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A tizenegyedik-tizenkettedik század eseményekkel teli 
időszak volt a brit szigetvilág számára. Alig hódították meg a 
normannok az (egyébként is csak pár száz éve) angolszász 
fennhatóság alatt lévő szigetrészt, folyamatos lázadások, 
gyakori belső és külső háborúk, a nemesség és a királyi udvar 
intrikái jellemezték a nemesek és királyok életét. 
 
I. Oroszlánszívű Richárd király tíz éves uralkodása során 
mindössze fél évet töltött Angliában. Keresztes hadjárata  a 
Szentföldön és háborúi szerte Európában folyamatosan távol 
tartották. Távollétében öccse Földnélküli, vagy Puhakardú 
János ragadta magához a hatalmat a Richárd által kinevezett 
kormányzó megbuktatásával. Ezen cselekedete áruló öccsnek 
bélyegezte. Bár nem bizonyos, hogy a trónra tört (amit 
Richárd halála után meg is örökölt), a romantikus 
irodalomban, a Robin Hood történetekben örökre cselszövő 
gazember maradt. 
 
Mindezt tetézte, hogy Richárd Angliába tartva Lipót osztrák 
herceg fogságába esett (akit a Szentföldön megsértett); emiatt 
pedig az ország a horribilis váltságdíja miatti adók súlya alatt 
sínylett. 
 
A nemesek viszályai, az angolszászok és normannok 
ellenségeskedései, a növekvő bűnözés és a külső támadások 
gyakran adtak alkalmat egy-egy kisebb középkori 
csetepaténak a szigeten. 
 
Ez a játék ebben a korban játszódik. 
 
A Magyar Értelmező Szótár a kis jelentőségű fegyveres 
összecsapást nevezi csetepaténak. A kis jelentőség azonban 
inkább a harcban részt vevő katonák, harcosok számára utal. 
Az ilyen csetepatékon ugyanis sokminden múlhatott, akár 
egy trónörökös szabadsága is. 
 
Ezek a játékszabályok ilyen, felenként tíz-húsz harcost 
felsorakoztató összecsapások lejátszására adnak lehetőséget. 
Míg a nagyobb csatákban osztagok harcolnak egymás ellen, 
itt minden résztvevő önállóan cselekszik, és ebből fakadóan 
jóval nagyobb cselekvési szabadsága van. 
 
... 
 

MIRE VAN SZÜKSÉG A JÁTÉKHOZ? 
 

ELLENFÉL 
A szabályok két játékosra íródtak, így mindenek előtt 
szükség lesz egy ellenfélre.  
 

CSAPATOK 
A játékhoz mindkét félnek szüksége lesz figurákra, amivel 
harcosaikat reprezentálják. Egy csapat nagyjából tíz-húsz 
főből áll. 
 
A szabályok tervezésénél 25-28 milliméteres figurákat 
vettünk figyelembe. Ez az ajánlott méretarány, de más 
léptékű modellekkel is alkalmazható az egyes távolságok 
arányos megváltoztatásával. 
 
Az egyes modellek külön-külön talpakon állnak, aminek 
mérete és alakja nem kötött. Ajánlott talpalás a 20-25 
milliméter oldalszélességű négyzet alakú (irányok 
megállapítása könyebb), vagy ekkora méretű kör alakú talp 
használata. 
A modelltől való távolságot a talp adott ponthoz legközelebbi 
pontjától mérjük. 

 
Karakterkártyák 
A figurák képességeinek és felszerélésének számontartásának 
megkönnyítése végett a modellek tulajdonságait kártyák 
tartja nyilván a játék. Bár ezeket egy papírlapon is lehet 
követni, a pergőbb játékmenet érdekében ajánlott a 
használatuk. 
 
ábra 
 

CSATATÉR 
A terepasztal mérete kötetlen, a zsúfoltság elkerülése végett 
azonban az ajánlott minimális asztalméret a 3’x3’-as. 
Ezt a változatos, izgalmas játék érdekében érdemes minél 
több tereptárggyal telipakolni. 
 

MÉRŐSZALAG 
A játék során a figurák mozgásaihoz, hatótávolságok 
meghatározásához szükség lesz pontok közötti távolságok 
lemérésére. Ehhez flexibilis mérőszalag használata ajánlott. 
A szabályok (a talpméret kivételével) a távolságokat 
inch/coll (”) mértékegységben kezelik 
 
A játék során a játékosok bármikor lemérhetnek bármilyen 
két pont közötti távolságot. 
 
Ha a szabályok a modelltől való távolság lemérésére 
szólítanak fel, akkor ezt a figura talpának legközelebbi 
pontjától tesszük. Két modell közötti távolság a két modell 
talpainak legközellebbi pontjainak távolsága. 
 

KOCKÁK 
Az összecsapások kimenetelében szerepet játszik a szerencse 
is. Ezt a játék során kockadobással szimuláljuk. A 
szabályrendszer kizárólag hatoldalú dobótesteket használ, a 
gördülékenyebb játékmenet érdekében ebből szükség lehet 
mindkét fél oldalán legalább hat-hét darabra. 
 

JELÖL ŐK 
A játék különféle jelölőket is használ a harcosok állapotának 
és felszerelésének nyilvántartására. 
 
Csatározásaik során a harcosok különböző állapotokba 
kerülhetnek: elfáradhatnak, harcképtellenné válhatnak, 
rejtőzhetnek, és így tovább. Ezen státuszukat érdemes a 
figura mellé (vagy annak karakterkártyájára) helyezett 
megfelelő jelölővel feltűntetni. 
 
Ugyanígy érdemes a karaktereknél lévő fegyvereket és egyéb 
felszerelést is nyilvántartani, azok ugyanis a játék során 
kikerülhetnek a harcos kezéből (eldobja, vagy kiütik a 
kezéből). Emellett fontos szerepe van annak is, hogy a hős 
éppen melyik nála lévő fegyvert tartja kézben, ennek 
számontartását is megkönnyíti a jelölők használata. 
 

A MODELLEK TULAJDONSÁGAI 
 

KASZT 
A harcosok különféle háttérrel rendelkeznek. Van, aki nemes 
lovagnak született, és egész életében a harcot gyakorolta; 
van, aki fiatal kora óta törvényan kívüli, és utonállóként 
szerzi meg a betevőt. 
 
A különböző kasztú karakterek különböző alapértékekkel és 
képességekkel rendelkeznek. Egy útonálló például nem 
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negyon rendelkezik nehézvért kiképzéssel, de karrierjük 
során a harcosok bármit megtanulhatnak. 
 
Csatározó csapatok különböző kasztú harcosokból 
szerveződhetnek, de csak megkötésekkel. Egy lovag ritkán 
áll rablók mellé. A csapatok szervezéséről a Csapat és a 
Csapatlisták fejezetek adnak részletesebb leírást. 
 
A csatározásokban résztvevő harcosok természetesen 
különböző harcértéket képviselnek. Egy harcedzett lovag 
általában jobb teljesítményt nyújt, mint egy paraszt, aki 
napjait földműveléssel és nem gyakorlással tölti. Ezt 
jelképezendő, a modellek különböző értékekkel és 
képességekkel rendelkeznek. 
 
Az egyes modellek háromféle értékkel rendelkeznek: 

Besorolás 
Erő 
Ellenállás 

 
A figurák értékei változhatnak karrierjük során, a kezdeit 
értékek a csapatlisták ismertetésénél találhatók. 
 

BESOROLÁS 
A modell alapvető harcedzettségét, ögyességét, 
rátermettségét együttesen meghatározó érték. Értéke egytől 
ötig terjedhet. Egy átlagos harcos besorolás értéke 2. 
 
Besorolás teszt 
A játékszabályok gyakran besorolás teszt dobására szólítanak 
fel. Általában e teszt dönti el, hogy a modell sikeresen végre 
tud-e hajtani egy akciót. 
 
A besorolás teszt során egy adott célszámot kell megdobni. 
Ehhez a játékos annyi kockát használhat, amennyi a tesztet 
dobó modell besrolás értéke. A dobás értéke a legnagyobb 
dobott érték. Ha a játékos egynél több hatost dob, akkor 
minden, az első utáni hatos után plusz egyet adhat a dobott 
értékhez. 
Egyes teszteknél módosítok nehezítik-könnyítik a próbát. 
Ezek a módosítók növelhetik vagy csökkenthetik a dobott 
értéket. 
 
Ha a dobott érték nagyobb az célszámnál, akkor a teszt 
sikeres; ha a két érték megegyezik, akkor  a teszt döntetlen; 
egyébként sikertelen. 
 
Humphrey a Testes fáradtan fekszik a porban, egy arra 
repülő korsó kiütötte. Fel szeretne tápászkodni, így besorolás 
tesztet kell dobnia. Kimagasló, négyes  besorolással 
rendelkezik, így a próbát négy kockával dobja.És micsoda 
dobás! A kockák rendre 2, 6, 6, 6 lapjukkal felfelé állnak 
meg. A dobás értéke a legnagyobb dobott szám: 6. Mivel 
három hatost is dobott, ehhez hozzáad még kettőt (egyet-
egyet az első után), így a dobott érték 8. Humphrey 
kimerültsége miatt az érték (a fáradtságért járó -1 
módosítótól) hétre csökken. Ezzel azonban még jócskán a 
négyes célszám felett van, a próba sikeres, feltápászkodik. 
 
Együttes besorolás teszt 
Az együttes besorolás teszt olyan besorolás teszt, ahol a 
célérték nem egy előre adott szám, hanem egy másik 
(általában ellenfél) modellre dobott érték. A két fél az 
előzőek szerint dob a besorolás értékének megfelelő számú 
kockával, majd alkalmazzák a próbára vonatkozó 
módosítókat. 
 

Amelyik fél dobott értéke nagyobb, az nyeri a tesztet. Ha az 
értékek egyenlők, a próba döntetlen. 
 

ERŐ 
A modell fizikai erejét reprezentáló érték. Értéke egytől ötig 
terjedhet. Egy átlagos harcos besorolás értéke 3. 
 
Erő teszt 
A besoroláshoz hasonlatos teszt, ami azonban nem a harcos 
ügyességét, hanem erejét teszi próbára. 
Az erő teszt ugyanúgy folyik, mit a besorolás teszt, azzal a 
különbséggel, hogy a kockák számának meghatározására 
nem a modell besorolás, hanem annak erő értéke alapján 
történik. 
 

ELLENÁLLÁS  
A karakter fizikai támadásokkal szembeni kitartását 
jelképező érték. Értéke egytől ötig terjedhet, de aktuális 
értéke különféle felszerelés (páncélzat) segítségével e fölé is 
mehet. 
 

TAPASZTALATI PONTOK 
Minél több csetepatét tud maga mögött egy harcos, annál 
tapasztaltabbá válik. A gyakorlat pedig meglátszik a 
teljesítményén is. 
 
A karakterek a bevetések során tapasztalati pontokat 
szerezhetnek. 
 

SZINT 
Ha a harcos adott számú tapasztalati pontot elér tapasztalati 
szintet lép. Minél magasabb szintű egy karakter, annál több 
speciális képességgel bírhat 
 

KÉPESSÉGEK 
Az egyes harcosok különféle képességekkel rendelkezhetnek, 
van aki mesterien bánik két fegyverrel, van aki gyakorlott a 
nehézvértek viselésében, egyesek bátran kitartanak 
szorongatott helyzetben is. 
 
Ezekről részletesebb információ a Képességek fejezet alatt 
található. 
 

KARAKTERKÁRTYÁK  
Harcosaink tulajdonságainak nyilvántartását és 
felszerelésének menedzsmentjét könnyíti meg a 
karakterkártyák használata. 
 
A játékosok bármilyen – számukra kényelmes módon – 
követhetik harcosaik statisztikáit, de a szabálykönyv 
melléklete is tartalmaz karakterkártya mintát, ami a 
következő felépítést követi: 
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A) A karakter, vagy csapat neve. Játéktechnikai szempontból 
mellékes, de a csetepaté sokkal hangulatosabb, ha nem 
névtelen alakok vívják. 
 
B) A karakter kasztja. 
 
C) Besorolás. A karakter besorolás érték karrierje során 
változhat, így ezt ajánlott törölhető íróeszközzel 
nyilvántartani. 
 
D) Erő. A küldetések után ez a szám változhat, a harcos 
erejét javallott törölhető íróeszközzel nyilvántartani.  
 
E) Ellenállás. A küldetéseket követően ez a szám változhat, 
így ezt az értéket érdemes törölhető íróeszközzel 
nyilvántartani. 
 
F) Képesség lista. A karakter karrierje során nemcsak új 
képességeket szerezhet, de a kevésbé fontosakat el is 
felejtheti, ezeket tehát ajánlott törölhető íróeszközzel 
nyilvántartani. 
 
G) Felszerelés. Ide kerülnek a harcos által cipelt 
(hátizsákban, övön, csizmába ejtett) tárgyak jelölői. 
 
H) Kezek. A karakter csak a kezében tartott tárgyakat tudja 
használni. Ezek jelölői kerülnek ide. 
 
I) Tapasztalati pontok és szintek. Minél több küldetésen van 
túl a harcos, annál tapasztaltabbá válik. Ezen mezőkben 
tarthatjuk nyilván fejlődését. 
 

A CSAPAT 
 
pontszám 
 

HŐSÖK 
Vezér, egyéb hősök 
 

CSATLÓSOK 
Korlátozott lehetőségek, halandóbbak 
 

A JÁTÉK MENETE 
 
Csatatér előkészítése 
 
Felfejlődés 
 
A csetepaté 
„A csata menete” fejezet 
 
Elszámolás 
 

A CSATA MENETE 
 
Egy valós csetepatéban a résztvevők folyamatos mozgásban 
vannak, egyszerre cselekszenek. Ezt a játék során nehéz 
lenne kezelni, így a folytonos időt rövid, egy-két 
másodperces szakaszokra, körökre bontjuk. 
 
A játék egy köre a következőképp zajlik: 
 

AKTIVÁLÁS 
?Aktív játékos – reaktív játékos (aktív jelöl ki előbb). Játék 
elején kockadobással, vagy valami alapulva (pl. kinek van 
több figurája)? 
 
Mindkét játékos kiválaszt egy a körben még nem aktivált 
figurát a saját bandájából. Ezután a két aktiválandó fél 
együttes besorolás tesztet tesz az alábbi táblázatban 
ismertetett módosítókkal. Amelyik fél nyer, az aktiválja a 
kiválasztott figuráját. Döntetlen esetén a játékosok 
újradobják a tesztet. 
 
Aktiválás módosítók: 

a tesztet végrehajtó figura pánikol: -2 
a tesztet vékrehajtó figura kiütve: -2 
minden 4”-nél messzebb lévő csoporttag után*: -1 
a tesztet végrehajtó figura hős: +1 
a csapat vezetôje 6”-en belül van: +1 
* Csoportos aktiválásnál 

 
Csoportos aktiválás 
A játékos dönthet úgy, hogy nem egy, hanem tetszőleges 
számú (még nem aktivált) figurát jelöl ki aktiválásra. Ha  A 
csapat legnagyobb besorolás értékével rendelkező figurájára 
dobja a tesztet, de a dobás értékéből minden, ettől a figurától 
4”-nél messzebb lévő csoporttag után levon egyet. 
 
Ha csak az egyik félnek van aktiválható csapattagja, akkor 
automatikusan ő aktiválja egy szabadon választott (még nem 
aktivált) figuráját. 
 
ábra 
 
Péter úgy dönt, hogy aktiválja Walter lovagot és néhány 
legényét, hogy gyorsan közelnyomuljon ellenfeléhez. Gábor 
eközben Humphrey-t szeretné aktiválni, hogy nyílaival 
lassítsa a rohamot. 
Együttes besorolás tesztet tesznek. Walter besorolása öt, így 
öt kockával dob: 2, 3, 3, 4, 6. Aldo és Bernard 4”-nél 
távolabb állnak tőle, ezért a dobott érték 4 (6-2). Az, hogy 
Charles fáradt nem módosítja a dobott értéket, hiszen Walter 
tesztel. 
Humphrey besorolása három, a következőket dobja: 1, 1, 5. 
A dobott érték 5, így ő nyeri az aktiválást, Humphrey hajthat 
végre két akciót. 
 

AKCIÓK ÉS REAKCIÓK 
Az aktivált csapattag végrehajthat egy-egy láb- jobbkéz- és 
balkéz akciót, bármilyen sorrendben. 
Az aktivált csapattag végrehajthat két akciót. Ha több modell 
is aktivált állapotban van, akkor azok egymás után hajtják 
végre az akcióikat. A csoportot irányító játékos dönthet a 
figurák sorendjéről. 
 
Egyes akciók reakciókat válthatnak ki az ellenfél játékos 
figurájától. Ezeket rögtön, az akció bejelentése után kell 
bejelentenie. Bármelyik reakcióra alaklmas figura reagálhat, 
ha azonban az már „cselekedett” jelölővel rendelkezik, akkor 
egy fáradtság tesztet kell tennie. A reagáló figura a reakció 
után „cselekedett”-é válik, azaz a körben nem aktiválható 
már. 
 
Miután a játékosok a kívánt akciókat (és reakciókat) 
lejátszották a figura aktivációja befejeződik, ebben a körben 
többé nem aktiválható. Ezt a játékosok egy megfelelő 
jelzővel jelöljék. Ha az aktiváció során a figura két akciót 
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hajtott végre, akkor a „cselekedett” jelölőt használják, ha 
csak egyet, vagy egyet sem, akkor a „készenlétben” jelölőt. 
 
ábra 
 
Humphrey már az előző körben betöltötte számszeríját, így 
most szabadon lőhet Walter legényeire. Első akciójaként 
becélozza Bernardot. 
Második akcióként lövést jelent be. Erre Gábor Aldoval 
hárítás, Bernarddal és Charles-szal pedig ellép reakciót 
jelent be. Mindkét figura behúzódik a közeli fák mögé. 
Péter úgy dönt, hogy Humphrey Charles-ra lő egy 
kapáslövést: együttes besorolás tesztet dobnak, hogy sikerül-
e még azelőtt eltalálnia, mielőtt a legény fedezékbe ugrik. 
Humphrey dobásai: 2, 4, 5; Charlesé: 4, 6. Charles győz, így 
sikerül időben a fa takarásába kerülnie, mivel már nem 
látható célpont, Humphrey lövése a legény hűlt helyére 
csapódik. Aktivációja ezzel lezárul, cselekedetté válik.  
 

AKTIVÁCIÓ VÉGE 
Ha van még nem aktivált figura a játékban, akkor a kör 
folytatódik az aktiválással ponttal, egyébként a körnek vége: 
a játékosok minden aktiváltság jelölőt eltávolítanak, 
ellenőrzik a győzelmi feltételeket, és ha nem teljesül akkor új 
kört kezdenek (új Aktiválással). 
 
Győzelmi feltételek: 
A harc ... küldetések... 
Alapesetben csapat adott hányada kiütve, vezető (kiesés 
esetén más hős -1el, ha nincs hős automatikus vereség) 
besorolás teszt egyre nagyobb célértékkel 
A játék feladható 
 

AKCIÓK ÉS REAKCIÓK 
 

KÖTELEZ Ő AKCIÓK 
 
Pánik 
Kötelező akció pánik esetén. 
 
A figurának besorolás tesztet kell tennie hatos célszámmal. 
Ha a próba sikeres, a harcos legyőzi a pánikot, és normálisan 
cselekedhet tovább. 
Ha a teszt döntetlen, vagy sikertelen, akkor 2d6”-et tesz az 
asztal legközelebbi oldala felé úgy, hogy közben minden 
átjárhatatlan tereptárgyat kikerül (ha a figura nem talpon áll, 
akkor a mozgás helyett egy feltápászkodás akciót hajt végre). 
Ebben az esetben a cselekvés két akciónak számít. 
 
Esés 
Bizonyos cselekedetek kötelező esés akciót válthatnak ki. 
Ilyen lehet, ha valakit lelöknek egy szikláról, elgáncsolnak,  
 
Esés során egy tapasztaltabb, akrobatikusabb harcos a 
legtöbb esetben taplra esik, egy kevésbé ügyes gyorsan a 
földön találhatja magát. 
 
Az eső figura besorolás tesztet hajt végre 5-ös célszámmal 
(az alábbi módosítókkal). Ha sikeres, akkor a figura talpon 
marad, minden más esetben a földre kerül, automatikus 
lebújás akciót hajt végre. 
 
Esés módosítók 

esés minden megkezdett két inch magasságból: -1 
a modellnehéz tárgyat cipel: -1 
esés könnyűvértben: -1 

esés nehézvértben: -2 
a modellnek van szabad (üres) keze: +1 
 
Ha a dobott érték a kettes célszámot sem éri el, akkor modell 
kiütött állapotba kerül. 
 
Ha a modell aktivált volt, akkor az aktivációjának vége, 
cselekedett állapotba kerül. 
 
Sebzés 
A különböző támadó akciók sikeres találat esetén kötelező 
sebzés akciót váltanak ki. 
 
A harcos erő tesztet tesz (aktuálisan használt fegyvere 
módosítójával), aminek célszáma a célpont ellenállás értéke. 
Ha a próba sikertelen, támadása hatástalan, lepattan ellenfele 
testéről (vagy páncéljáról). 
 
Egyéb esetben a támadó dob egy kockával  (ha az erőpróba 
eredményedöntetlennél, akkor egyet levon a dobásból): 
 
Sebzésdobás 
1-2 bár a támadás talál, csak apró horzsolást okoz, semmi 

nem történik 
3-4 a támadás betalál, a célpont kiütött állapotba kerül 
5-6 komoly sebet okoz a támadás, a célpont harcképtelen 

állapotba kerül 
 
+ a dobott érték és a célszám különbsége??? 
-1 csatlós??? +1 hős??? 
 

MOZGÁS AKCIÓK  
 
Ha egy modell mozgása során takarásból egy ellenséges 
figura látóterébe ér, akkor az ellenséges modell lövés 
reakcióval reagálhat a belépés pillanatában 
 
Ha egy modell mozgása során egy ellenfél fegyverének 
hatótávján belülre kerül, akkor az ellenfél támadás reakcióval 
reagálhat 
 
Fordulás 
Ingyenes akció, az aktivált modell akármennyiszer 
végrehajthatja. 
 
A modell a talpának középpontja körül elfordul. 
 
ábra 
 
Mozgás 
Csak álló modell hajthatja csak végre. 
 
A figura megtehet legfeljebb 4” távolságot, úgy, hogy 
közben bármennyiszer fordulhat talpának középpontja körül. 
 
ábra 
 
Ha a mozgás során a modell olyan akadályon halad keresztül, 
amin a karakter nem tud egyszerűen átlépni (ilyen például 
egy kerítés, bokor); vagy olyan emelvényre lép fel, ami 
térdmagasságnál magasabb (asztal, oltár, nyitott szekér); 
akkor a mozgás maximális távolsága 1”-el csökken. 
Ha egy mozgás során több ilyenbe is botlik a figura, akkor 
minden egyes akadály után csökken 1”-el a mozgása. 
 
ábra 
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Kúszás 
Ha egy figura a földön fekszik, vagy guggol, akkor csak 
kúszva haladhat. 
 
A kúszás során modell legfeljebb 2” távolságot tehet meg, 
úgy, hogy közben bármennyiszer fordulhat középpontja 
körül. 
 
A kúszást nem befolyásolják akadályok. 
 
Úszás 
vízben 
 
Mászás 
Fel-le 
 
Lebújás 
Egyes kevésbé bátor (vagy épeszűbb) harcosok nem 
rohangálnak a nyílt terepen, ha közben tucatnyi íjász 
pásztázza a mezőt, hanem kerítések takarásában bújkálva 
jutnak előrébb. 
 
A harcos leguggol vagy lefekszik a földre. A modellt 
fektessük el az asztalon úgy, hogy arccal felfelé nézzen. 
 
ábra 
 
Feltápászkodás 
Földön fekvő, vagy kiütött modell egyetlen lehetősége a 
talpraálláshoz a feltápászkodás akció. 
 
Ha a modell nincs kiütött állapotban, akkor automatikusan 
talpra áll. 
 
Ha kiütött, akkor a harcos besorolás tesztet tesz 4-es 
célszámmal. Ha a próba sikeres, a figura talpra áll. 
 
Ugrás 
Ezt az akciót csak álló modell hajthatja végre. 
 
A játékos kijelöl egy pontot, hogy hova szeretne ugrani. 
Ezután besorolás tesztet tesz, aminek célszáma a pont 
modelltől vett távolsága inchben (az alábbi módosítókkal). 
 
Ugrás módosítók 

a modell az ugrás előtt mozgás akciót tett:  +1 
 
Ha a teszt sikeres vagy döntetlen, akkor a modell a kijelölt 
pontra ugrik. Ha sikertelen, akkor a pont irányába egyenes 
vonalban előre halad a dobott értéknek megfelelő inchnyi 
távolságot. 
 
Ha a mozgás végén nincs a figura talpa alatt szilárd talaj, 
akkor kötelező esés akciót hajt végre. 
 
Ha valamibe beleakad, akkor kötelező esés akció? 
 
Roham 
Két akciónak számít. 
 
Vad harcosok gyakran használják fel a roham lendületét, 
hogy támadásuknak plusz erőt adjanak. 
 
A modell végrehajt egy mozgás és utána egy támadás akciót. 
Az ellenfél játékos mindkét cselekvésre külön-külön 
reagálhat. 
 

A roham lendülete extra erőt ad a támadásnak: a sebzés 
számításakor +1 erő módosítót kap a modell. 
 
Rejtőzés 
Ha a modellre az akció bejelentésekor semmelyik ellenséges 
figura sem lát rá, akkor rejtett állapotba kerül. 
 
Nyeregbe szállás 
Csak álló modell hajthatja végre. 
 
Ha a karakter egy hátas mellett áll, akkor felpattanhat a 
hátára. 
 
ábra 
 
Nehézpáncélt viselő modell az akciót egyedül nem hajthatja 
végre. Csakis akkor szállhat nyeregbe, ha a hátas vele 
megegyező oldalán vele talpkontaktusban van nem 
cselekedett állapotú álló csapattársa. Ez a csapattárs az akció 
után cselekedetté válik. 
 
ábra 
 
Az akció után a modell a ló hátára kerül. A harcos és a ló 
modelljét cseréljük le egy lovas modelre. 
 
Lóról leszállás 
Csak lovas modell hajthatja végre. 
 
Az akció után a modell a hátas mellé kerül. A lovas modellt 
cseréljük le a harcos és a ló különálló modelljeire. A ló a 
lovas modell helyére kerül, a lovas vele talpkontaktusban a ló 
valamelyik oldalára. 
 
Nehézpáncélban esés akció? 
 
Galopp 
Csak lovas modell hajthatja végre. 
 
A lovas modell mozgás akciót hajthat végre 8” maximális  
mozgástávval. 
 
Ugratás 
Csak lovas modell hajthatja végre. 
 
Az előző akciónak galoppnak kell lennie 
Besorolás teszt 3-as célszámmal, hogy leesik-e 
 
Hátas kantáron vezetése 
Csak álló modell hajthatja végre. 
 
A ló talpának elülső oldalával talpkontaktusban kell elnni 
(sarok is ér) 
 
ábra 
 
Mozgás, ló is mozog vele  
 

HARCI AKCIÓK  
 
Miután az aktiváló játékos bejelnti, hogy harci akciót 
szeretne végrehajtani, a másik játékos minden, az aktivált 
figura fegyverének hatótávján belüli figurára reakciót 
jelenthet be. A következő akciókat választhatja reakcióként: 
 ellépés (a lépés célpontjával együtt bejelentendő), 
 hárítás, 
 lebújás, 
 támadás. 



 8 

 
Ezután együttes besorolás tesztet tesznek (az alábbi 
módosítókkal). Ha a reagáló figura nyeri a tesztet, akkor a 
harci akció végrehajtása előtt teheti reakcióját, egyébként 
utána. 
 
Harci reakció módosítók 

reagáló készenlétben: -1 
reagáló cselekedett: -2 
 
Több reagáló modell esetén az aktivált modell egyszer dob, 
ez ellen dobnak a reagáló modellek. A sorrendet az aktivált 
modellt irányító játékos határozza meg. 
 
példa 
 
Támadás 
A csatározás leg... 
 
A játékos választ egy egyet a figura kezében lévő fegyverek 
közül, ezzel a fegyverrel csap a modell. 
 
Ezután kiválaszt egy célpontot a fegyver hatótávján belül, 
majd besorolás tesztet dob (az alábbi módosítókkal), aminek 
célszáma a fegyver nehézségi szintje. Ha a próba döntetlen 
vagy sikeres, akkor sikerült eltalálni az ellenfelét - kötelező 
sebzés akciót hajt végre a kijelölt modellen. 
Ha sikertelen, akkor az akciónak vége. 
 
Támadás módosítók 

támadás balkézben lévő fegyverrel: -1 
támadáas reakcióként: -1 
fekvő célpont ellen*: -1 
támadás fekvésből: -2 
ellenfél 1”-es körzetében legelább három figura áll: -1 
takarásban lévő célpont: -1 
alig hozzáférhetô célpont: -2 
támadás oldalra: -1 
támadás hátra: -2 
a támadó nagy tárgyat cipel: -2 
az ellenfél kiütött állapotban van: +2 
* Ha a támadó nem fekszik 

 
Támadás két fegyverrel 
Egyes egzotikus harcosok mindkét kezükben fegyverrel 
szállnak csatába, és vannak, akik pajzsukat és dárdájukat 
egyszerre vetik ellenfelüknek egy lehengerlő támadás 
érdekében. 
 
A két fegyverrel támadás hasonlóan folyik, mint a támadás, 
de a játékosnak nem kell fegyvert választania, mindkét 
fegyvert használja. Egyetlen tesztet dob két célszámmal, ha 
valamelyik sikeres, akkor az a fegyver talál (ha mindkettő 
talál, akkor két sebet kell számolni). 
 
Két fegyvert koordinálni azonban nehezebb, mint egyet. A 
próba a támadás módosítóin felül –1 módosítót kap a 
bonyolult akcióért. 
 
Lövés 
A játékos választ egy egyet a figura kezében lévő fegyverek 
közül, ezzel a fegyverrel lő a modell. 
 
Ezután kiválaszt egy látható célpontot, majd besorolás tesztet 
dob (az alábbi módosítókkal), aminek célszáma a fegyver 
nehézségi szintje. Ha a próba döntetlen vagy sikeres, akkor 

sikerült eltalálni a kijelölt ellenfelet ellenfelét - kötelező 
sebzés akciót hajt végre a kijelölt modellen.  
Ha sikertelen, akkor az lövedék eltéveszti a célt. 
 
Lövés módosítók 

sötétben:  -3 
közvetlen közelre (3”-en belüli célpont): +2 
hosszútáv (a fegyver hatótávján túli célpontra): -1 
távon kívülre (a fegyver hatótávjának kétszeresén túl): -4 
kapáskövés (célzás nélkül): -1 
az elsőt követő minden célzás után: +1 
lóhátról: -1 
fekvő ellenfél: -1 
mozgó ellenfél: -1 
lovas célpont: +1 
célpont enyhén takarva (kb. 25%): -1 
célpont takarásban (kb. 50%): -2 
célpont alig látható (ka egy fejnyi): -4 
 
ha sikertelen, akkor, akkor d6, 1-2-re valaki 1”-en belüli mást 
talál el 
 
távon kívülre -1 erő 
 
reakciók: 
ha már nem látható, akkor a lövedék az előző helyére esik 
 
Fegyver elhajítása 
lövésszerű 
strength+d6 táv? 
Nehéz tárgy ennek fele 
 
Gáncs 
Csak hős használhatja. 
 
A hős kijelöl egy talpkontaktusban lévő álló figurát. Együttes 
besorolás tesztet tesznek, és ha az aktivált hős nyeri a próbát, 
akkor a kijelölt modell a földre kerül (kötelező lebújás akciót 
hajt végre). 
 
Lökés 
Csak álló modell hajthatja végre. 
 
A karakter kijelöl egy talpkontaktusban lévő álló modellt, 
akivel együttes besorolás tesztet hajtanak végre. Ha az 
aktivált figura nyeri a tesztet, akkor a kijelölt harcos egyenes 
vonalban hártál 2”-et, majd tesz egy kötelező esés akciót. 
 
(akár tárgyé is)? 
 
Lefegyverez 
Csak hős használhatja. 
 
A játékos kijelöl egy az aktivált figura fegyverének 
hatótávján belül álló hőst. Együttes besorolás tesztet hajtanak 
végre (az alábbi módosítókkal). Ha a próbát a lefegyverző 
modell nyeri, akkor választhat egy fegyvert a kijelölt hős 
kezéből, ami ezután rögtön a modell mellé a földre kerül. 
 
Lefegyverzés módosítók 

a lefegyverző modellnek:  -3 
kiütött célpont ellen a lefegyverző modell: +4 
 
Kaszálás 
Csak nagyfegyverrel felfegverzett hős használhatja. 
 
Két akciónak számít. 
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A hős a kezében tartott nagyfegyverrel támadás akciót hajt 
végre minden (akár baráti) a fegyvere hatótávján belüli 
modell ellen. A támadás besorolás tesztje -2 módosítóval 
nehezül. 
 
A kiértékelés a támadó által választott figurától egyik irányba 
történik Ha valamelyik blokkol vége 
 

EGYÉB AKCIÓK  
 
Pihenés 
Ez az cselekvés két akciónak számít. 
 
A kimerültség legyőzésére a legjobb módszer, ha a harcos 
egy rövid időre kifújja magát, pihen. 
 
A modell az akció után nem fáradt. 
 
Hárítás 
Csak reakcióként használható. 
 
A reagáló figura besorolás tesztet tesz a támadás, vagy lövés 
dobott értéke ellen (az alábbi módosítókkal). Ha a próba 
sikeres, akkor a támadás/lövés sikertelen, az akció nem 
folytatódik. 
 
Hárítás módosítók 

a védekező figura pánikol: -2 
hátulról jövő támadással/lövéssel szemben: -2 
oldalról jövő támadással/lövéssel szemben: -1 
két fegyverrel támadás ellen -1 
lövés ellen: -1 
magasabban lévő támadó ellen: -1 
védekezés kézifegyverrel: +1 
védekezés pajzzsal: +2 
 
Ellépés 
A figura bármilyen irányba, egyenes vonalban tehet egy 
legfeljebb 2” hosszú lépést. 
E során nem léphet át semmiféle akadályon, csakis sima 
terepen mozoghat. 
 
Az ellépés nem számít mozgásnak, nem reagálhat rá az 
ellenfél a mozgás akcióknál felsorolt reakciókkal. Emellett az 
akció nem töri meg a célzást 
 
Ha a figura az ellépés pillanatában egy ellenséges modell 
fegyvelének hatótávján belül van, akkor a lépés végrehajtása 
után az ellenfél tehet egy ellépés reakciót. 
 
Tárgy használata 
Egyes tárgyak, mint például teli söröskörsók,  
 
Speciális tárgyak ott leírva (pl evező használata – halad a 
csónak) 
 
TÁRGY FELVÉTELE 
 
(egy vagy két akció, attól főggően, hogy milyen „nagy” a 
tárgy) 
 
Tárgy eldobása 
TÁRGY(AK) ELDOBÁSA 
(ingyenes akció 
 
TÁRGY(AK) ELŐVÉTELE 
(pl. fegyverváltás) 

 
TÁRGY(AK) ELRAKÁSA 
pl. fegyverváltásnál 
 
Kizsebelés 
Csak hős hajthatja végre. 
 
Ha a hős kiütött vagy harcképtelen modellel áll 
talpkontaktusban, akkor üres kezeibe egy-egy tárgyat átvehet 
a fekvő modelltől (a modell karakterlapjáról az akciót 
végrehajtó figura karakterlapjára kerül) 
 
DOB? 
odadob valamit hősnek – kell üres kéz a célpontnak 
 
TÖLTÉS 
(íj, nyílpuska; utóbbinál két akció) 
Nyílvessző, szög jelölőt a fegyverre helyezni 
 
CÉLZÁS 
 
Tolás 
Erő teszt 
Döntetlennél 2” 
Sikernél 4” 
 
Csoportos aktivációnál összeadódnak a kockák 
 
PARANCSSZÓT KIAD 
 (idomított állatok irányítása) 
 

VEZETŐI AKCIÓK  
 
Vezetői akciókat csak hős alkalmazhat. 
 
Utasítás 
(hős aktiválhat statisztát) 
 
Bátorítás 
A vezérek bátorító (esetleg fenyegető) szava menekülő 
csatlósát megállásra, és a harc folytatására buzdíthatja. 
 
A hős kijelöli egy pánikoló csapattársát, majd besorolás 
tesztet tesz ötös célszámmal (az alábbi módosítókkal). Ha a 
teszt sikeres, a kijelölt modell felülkerekedik a pánikon. 
 
Bátorítás módosítók: 

a hős a kijelölt modellt nem látja: -2 
a kijelölt modellt a hős 6”-es körzetén belül van: +1 
 
Inzultálás 
Esetenként hasznos taktika az ellenfelet inzultálással valami 
elhamarkodott cselekvésre bírni. 
 
A hős kijelöl egy számára látható ellenséges figurát, akivel 
ezután együttes besorolás tesztet dobnak (az alábbi 
módosítókkal). Ha az aktivált hős győz, akkor aktiváció 
véget ér (csoportos aktiváció esetén is), és automatikusan a 
kijelölt ellenséges figura aktiválódik. 
 
Inzultálás módosítók: 

az ellenfél 6”-nél messzebb van (csak az aktiváltnak): -1 
a modell fegyvertelen (mindkét fél számára): +1 
a modell fáradt (mindkét fél számára)*: +1 
* Kivétel a fáradtság általános szabályai alól 
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Szóval tart 
A hős kijelöl egy számára látható ellenséges figurát, akivel 
ezután együttes besorolás tesztet dobnak (az alábbi 
módosítókkal). Ha az aktivált hős győz, akkor kijelölt 
ellenséges figura készenlétben állapotúvá válik. 
 
Szóval tartás módosítók: 

az akciót végrehajtó harcosnak: -2 
az ellenfél 6”-nél messzebb van (csak az aktiváltnak): -1 
a modell fegyvertelen (mindkét fél számára): +1 
a modell fáradt (mindkét fél számára)*: +1 
* Kivétel a fáradtság általános szabályai alól 

 
 

KARAKTER ÁLLAPOTOK 
 

AKTIVÁLT  
Már aktivált modell a kör során többé nem aktiválható. 
Az aktivált állapotnak két fajtája van: a modell vagy 
készenlétben van, vagy cselekedett. 
 
Készenlétben 
Ha egy figura aktivációja befejezése előtt csak egy akciót 
hajtott végre, akkor az aktiváció után készenléti állapotba 
kerül. 
 
Cselekedett 
Ha egy figura aktivációja során mindkét felhasználható 
akcióját felhasználta, akkor az aktiváció után cselekedett 
állapotba kerül. 
 

FÁRADTSÁG  
Egy összecsapás általában meglehetősen rövid ahhoz, hogy a 
harcosok valóban elfáradjanak, de mégis megeshet (ha 
például egyszerre több ellenféllel kell küzdenie), hogy a 
megerőltetés miatt rövid időre kifulladnak. 
 
A karakterek esetenként fáradtság teszt dobására 
kényszerülnek,  
 
Fáradtság teszt 
A fáradtság teszt egy besorolás teszt hatos célszámmal. Ha a 
teszt sikertelen, a harcos fáradttá válik. Ha egy kiütött figura 
kényszerül fáradtság teszt dobására, akkor automatikusan 
fáradttá válik. 
A figura kimerültségét célszerű egy megfelelő jelölővel 
jelezni. 
 
A kimerültség természetesen rossz hatással van a harcos 
teljesítőképességére is: ameddig egy modell fáradt, minden 
besorolás - és együttes besorolás tesztjét -1 módosítóval 
dobja. 
 
Ha egy fáradt modell kényszerül fáradtság teszt dobására, és 
az sikertelen, akkor a figura kiütött állapotba kerül. 
 

KIÜTVE  
A harcosok a csata folyamán különböző okoknál fogva a 
földre kerülhetnek, pillanatnyilag harcképtelenné válhatnak. 
Ha egy figura ilyen állapotba kerül, akkor az őt reprezentáló 
modellt fordítsuk fekvő állapotba, arccal a föld felé. 
 
Ha egy modell kiütött állapotba kerül, elveszti pánik 
állapotát. 
 

Egy kiütött modell nincs igazából tisztában a környezetével, 
így a figura nem hajthat végre reakciókat. 
 
A földön fekvő harcos lehetőségei korlátozottak. Aktiválás 
után a következő akciókat hajthatja csak végre: pihenés, 
feltápászkodás, kúszás. 
 

HARCKÉPTELEN  
Néhány sajnálatos esemény következtében (leginkább az 
ellenfél tevékenysége révén) a modellek harcképtelenné 
válhatnak. A figura innentől tevékenyen nem vehet részt a 
játékban, nem aktiválható és reakcióra sem képes. 
 
Ennek ellenére passzívan még résztvevője lehet a harcnak 
tereptárgyként, fedezékként. Az elesett bajtársat bárki 
magával cipelheti! 
 
A figurát fektessük el a kiütött karakterekhez hasonlóan, és 
lássuk el egy megfelelő jelölővel. Egy vértócsa például 
kiválóan alkalmas erre. 
 

PÁNIK  
Egy harcos a következőképp kerülhet pánik állapotba: 
Aktiváció elején, ha már nincs hős, aki ne lenne harcképtelen 
Aktiváció elején, ha a csapat több, mint fele harcképtelen, 
vagy kiütve. 
Csatlós: aktiváció elején, ha 4”-es körzetben legalább három 
ellenfél, és nincs csapattárs. 
Hős: aktiváció elején, ha 4”-es körzetben legalább három 
ellenfél hős, és nincs csapattárs. 
Aktiváció elején 4”-es körzetben félelmetes ellenséges hős 
Pánik tesztet dob 
jelölő 
 
Pánik teszt: 
-> besorolás teszt 
Hős +1 
Vezér +2 
 
Pánik állapotban lévő harcos nem hajthat végre reakciót, és 
kizárólag a a kötelező pánik akciót választhatja aktiválása 
után. Egyéb kötelező akciók rá is vonatkoznak (pl. esés). 
 
Ha egy modell kiütött állapotba kerül, elveszti pánik 
állapotát. 
 

REJTETT  
Egy modell a rejtőzés akcióval rejtett állapotba kerül. 
Emellett a játék elején a játékos bármely figuráját rejtett 
állapotban is felpakolhatja. 
 
jelölő 
 
Amíg egy figura rejtett állapotban van, addig akcióira az 
ellenfél nem reagálhat. 
 
A rejtett állapotot a karakter a következőképp veszítheti el: 

Ha a modell harci akciót tesz, az akció végrehajtása után 
elveszti rejtett állapotát. 

Ha a rejtett figura egy ellenfél modell látóterébe kerül, 
azonnyomban elveszti rejtettségét. 

Nehézpáncélban lévő figura bármilyen mozgás akció 
végrehajtása után azonnal elveszti a rejtőzést. 

Amint egy modell hátasra kerül elveszti rejtettségét. 
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CSATAVÉGI ELSZÁMOLÁS 
 

VESZTESÉGEK 
Teszdobások minden harcképtelen (kivéve, ha azt valaki 
éppen cipeli) egységre 
Vesztes fél -1-el dob 
 

KARAKTERFEJL ŐDÉS 
Minél több bevetésen vesznek részt a harcosok, annál 
gyakorlottabban forgatják fegyvereiket, annál hatékonyabbá 
válnak a későbbi csetepatékban. 
 
Bla 
+xp hős harcképtelenné tételénél 
+xp megnyert küldetésnél a vezérnek 
Maximum szint 10? (eléri a határait) 
Szintenként egy (vagy kettő? – csak hős?) képességgel 
rendelkezhet 
Képességek megvétele pénzzért 
A csatlósoknak mindgyiknek meg kell venni 
Képességet el is felejthet, hogy beférjen egy másik, de ezért 
nem jár vissza pénz 
?Szintküszöb a képességeknek (ezt áthághatja a kezdeti 
alapképesség) 
Minden csata végén egy képességet elfelejthet, vagy (ha van 
rá szabad pontja) egyet tanulhat 
 

CSAPATFEJLESZTÉS 
Bla 
 

KÉPESSÉGEK 
 
képesség árak 
 
Akrobatikus  
A jól képzett akrobata számára nincs akadály. Átlendül 
bármilyen kerítésen, és mindig talpra esik. 
 
Nincs 1” levonás a mozgás távjából, akadályokon való 
átkeléskor, és +1 módosítót kap az esés és ugrás során dobott 
besorolás tesztekre. 
 
Bandavezér 
Ingyenes képesség, egy hős birtokolhatja a csapatban, nem 
számít a limitbe. Ha egy ilyen hős elesik, akkor kell újat 
választani. 
 
Nem lehet elfelejteni 
 
Bátor 
A bátor harcos kitartóbb, könnyebben legyűri a félelmet. 
 
A modell +1 módosítót kap a pánik akció besorolás 
tesztjénélnél. 
 
Gyorsléptű 
 +1” minden mozgásra, ha 
 
Kétkezes 
Sok gyakorlással, vagy szerencsés génekkel a harcos képessé 
válhat gyengébb kezét is ugyanolyan ügyességgel használni, 
mint a másikat. 
  
Nincs -1 módosító balkezes fegyverrel való támadásnál, 
ahogyan a két fegyverrel való támadás esetén sem. 
 

Kétkezes fegyver kiképzés 
A harcosok képesek hatalmas pallosaikat egykézben forgatni, 
és azzal 
Egy kézben hordhat kétkezes fegyvert, ha  
 
Kocsmai bunyós 
A sok éves gyakorlat az ivókban, bármilyen tárgyat veszélyes 
fegyverré tett a harcos kezében. 
 
Nincs -1 módosító rögtönzött fegyver használatánál. 
 
Testes 
+1 ellenállás 
ugrás maximuma x-el csökken, -1 a feltápászkodáshoz 
 
Ezt a képességet nem lehet elfelejteni. 
 
kitérés 
 
kegyetlen 
látványos kivégzés 
 ha valakit így vág le, akkor a környéken állók megrettennek  
 
menekülőművész 
mozgásra nem reagálhatnak ellene támadással 
 
hit-and-run: 
tehet egy ingyen elépés akciót támadás után után? 
 
bajvívó: 
 nincs -1 skill több ellenfél ellen 
 
Képzett 
+1 besorolás 
 (legyen drága) 
 
Veterán 
Csak hős használhatja 
+1 besorolás 
 (legyen drága) 
Nem lehet elfelejteni 
 
Hős 
Legalább harmadik szintű harcosnak vehető csak meg. 
 
Csak csatlósnak megvehető képesség (a hősök alapesetben 
rendelkeznek vele). Kivételt képez az alól a szabály alól, 
hogy az egész csatlóscsapatnak kötelező megvenni. 
 
Egy csatlós a csapatából hőssé válik. Ettől a pillanattól fogva 
ő teljes értékű, önálló hős; a csapattól külön kezelendő 
(külön karakterkártya). 
 
Ezt a képességet nem lehet elfelejteni. 
 
Hősies vitézség (X): 
Csak hős használhatja. 
 
A csapatot vezető hősök különleges szernecséjükn 
 
A játék során X darab besorolás tesztet újradobhat. Egy 
próbát csak egyszer dobhat újra, a második dobott értéket el 
kell fogadnia. 
 
könnyűvért kiképzés 
nincs könnyűvért viseléséből adódó minusz besorolásteszt 
módosító a nehézvért viselévénél 
 
nehézvért kiképzés 
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nincs vért viseléséből adódó minusz besorolásteszt módosító 
a nehézvért viselévénél 
 
ha nem generáláskor vett képesség, akkor legalább két csatát 
végig kell játszania a karakternek nehézvértben, mielőtt 
megvehetné 
 
pajzsfal 
támogatják egymást, legalább 3 figura, mind ilyennnel +2 
ellenállás 
 
Lovas 
ingyen mountolhat 
 
Mesterlövész 
+1 kocka, öt esetén +1 a dobáshoz vagy semi 
 
Íjászkiképzés 
Mozgás akció nem töri meg a célzást 
 
hordár 
nagy tárgyak cipelése nem ad hátrányt 
 
forrest gump 
a küldetés végén az elhullott csapattársak dobásokat 
újradobhatja? +1? A csapatban több is lehet, de nem 
kumulálódik 
 

FELSZERELÉS 
 

FEGYVEREK  
 
A különböző fegyverek két alapvető tulajdonsággal 
rendelkeznek: nehézségi szinttel és hatótávval. E két 
jellemző mellett egyéb bónuszokkal és megkötésekkel is 
járhat haszánlatuk. 
 
Nehézségi szint 
Ez határozza meg, hogy az adott fegvert milyen nehéz 
forgatni, sikeres támadást végrehajtani vele. 
 
Hatótáv 
A hegyver hossza ... 
 
Kétkezes 
Hordhatja magánál egy kézben, de támadni (lőni) csak két 
kézzel lehet vele 
 
A fegyverek 
 
Pusztakezes harc 
nehézség 3 
Hatótáv base contact 
 
Rövid fegyverek 
kés, tőr, vasököl 
nehézség 4 
sebzés akció erő teszt módosító: +1 
Hatótáv base contact 
 
Rögtönzött fegyverek 
pajzs, nyílvessző, szék, piszkavas, serpenyő, kosró, evező 
nehézség 4 
-1 besorolástesztre 
Hatótáv értelem szerint 
 
Pajzs/villa/péncélkesztyű/korsó/nyílvessző 

Talpkontakt 
 
Szék/piszkavas/serpenyő/kerék 
1” 
 
Lapát, evező, gereblye 
2” 
 
Kétkezes 
Játék előtt megegyezni 
Szék, evező,  
 
Kézifegyverek 
Kard/ fejsze/ 
nehézség 4 
sebzés akció teszt módosító: +1 
Hatótáv 1” 
 
?Buzogány? 
nehézség 5 
sebzés akció teszt módosító: +2  

 +1a védekezésre ellene? 
Hatótáv base contact 
sebzés akció teszt módosító: +1 
Hatótáv 1” 
 
Bot 
kétkezes 
nehézség 3 
Hatótáv 2” 
 
nagyfegyver 
kétkezes 
Pallos, harci szekerce, pöröly 
nehézség 4 
sebzés akció teszt módosító: +2 
 +1a védekezésre ellene? 
Hatótáv 2” 
kaszálás 
 
dárda 
nehézség 4 
sebzés akció teszt módosító: +1 
Hatótáv 2” 
1”-nél közelebbi ellenfél  -1 besorolástesztre 
 
Pika 
kétkezes 
nehézség 5 
sebzés akció teszt módosító: +1 
Hatótáv 3” 
3"-en belül hat  
1”-nél közelebbi ellenfél -2 besorolástesztre 
base contactban -3 
 
kopja 
nehézség 5 
ha mozgott 

sebzés akció teszt módosító: +2 
Hatótáv 3” 
1”-nél közelebbi ellenfél -1 besorolástesztre 
base contactban -3 
Gyalogosan -3 besorolástesztre 
 
Rögtönzött dobófegyver 
 
-1 a sebzés erő teszre 
 
Dobófegyverek 
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Dobásként de + 
 

 
Rövidíj 
 
Hosszúíj 
 
számszeríj 
 
mestermunka 
Éles, jól kiegyensúlyozott 
sebzés akció teszt módosító:  +1 
+1 besorolástesztre 
 

PÁNCÉLZAT 
 
Könnyűvért 
-1 módosító minden mozgás és harci akcióra 
+1 ellenállás  
 
Nehézvért 
+2 ellenállás 
-2 módosító minden mozgás és harci akcióra 
 
pajzs: 
hárítás 
 
nagypajzs: elôrefelé +1 res -1mov 
lökés akciókoz +1 besorolástesztre 
 

EGYÉB 
 
Nyílvessző 
 
Szög 
 
trombita: megfújása speicális akció, a figura következô 
aktiválásáig +2 az aktiváláshoz 
 
ló 
 
trenírozott ló: ha nem a tulajdonosa üli meg, akkor 3-as 
besorolástesztre kell dobnia minden akcióhoz. 1-nél leesik 
 
harci mén – lerohan akció 
 

CSAPATLISTÁK 
 
Egyes figurák alapállapotban is rendelkeznek képességekel 
 
útonállók (zsivány) 

vezér 
vadász 
törvényen kívüli 
zsiványok 
parasztok 
 
parasztcsapatok (zsivány/törvény) 
nemes/kisgazda 
testôr 
vadász 
kóbor harcos 
parasztok 
 
kalózok (zsivány) 
kapitány 
tiszt 
kalózok 
matrózok 
 
nemes (törvény) 
nemes 
lovag 
ôrmester 
zsoldosok 
íjászok 
számszeríjászok 
legények (lovagonként) 
 
vándorcirkusz (zsivány) 
porondmester 
bolond 
artista 
idomár 
állatok 
kidobók 
segédek 
 
egyebek 
bolond 
szerzetes 
kóbor lovag 
óriás 
bajvívó 
bárd 
patkányfogó 
 
Robin hood 
vezér 
bajnok 
tolvaj 
pap 
íjász 
zsivány 
 
Neves hősök 
Robin Hood (Earl of Huntingdon, Robin of Locksley)– 
nemes/útonálló 
Little John - útonálló 
Much – molnár fia/útonálló 
Tuck barát – szerzetes/útonálló 
Will Scarlet – Robin rokona, útonálló 
Oroszlányszívű Richard - király 
Alan-a-Dale – bard, útonálló 
Rychard at the Lea/Sir Richard of Verysdale – nemes 
Gilbert Whitehand/Wythehonde – útonálló (szakács) 
Wilfred of Ivanhoe - lovag 
Cedric the Saxon – Ivanhoe apja 
Gurth – Cedric kondása 
Wamba – Cedric bolondja 
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William Marshal - lovag 
 
Guy of Gisborne – nemes/fejvadász 
Sheriff of Nottingham – sheriff 
János herceg – herceg 
Brian de Bois-Guilbert – templomos 
Reginald Front-de-Boeuf – lovag 
Maurice De Bracy – szabadcsapatok vezére 
Waldemar Fitzurse – János tanácsadója 
Ulrica – őrült nő 
 

TEREP 
 
szobor, állvány, gyertyatartó 
strenghth teszt a feldöntéséhez, ha valakire rádôl skill teszt 
elugrásra - ha megvan félreugrik, egyébként esés teszt 
 
fa 
nagy ellenállású modell? 
ha siketül kiütni dôl, mint szobor? 
adott fortitude pont, amit akcióként le kell dolgozni éles  
szerszámokkal? 
 
folyó 
úszás, csat/megfulladás, sodrásirány 
 
Ha egy figura mély vízben kiütött állapotba ketül, akkor 
harcképtelenné válik 
 
Kocsi 
Toláshoz erőteszt 
Feldöntéshez nehezebb erőteszt 
 
 

KÜLDETÉSEK 
 
belopakodni a városba 
sok paraszt, egy-egy talpon jelölés, a parasztokat a játékos 
irányítja – egy akciót hajthatnak csak végre 
védôfiguránkként egy figurát felfedhet a védô, ha 1" 
közelben van 
 
valakit kimenteni, miután megvan, azután egy rejtett 
kijáraton át távozni. a támadó játékos feljegyzi a ház számát, 
ahol a kijárat van,  
 
csak ô tudja, de a védekezô játékos átkutathatja a házakat, 
minél több emberrel, annál gyorsabban. minden figurával 
dob, és összeadódnak az értékek, ha elér egy szintet, akkor 
megtalálhatja. Ellenfél költhet arra, hogy a szint nôjön? 
 
ki kell vágnia az egyik félnek a fákat 
 
kihallgatta a beszélgetést egy paraszt őt kll kimenteni 
 
terepfelmérés X objektumot bejár és megvizsgál 
ha ott van felfedi 6“-ről csk 4+-ra vagy táv osztva kettővel, 
legalább annyit dobni 
 
adott helyen áll a védő vezér. Amíg ott áll general pontokat, 
cél limitet elérni 
a csapata késve jön be? 
 
Egyik fél katapultokat épített, hogy megtámadja a másikat. 
Rajtaütés, miközben alszanak 
-2 az aktiválásra az alvóknak 

Az alvók 7-re felkelnek, ha látnak valakit, akkor nem 
fekszenek vissza 
+1 a tesztre, ha van x” közelében ellenfél 
+2 a tesztre, ha x” közelében ellenfél fut 
Ébresztő után -1 az aktiválásra az első körben 
Alvók elhelyezése félig az ellenfél által? Szóródás? 
Szektorok, csak akkor rakhat egybe kettőt, ha a többiben már 
van legalább egy: 

    

    

    

    

A támadók random oldalról jönnek (mind egyről) a védő egy 
oldalt kizárhat 
 
Random: 12 (2x 1-6) jelölőt lerak a támadó a mezőkre. A 
védő dob, majd választ 
 
összevissza 
 
jelölőkön segédlet, hogy mire képes (vértnél +1/+2 ellenállás 
ikon) 
 
lábak akció, jobbkéz-balkéz akciók 
 
1 vezér 
1-3 hôs 
1-3 1-5 fôs banda 
~10-20 figura 
 
Egyéb állapotok? 
 Elfogva 
 Zavarodott 
 Mozgásképtelen 
 Uralva 
 Irányíthatatlan 
 
Kiütött fegyvertelen csatlós elmenekül a játékból – nem vesz 
részt a csatában, de nem veszteség 
 
Fogalmak: 
Besorolás 
Erő 
Ellenállás 
Akció 
Reakció 
Pánik 
Kiütve 
Harcképtelen 
Készenlétben 
Cselekedett 
Hatótáv 
Nehézségi szint 
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