minden egyes
katonatípus két képesség szimbólummal rendelkezik,
melyeknek meg kell egyezniük az ellenségkártyák és a
küldetés feladatok szimbólumaival.

TUDÓSOK
A tudósok végzik az XCOM kutatásait, fejlesztéseit és
műszaki tevékenységét.

»
»
»
»

Amikor a tudósok nincsenek feladathoz vagy kártyához
rendelve, akkor a tudós tartalékos állományban kell
tartani őket.
Amikor egy tudós kimerül, akkor képpel lefelé kell
fordítani. Amíg nem frissül, addig nem rendelhető
feladathoz vagy kártyához.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a Vezető
Tudós tudósokat rendel a három kutatási feladathoz.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a Vezető
Tudós egy kutatási feladathoz rendelt tudósok
számával megegyező számú XCOM kockával dob.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Vezető Tudós,
Kimerülés, Kutatás, Egységek
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A. Helyezkedés
B. Kritikus
C. Tűzerő
D. Csapatmunka
Az aranykeretes szimbólumok a SPECIALIZÁCIÓK. Ha egy
katona egy specializált képesség szimbólumhoz van
rendelve és a tartalékos kártyája szintén tartalmaz egy
ezzel megegyező specializált képesség szimbólumot, akkor
az Osztagparancsnok egy extra XCOM kockával dob a
feladat végrehajtásakor a végrehajtási fázisban.
Kapcsolódó fogalmak: Küldetés, Katonák,
Osztagparancsnok

KATONÁK

OSZTAGPARANCSNOK

A katonák testesítik meg az XCOM szárazföldi erejét.

Az Osztagparancsnok felel az XCOM földi
erőinek irányításáért, az XCOM bázis
védelméért és küldetéseket teljesít.

Négyféle katonatípus létezik: rohamosztagos,
nehézfegyveres, mesterlövész és támogató.

Az Osztagparancsnok:

»
»
»
A. Rohamosztagos
B. Nehézfegyveres
C. Mesterlövész
D. Támogató
Minden egyes katonatípus két képesség szimbólummal
rendelkezik, melyeknek meg kell egyezniük az
ellenségkártyák és a küldetés feladatok szimbólumaival.
Amikor a katonák nincsenek feladathoz vagy kártyához
rendelve, akkor a saját tartalékos állományukban kell
tartani őket.
Minden egyes katonának két képesség szimbóluma van a
tartalékos kártyáján.

»

Minden egyes katonának egy specialista képesség
szimbóluma van a tartalékos kártyáján, amelyik
aranyszínű kerettel van jelölve.

Amikor egy katona meghal, akkor az utánpótláskészletbe
kerül.

»

Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok katonákat rendel a bázisvédelmi
mezőhöz és a küldetéskártyához.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor
ellenségkártyákat helyez a bázisra.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor kiválaszt
egy küldetést. Ha új küldetést választ, akkor képpel lefelé
fordított ellenségkártyákat helyez arra a küldetésre.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor
végrehajtja a bázis védelmi és a küldetés feladatokat.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Bázisvédelem, Végső
Küldetés, Küldetés, Játékos Szerepek, Katonák

SZIMBÓLUMOK
A szimbólumok az egységek és jelzők hivatkozásaiként
szerepelnek.
E: Sikerjelző
G: Elfogó
I: Tudós
J: Kredit
K: Műhold
H: Végrehajtási fázis
A: Időzített Fázis

Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok legfeljebb négy katonát rendel a
küldetéskártyához és tetszőleges számú katonát a
bázisvédelmi mezőhöz.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a Parancsnok
minden egyes el nem költött kreditért toborozhat egy
katonát.

»

A toborzott katonák azonnal a katona tartalékos
kártyára kerülnek.

Kapcsolódó fogalmak: Hozzárendelés, Bázisvédelem,
Küldetés, A Tartalékos Kártya Felépítése, Képesség
Szimbólumok, Osztagparancsnok, Egységek
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FELADATOK/KOCKADOBÁS

TECH

Számos különféle feladat létezik a játékban. Minden egyes
feladat egy bizonyos típusú egységgel áll kapcsolatban,
amely egységet a játéktábla egy meghatározott mezőjére
kell helyezni.

A techártyák jelképezik az XCOM védelmi erői által használt
idegen és XCOM technológiákat. A techártyákat az
előkészületek során össze kell keverni és egy techpaklit kell
kialakítani belőlük.

Minden alkalommal, amikor egy játékos kockadobást hajt
végre, akkor az idegenkockával, valamint a feladathoz
rendelt egységek számával megegyező számú XCOM
kockával dob. Amennyiben az idegenkocka eredménye
kisebb vagy megegyezik a fenyegetéssel, akkor a dobás
VESZTESÉGET eredményez, és a feladathoz rendelt
valamennyi egység kimerül vagy megsemmisül.

Minden technológián fel van tüntetve, hogy melyik játékos
szerepnek kell a kártyát odaadni.

»
»
»
»

»

Minden egyes XCOM kockán két siker szimbólum
található (E). A sikereknek, a feladattól függően eltérő
hatásaik vannak.
Az XCOM kockák száma nincs korlátozva a játékhoz
adott négy kockára. Amennyiben négynél több kockát
kell használni, akkor többször kell dobni.
Egy játékos nem használhat fel extra kockákat, ha nem
dob legalább egy kockával.
Egy játékos dönthet úgy, hogy egy feladat teljesítésekor
nem dob egyetlen kockával sem, még akkor is, ha
vannak rendelve egységek a feladathoz. Ettől
függetlenül a feladattal kapcsolatos minden más hatást
végre kell hajtani (pl. az ellenségek sérülést okoznak a
bázisnak, az UFO-k pánikot keltenek).

Minden tech esetében meg van határozva egy időzítési
megkötés és szimbólum, amely azt jelzi, hogy a képesség
melyik fázisban használható.

»
»
»

A A képességek az időzített fázis során bármikor
használhatók.
A H képességek a végrehajtási fázis során bármikor
használhatók.
Minden techkártya számos szimbólumot tartalmazhat.

Kapcsolódó fogalmak: Vezető Tudós, Kutatás, Szimbólumok,
A Techkártya Felépítése

A TECHKÁRTYA FELÉPÍTÉSE

A techkártyák a kockadobás eredményének
érvényesítése előtt használhatók, de a kockadobás
eredménye mindenképpen érvényesül.

Íme, a feladatok teljes listája: kutatás I, kutatás II és
kutatás III; orbitális védelem; minden földrész a globális
védelem során; minden egyes ellenség a bázison, a küldetés
mindhárom része.

»

ELLENSÉG FELADATRÓL akkor beszélünk, ha bármikor
egy ellenséget támadás ér, függetlenül attól, hogy az
ellenség a bázison, illetve a küldetésnél van, vagy sem.

A kártyákhoz rendelt egységek nincsenek feladathoz
rendelve, és nem kerülnek kreditekbe az XCOM
költségvetéséből.
Kapcsolódó fogalmak: Bázisvédelem, Globális Védelem,
Küldetés, Orbitális Védelem, Kutatás, Fenyegetés

A. Kutatási Költség
B. Név
C. Fázis Szimbólum
D. Kártyatípus & Szerep
E. Szabályszöveg
Kapcsolódó fogalmak: Játékos Szerepek, Végrehajtási
Fázis, Tech, Időzített Fázis
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FENYEGETÉS

UFO-KAT ÉSZLELTÜNK!

A fenyegetéssáv az idegen erők XCOM akciókkal szembeni
ellenállásának szintjét mutatja. Az Irányító Tiszt feladata a
fenyegetés kezelése.

»

Egy feladat végrehajtásánál az első dobáskor a fenyegetés
„1”.
Ha az idegenkocka eredménye kisebb vagy megegyezik a
fenyegetéssel, akkor a dobás veszteséget eredményez, és a
feladathoz rendelt valamennyi egység kimerül vagy
megsemmisül.
A dobás hatásainak érvényesítése után a fenyegetés
automatikusan növekszik eggyel (maximum ötig), egyre
növelve ezzel a veszteség dobásának a valószínűségét.

»

A fenyegetés nem növekedhet „5” fölé. Amikor a
fenyegetés eléri az „5”-öt, akkor a játékosok tovább
folytathatják a kockadobásokat mindaddig, amíg
valamennyi egység meg nem semmisül/ki nem merül,
vagy amíg a játékosok úgy nem határoznak, hogy
megállnak.

Kapcsolódó fogalmak: Feladatok/Kockadobás

IDŐZÍTETT FÁZIS
Minden kör az időzített fázissal kezdődik. Az időzített
fázis során az applikáció egy sor akciót jelenít meg,
amelyeket a játékosoknak végre kell hajtaniuk.

A KÖR VÉGE
Az időzített fázis végén a megmaradt szüneteltetési időt
fel lehet használni arra, hogy még ebben a fázisban
eszközöket és techkártyákat használjanak a játékosok. Az
Irányító Tiszt a „Kész” gombra kattintással vethet véget az
időzített fázisnak.
Kapcsolódó fogalmak: Akciók (XCOM & Idegen),
Végrehajtási fázis

UFO-K
Az UFO-k jelenítik meg a Föld megszállását célzó idegen
fenyegetést.

»
»

A meg nem jelent UFO-kat tartsátok a játéktábla mellett
az Irányító Tiszt közelében. Ezek az UFO-k képviselik „az
inváziós erőket”.
Amikor egy UFO elpusztul, akkor le kell venni a
játéktábláról és vissza kell tenni az inváziós erők közé.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor egy
korábban elpusztított UFO ismét megjelenhet.

UFO-K ERESZKEDNEK ALÁ AZ
ORBITÁLIS PÁLYÁRÓL!

Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az Irányító
Tiszt UFO-kat helyez a hat földrészre és az orbitális pályára.

»

Egy UFO játéktáblára helyezéséhez az Irányító Tiszt
elvesz egy UFO-t az inváziós erők közül és a jelzett
mezőre helyezi.
Ha nem maradt UFO az inváziós erőkben, akkor
hagyjátok figyelmen kívül az UFO megjelenésére
vonatkozó utasítást.

Az Irányító Tiszt és a Parancsnok műholdakat és Elfogókat
indít útnak, hogy elpusztítsa az UFO-kat a játéktáblán.
Az el nem pusztított UFO-k pánikot keltenek.
Kapcsolódó fogalmak: Irányító Tiszt, Parancsnok,
Kommunikációs Kezelőfelület, Globális Védelem, Orbitális
Védelem, Pánik

EGYSÉGEK
Négy különböző egység létezik a játékban: Elfogók,
műholdak, tudósok és katonák.

»
»

Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a
játékosok a tartalékos készletekből egységeket helyeznek
a játéktáblára.
Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor a
Parancsnoknak egy kreditet kell kifizetnie a
költségvetéséből minden egyes egységért, amelyet
feladathoz rendelnek.

Kapcsolódó fogalmak: Költségvetés & Kreditek, Elfogók,
Műholdak, Katonák

A GYŐZELEM/VERESÉG
FELTÉTELEI
Az applikáció nyomon követi a győzelemhez szükséges
feltételeket és közli a játékosokkal, amikor a játék véget ér.
A játékosok akkor nyerik meg a játékot, ha teljesítik a végső
küldetést. A végső küldetés az inváziós terv kártya
hátoldalán található.

»

Amikor az applikáció arra utasítást ad, akkor az
Osztagparancsnok átfordítja az inváziós terv kártyát a
végső küldetést tartalmazó oldalára.

A játékosok elveszítik a játékot, ha két földrész pánikba esik,
azaz a pánikjelzőik elérik a narancs mezőt a pániksávon.
A játékosok elveszítik a játékot, ha a bázissérülés-jelző eléri
a narancs mezőt a bázissérülés sávon.
Kapcsolódó fogalmak: Bázisvédelem, Végső Küldetés,
Globális Védelem, Inváziós Terv, Küldetés, Orbitális Védelem,
Pánik

Az Irányító Tiszt a jelzett számú UFO-t átmozgatja az
Orbitális Pályáról a jelzett mező(k)re.

SZABÁLYJEGYZÉK
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