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Fontossággal nem bíró, csekély erőknek véletlen találkozása 
által előidézett csatározás. 
 

MI KELL A JÁTÉKHOZ? 

 
Ellenfél 
 
 
Seregek 
10-20 figura 
karakterkártyák 
 
Csatatér 
 
Mérőszalag 
 
Kockák 
 
Jelölők 
 

A JÁTÉK MENETE 

 
Csatatér előkészítése 
 
Felfejlődés 
 
A csetepaté 
 
Elszámolás 
 

A MODELLEK TULAJDONSÁGAI 

 
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 3. 
 
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. 
 
Például, ha a játékos lovagja négyes besorolással 

rendelkezik, akkor a besorolás tesztet négy kockával dobja. 

Tegyük fel, hogy a dobások rendre: 2, 6, 6, 6. Szerencsés 

dobás! A dobás értéke a legnagyobb dobott érték: 6. Mivel 

három hatost is dobott, ehhez hozzáad még kettőt (egyet-

egyet az alső után), így a dobott érték 8. Ha a lovag fáradt, 

akkor az érték (a fáradtság miatti -1 módosító miatt) hétre 

csökken. Ezzel azonban még egy hatos célszámú tesztet is 

sikeresen elvégez. 

 
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. 
 

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

KÉPESSÉGEK 
Az egyes harcosok különféle egyéb képességekkel is 
rendelkezhetnek. Ezekről részletesebb információ a 
Képességek fejezet alatt található. 
 
Karakterkártyák 
 

A CSAPAT 

 

HŐSÖK 
 

CSATLÓSOK 
Korlátozott lehetőségek, halandóbbak 
 

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 
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 
a tesztet végrehajtó figura fáradt: -1 
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. 
 

AKCIÓK ÉS REAKCIÓK 
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 
hajtott végre, akkor a „cselekedett” jelölőt használják, ha 
csak egyet, vagy egyet sem, akkor a „készenlétben” jelölőt. 
 

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 

 

KÖTELEZŐ 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. Ebben az esetben a 
cselekvés két akciónak számít 
 

MOZGÁS AKCIÓK 
 
Ha egy modell mozgása során takarásból egy ellenséges 
figura látóterébe ér, akkor az ellenséges modell lövés 
akcióval reagálhat a belépés pillanatában 
 
Ha egy modell mozgása során egy ellenfél fegyverének 
hatókötébe ér, 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 
 
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 
 
MÁSZÁS 
Fel 
 
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, így például nem töri meg 
a célzást, és nem reagálhat rá az ellenfél a mozgás akcióknál 
felsorolt reakciókkal. 
 
Ha a figura az ellépés pillanatában egy ellenséges modell 
fegyvelének hatótávján belül van, akkor a lépés végrehajtása 
után az ellenfél tehet egy ellépés reakciót. 
 
KÖRBETÁNCOL? 
közelharcnál 
 
GUGGOLÁS/LEFEKVÉS 
 
FELTÁPÁSZKODÁS 
Feláll 
Kiütött figurának besorolás teszt 4-es célszámmal 
 
UGRÁS 
 
ROHAM? 
Rohamfegyverek 
Lance/alabárd/dárda 
 
REJTŐZÉS 
??? 
 
ESÉS 
(kötelező akció – nem is annyira akció -, például ha fellökik, 
lezuhan valahonnan) 
 
LÓRA SZÁLLÁS/ LÓRÓL LESZÁLLÁS 
 
GALOPP 
 
HÁTAS KANTÁRON VEZETÉSE 
 

HARCI AKCIÓK 
 
Támadás 
Választ egy kezében lévő fegyvert és annak a szinjét kell 
megdobnia 
Üt BesodolásD6-al dob, a fegyver célszámát kell megdobnia. 
Reagálhat ellentámadással is, ha nem fáradt 
Ha bemegy, akkor t 
  -1 támadás balkézben lévő fegyverrel 
  -1 támadáas reakcióként 
  +1 oldalról 
+2 hátulról 
  -1 fekvő ellenfél 
  -1 magasabban lévő ellenfél 
  -1 takarásban ellenfél 
  -2 alig hozzáférhetô ellenfél 
  -------------------------- 
  -1 több ellenfél van közelharcban 
  -------------------------- 
  -2 nagy tárgyat cipel 
  -------------------------- 
  +2 kiütött ellenfél 
to wound 
 strength <-> armour 
 
védekezés reakció, ellépés reakció (egy bes teszttel, hogy 
időben-e), támadás reakció (egy bes teszt hogy melyik előbb) 
–1 a támadásra, 
 

Támadás két fegyverrel 
Egyes egzotikus harcosok mindkét kezükben fegyverrel 
szállnak csatába, és vannak, akik pajzsukat és dárdájukat 
egyszerre vetik ellenfelüknek. 
 
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 
támadás módosítóin felül –1 módosítót kap a bonyolult 
akcióért. 
 
Védekezés 
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. 
 
lövés ellen -1 
kézifegyver +1 
pajzs +2 
oldalról támadják –1 
hátulról -2 
 
Védekezés módosítók: 

a védekező figura pánikol: -2 
védekezés két fegyverrel támadás ellen: -1 
védekezés lövés ellen: -1 
védekezés kézifegyverrel: +1 
védekezés pajzzsal: +2 
oldalról jövő támadással/lövéssel szemben: -1 
hátulról jövő támadással/lövéssel szemben: -2 
 
LÖVÉS 
(és tárgy dobása) 
Besorolás teszt a fegyver célszámával 
  este -3 
  point blank range - +2 
  close +1 
  long -1 
  távon kívül -4 
  -------------------------- 
  snapshot (aim nélkül) -1 
  minden aim-ert az elsô után +1 
  -------------------------- 
  mozgás közben -1 
  futás/lovaglás közben -2 
  -------------------------- 
  fekvô/futó/lovagló ellenfél -1 
  lovas célpont +1 
  -------------------------- 
  célpont kicsit takarva (25%) -1 
  célpont takatva -2 
  célpontból alig látszik valami (kb egy fej) -4 
  -------------------------- 
  célpont 1”-es körzetében baráti -2 
ha sikertelen, akkor, akkor d6, 1-2-re valaki 1”-en belüli mást 
talál el 
dobás 
 strength+d6 táv 
 
reakciók: 
elmozdulás –  



lefekvés leguggolás – egy bes teszt, hogy időben-e 
ha már nem látható, akkor a lövedék az előző helyére esik 
védekezés 
 
GÁNCS 
opposed skill test – földrekelül eredménnyel 
 
LÖKÉS 
(akár tárgyé is) 
opposed skill test - hátrlöki strengthnyit (strength test - 
stunned) 
 opposed strength test (választhatja a skillt az ellenfél) d6-
Estrength+OwnStnyit, ha hatos akkor skill test a stunned 
elkerüléséhez 
 
LEFEGYVEREZ? 
Hős ellen csak hős 
opposed skill -3-al 
 
KASZÁLÁS 
(mondjuk pallossal – tébb ellenfelet is eltalálhat) 
 

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. 
 
ESZKÖZ HASZNÁLATA 
 
TÁRGY FELVÉTELE 
 
(egy vagy két akció, attól főggően, hogy milyen „nagy” a 
tárgy) 
 
TÁRGY(AK) ELDOBÁSA 
(ingyenes akció 
 
TÁRGY(AK) ELŐVÉTELE 
(pl. fegyverváltás) 
 
TÁRGY(AK) ELRAKÁSA 
pl. fegyverváltásnál 
 
DOB? 
odadob valamit hősnek – kell üres kéz a célpontnak 
 
TÖLTÉS 
(íj, nyílpuska; utóbbinál két akció) 
 
CÉLZÁS 
 
HÁRÍTÁS 
Csak reakció 
 
TOLÁS 
(akár tárgyé is) 
 

VEZETŐI AKCIÓK 
 
Utasítás  
(hős aktiválhat statisztát) 
 

Bátorítás 
Csak hős használhatja. 
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 hős fáradt: -1 
a kijelölt modellt a hős 6”-es körzetén belül van: +1 
 
Inzultálás 
Csak hős használhatja. 
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 
ha a játékos mond is valami sértőt  (az aktiváltnak): +1 
a modell fegyvertelen (mindkét fél számára): +1 
a modell fáradt (mindkét fél számára): +1 
 
PARANCSSZÓT KIAD 
(idomított állatok irányítása) 
 
SZÓVAL TART 
(hős köthet le ezzel ellenfelet – az nem aktiválható) 
 

KARAKTER ÁLLAPOTOK 

 

KÉSZENLÉTBEN 
Nem aktiválható 
 

CSELEKEDETT 
Aktivált két cselekvéssel 
Nem aktiválható 
 

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. 
 

KIÜTVE 
A harcosok a csata folyamán különböző okoknál fogva a 
földre kerülhetnek, pillanatnyilag harcképtelenné válhatnak. 
 
Nem reagálhat. 
Pihen, kúszik, feláll 
 

HARCKÉPTELEN 
Kiesik a játékból, elfektetni, vértócsa jelölő 
 

PÁNIK 
Csakis a kötelező pánik akciót hajthatja végre. 
 
félelem 
egyedül marad 
sokan elhalnak 
 

KÉPESSÉGEK 

 
képesség árak 
 
Bátor 
A bátor harcos kitartóbb, könnyebben legyűri a félelmet. 
 
A modell +1 módosítót kap a pánik akció besorolás 
tesztjénélnél. 
 
Gyorsléptű 
 +1” minden mozgásra, ha 
 
Kocsmai bunyós 
A sok éves gyakorlat az ivókban, bármilyen tárgyat veszélyes 
fegyverré tett a harcos kezében. 
 
Nincs -1 módosító rögtönzött fegyver használatánál. 
 
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. 
 
??? 
egykézben hordhat kétkezes fegyvert 
 
Akrobatikus 
A jól képzett akrobata számára nincs akadály. 
 
Nincs 1” levonás a mozgás távjából, akadályokon való 
átkeléskor. 
 
nehézkes (x): 
 ugrás maximuma x-el csökken 
 
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 
 
hősies vitézség (x): 
x tesztet újradobhat a játék során 
 
pajzsfal 
támogatják egymást, legalább 3 figura, mind ilyennnel +2 
ellenállás 
 
Lovas 
ingyen mountolhat 
 
Mesterlövész 
+1 kocka, öt esetén +1 a dobáshoz vagy semi 
 
Íjászkiképzés 
mozoghat, 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 
 

CSAPATLISTÁK 

 
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 
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 
 

FELSZERELÉS 

 
FEGYVEREK 
 
mestermunka 
Éles, jól kiegyensűlyozott 
+1 stength 
+1 besorolástesztre 
 
long weapon 
1"-en belül hat base contactban -1 besorolástesztre 
 
harc fegyvertelenül 
 -1 strength 
 
harc rögtönzött fegyverrel 
(pajzs, szék, piszkavas, serpenyô) 
-1 besorolástesztre 
 
pike 

2"-en belül hat base contactban -2 besorolástesztre 
 
spear 
long weapon 
-1 besorolástesztre kivéve a csata elsô körében 
 
EGYÉB 
 
pajzs: elôrefelé +1 res 
 
nagypajzs: elôrefelé +2 res -1mov 
Nagy pajzs – lökés akciókoz +1 besorolástesztre 
 
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 
 

KÜLDETÉSEK 

 
1rész 
belopakodni a városba 
sok paraszt, egy-egy talpon jelölés, a parasztokat a játékos 
irányítja - nem futhatnak 
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 
 
összevissza 
 
mordheim csapatfelépítése és fejlôdési lehetôség 
1 vezér 
1-3 hôs 
1-3 1-5 fôs banda 
10-20 figura 
 
 
vértócsa jelölô a figura alá, ha out of action 
 
üt x fegyverrel 
 reakció – véd 
           elugrik 
           riposzt 
           ellentámad 
 
Aktivált counter kétoldalas: mozgott-e! 
 
TEREP 
 
szobor, állvány, gyertyatartó: COMBAT ACTIONKÈNT 
strenghth teszt a feldöntéséhez, ha valakire rádôl skill teszt 
elugrásra - ha pont megvan,   
akkor stunned, egyébként félreugrik, ha nincs akkor 
knocked-outof? 
 
fa: nagy fortitude-u?, ha siketül outofa-ra ütni dôl, mint 
szobor? adott fortitude pont, amit COMBAT ACTIONKÈNT 
le kell dolgozni éles  szerszámokkal? 
 
Folyó: úszás, csat/megfulladás, sodrásirány 
 
Kocsi feldönthetô 
Feldöntéshez 
 
    Captured  
    Confused  
    Disabled  
    Dominated  
    Uncontrolled  
 
Sebzés: 
Kis seb – semmi 
Lök – csak elmegy 
Stunned - 
Komoly seb – 
Out of action - 
 
Hős  
 - Besorolás max 5+2 
Csatlós 
 - Besorolás max 3 
 
Egyes figurák alapállapotban is rendelkeznek képességekel 
 
Minden pontba kerül. 
 
A figurák szerezhetnek maguknak pontot, amit aztán 
becserélhetnek új képességekre 
A csatlósoknak mindgyiknek meg kell venni 
 
Hőssé válás is megvehető – egy figurának 
 
Egyes képességek csak hősök által megvehetők 
 

Besorolás is vehető? 
 
Tapasztalati pontok mordheim szerint 
 
Szintlépések 
Képesség megvehető pontért, de a képességeknek 
szintküszöbjük van (ezt áthághatja a kezdeti alapképesség) 
 
Besorolás is nőhet szint szerint 
Hős 3.szint +1 besorolás 
Hős 6.szint +2 besorolás 
... 
Csatlós 5. szint +1 besorolás 
Csatlós 10. szint +2 besorolás 
Csatlós 15. szint +3 besorolás 
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