
CONAN KÉPESSÉGEK 
 
Támadó képességek 
 

Elérés (Reach): Ez a karakter támadhat egy szomszédos helyszínen lévő célpontot is egy közelharci támadás akcióban, 
hacsak nincs valamilyen akadály (fal, ajtó, korlát, sarok, stb.) a karakter és a célpontja között. A karakternek rá kell tudnia 
látni az ellenfelére, hogy ezzel a képességével meg tudja támadni a szomszédos helyszínen lévő célpontját. 
 
Kétkezesség (Ambidextrous): Amikor ez a karakter végrehajt egy közelharci támadást, két egykezes fegyverkártyát is 
választhat a támadásához. Ezen képesség csak közelharci támadás akció végrehajtása során használható, és nem 
használható védekezésnél. 
 
Megragadás (Constriction): Amikor ezen karakter közelharci támadása kiértékelődik, ha bármelyik kockája kettő vagy több 
sikert (csatabárd szimbólumot) mutat, mozgasd a megragadott célpont figurát a közelébe, hogy a figurák talpa összeérjen. A 
célpont a mozgatás mellett normál módon elszenvedi az esetleges sérüléseket is. Amíg egy helyszínen vannak, a támadó 
„blokkolás” képességet kap a védekezővel szemben. A „kitérés” képességű karakterek figyelmen kívül hagyhatják a 
„megragadás” képesség „blokkolás” hatását, de nem hagyhatják figyelmen kívül az esetlegesen elszenvedett sérüléseket. 
 
Köríves csapás (Circulal Strike): Amikor ez a karakter egy kétkezes (3-as, vagy annál súlyosabb) közelharci fegyverével végez 
egy ellenfelével, a támadásból fennmaradó sebzést egy ugyanazon helyszínen álló másik ellenfél szenvedi el. Ha a második 
ellenfél is meghal, a fennmaradó sebzést egy ugyanazon a helyszínen álló harmadik ellenfél szenvedi el, stb. A folyamat 
egészen addig folytatható, amíg már nincs több fennmaradó sebzés, vagy ugyanazon a helyszínen lévő ellenfél. A támadó 
dönt, hogy milyen sorrendben kívánja megsebezni a támadása célpontjait. Az első ellenfélnél normál módon kell kivitelezni a 
támadást (támadóérték meghatározása, védőérték, stb.), mielőtt egy következő ellenfélre kerülne sor, ha még maradt ki nem 
osztott sérülés. A második célpontnál már csak a védekezést kell kidobni a megmaradt sérülésekkel (mint sikerekkel) 
szemben. 
 
Pontos ütés (Precision Strike): Amikor ez a karakter egy közelharci támadás akciót hajt vége, a célpontja páncélzatának 
értéke eggyel alacsonyabbnak számít (de nullánál kisebb nem lehet). Azaz, ha egy ilyen képességű karakter közelharci 
támadást hajt végre, akkor a célpontja védőértéke automatikusan eggyel csökken. 
 
Támadás a túlvilágról (Attack From Beyond): Amikor ez a karakter meghal, a figurájának tábláról való levétele előtt egy 
automatikus és ingyenes fegyvertelen közelharci támadás akciót hajthat végre, 3 piros kockával (ez felülírja a fegyvertelen 
támadás szabályait). Ezt a képességet használva a karakter figyelmen kívül hagyhatja a fegyvertelen közelharci támadás 
büntetését (lásd a 9. oldalon), de nem kapja meg egyetlen fegyvere támadó bónuszát sem. 
 
Ellentámadás (Counterattack): Amikor ezt a karaktert közelharcban megtámadják, és megtörtént a támadás kiértékelése, a 
karakter (ha még életben van) egy ingyenes fegyvertelen közelharci támadás akciót hajthat végre a támadója ellen, 1 piros 
kockával (ez felülírja a fegyvertelen támadás szabályait). Ezt a képességet használva a karakter figyelmen kívül hagyhatja a 
fegyvertelen közelharci támadás büntetését (lásd a 9. oldalon), de nem kapja meg egyetlen fegyvere támadó bónuszát sem. 
Az ellentámadást csak a legelső közelharci támadásra válaszul lehet végrehajtani (akár okozott az sérülést, akár nem), és 
csak akkor, ha a karakter túlélte ezt az első támadást. 
 
Elit lövész (Elit Shooter): Ezt a karaktert nem akadályozzák az ellenséges karakterek a távolsági támadás akciója végrehajtá-
sakor. Figyelmen kívül hagyhatja a célpontja „védett” képességét is. 
 
Pontos lövés (Precision Shot): Amikor ez a karakter egy távolsági támadás akciót hajt vége, a célpontja páncélzatának értéke 
eggyel alacsonyabbnak számít (de nullánál kisebb nem lehet). Azaz, ha egy ilyen képességű karakter távolsági támadást hajt 
végre, akkor a célpontja védőértéke automatikusan eggyel csökken. 
 

 

Mozgási képességek 
 

Blokkolás (Blocking): Azok az ellenséges karakterek, amelyek NEM rendelkeznek „kitérés” képességgel, nem mozoghatnak el 
az ezen képességet birtokló karakter helyszínéről. 
 
Faltörő (Wall Wrecker): Ez a karakter elkölthet további 2 mozgáspontot arra, hogy áthaladjon egy (a forgatókönyv leírásában 
áttörhetőnek jelölt) falon vagy faajtón keresztül egy szomszédos helyszínre. Ha a karakter használta ezt a képességét, egy 
lerombolt fal jelzőt kell tenni a játéktáblára, jelezve az általa ütött nyílást. Ezután a karakter azonnal a fal (ajtó) másik 
oldalára kerül. Mostantól a két helyszín szomszédosnak számít egymással, és nincs büntetés az egyikről a másikra való 
mozgáskor. A faltörés után mindkét területről rálátás is nyílik a másikra. Kőfalat nem lehet ezzel a képességgel áttörni. 
 
Kitérés (Evasive): Ezen karakter mozgását nem akadályozzák a vele egy helyszínen álló ellenséges karakterek. 
 
 
Úszás (Swimming): Ez a karakter mozoghat (és tartózkodhat) a vízzel borított helyszíneken. Kijönni a vízből 1 további 
mozgáspontba kerül számára. 
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Megfoghatatlan (Intangible): Ez a karakter képes átsiklani egy normálisan áthatolhatatlan akadályon annyi mozgáspontért, 
mintha normál zónahatáron kelne át. Ezen karakter mozgását nem tudják az ellenséges karakterek akadályozni. 
 
Hálóvetés (Web Projection): A normál támadása helyett ez a karakter végrehajthat egy távolsági támadás akciót, 3 narancs-
sárga kockával (az amúgy dobandó kockái helyett). Ha a támadóértéke nagyobb, mint a célpont védőértéke (azaz több sikert 
dobott a védőértékénél), a célpont mellé le kell tenni egy pókhálójelzőt, de a célpont nem sérül. A pókhálóba gabalyodott 
karakter nem végezhet mozgás akciót, amíg el nem költ 4 mozgáspontot arra, hogy leszaggassa magáról a hálót (ha így tett, 
dobd el a célpont mellé tett pókhálójelzőt). 
 
Ugrás (Leap): Ez a karakter elkölthet minden keresztezni kívánt helyszínhatár után 1-1 mozgáspontot arra, hogy átugorjon 
egy másik, a forgatókönyvben engedélyezett közeli helyszínre (például az egyik hajóról egy másik hajóra). Ehhez egy piros 
kockával kell dobnia, és a dobott sikerek (csatbárd szimbólumok) számának el kell érnie a (szintén az adott forgatókönyvben 
megadott) ugráspróba nehézségének értékét. Az ugrásra nem vonatkozik az akadályozás. Például, ha az egyik hajóról akar a 
karakter átugrani egy másik hajóra, akkor 2 helyszín határát keresztezi (hajó-tenger és tenger-másik hajó), így ehhez az 
ugráshoz 2 mozgáspontot kell elköltenie. Ha az ugráspróba sikeres, tedd a figurát a megadott másik helyszínre. Ha sikertelen, 
akkor a forgatókönyvben meghatározott esemény történik vele (általában egy hős vagy egy nevesített ellenfél a kiinduló 
helyén marad, míg egy minion meghal). 
 
Macskaügyesség (Feline Grace): Ennek a karakternek eggyel kevesebb mozgáspontot kell elköltenie a mozgásához, ha 
ellenséges karakterek akadályozzák. 
 
Repülés (Flying): Ez a karakter elkölthet 2 mozgáspontot arra, hogy az egyik ugrómezőről átrepüljön a vele szomszédos 
(érkező) helyszínre anélkül, hogy dobnia kellene az ugrásra. Ez a karakter elkölthet 1 mozgáspontot arra, hogy átrepülhessen 
a térkép mozgást akadályozó elemei felett (de a mozgását engedélyezett mezőn kell befejeznie). Ez a karakter figyelmen 
kívül hagyhatja a különböző terepelemek adta büntetéseket a mozgásakor. A repülésre nem vonatkozik az akadályozás. 
 
Mászás (Climb): Ez a karakter képes áthaladni az olyan zónahatárokon, amelyik ezt a képességet igényli, ha teljesíti az adott 
forgatókönyvben található feltételeket. A mászás képesség pontos használatát minden esetben az adott forgatókönyv 
részletezi. 

 

 
Egyéb képességek 
 
 

Alkímia (Alchemy): Ennek a képességnek a pontos leírása az adott forgatókönyvben található. 
 
 
Vezetés (Leadership): Ez a karakter átmozgathat egy ékkövet a tartalék zónájából a kimerült zónájába, hogy aktiválja az 
egyik szövetségesét. Az aktivált szövetséges úgy mozoghat és támadhat, mint egy (Overlord) egység. Minden szövetséges 
fordulónként csak egyszer aktiválható. 
 
 

Összpontosítás (Concentration): Ennek a karakternek egyetlen dobását sem zavarják az ellenséges karakterek. 
 
 
Zárnyitás (Lock-picking): Ez a karakter egy extra piros kockával dobhat, amikor megpróbál kinyitni egy zárat. 
 
 

Megigézés (Fascination): Egy ilyen képességű karaktert nem tud megtámadni egy másik karakter, hacsak korábban a 
„megigézés” képességű karakter már meg nem támadta őt. 
 
Rém (Horror): Ezzel a karakterrel egy mezőn álló ellenséges karakterek közelharc támadás, távolsági támadás, tárgyhasz-
nálat és mozgás akcióinak használati korlátja (az akciómezőn lévő nagy piros szám) kettőre csökken. Azaz a rém karakterrel 
egy mezőn lévő ellenséges karakterek nem tehetnek 2-nél több ékkövet a fent felsorolt akciómezőikre. 
 
Balszerencse (Jinx): Az ezzel a képességgel rendelkező karakter által elfoglalt helyszínen az ellenséges karakterek nem 
dobhatnak semmit újra, és az ingyenes újradobásaikat sem használhatják. 
 
 

Méreg (Poison): Ennek a képességnek a pontos leírása az adott forgatókönyvben található. 
 
 

Támogatás (Support): Az ezzel a képességgel rendelkező karakterrel egy helyszínen tartózkodó összes baráti karakter egyszer 
újradobhatja 1 kockáját, még akkor is, ha már korábban újradobta azt (lásd még a 22. oldalon lévő szabályokat). A 
„balszerencse” és a „támogatás” képességek kölcsönösen semlegesítik egymást. 
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Védekező képességek 
 

Önfeláldozó (Sacrifice): Amikor megtámadnak egy olyan baráti karaktert, aki az „önfeláldozó” karakterrel egy mezőn van, az 
„önfeláldozó” a támadódobás előtt átvállalhatja a támadást. Az „önfeláldozó” nem használhat védekezés akciót, így az 
átvállalt támadással szemben csak a páncélzatával védekezhet. Az „önfeláldozó” karakter fog sérülést szenvedni ahelyett, 
akinek a támadását átvállalta. 
 
Eltalálhatatlan (Untouchable): Az ilyen képességű karakternek eggyel magasabbnak számít a védőértéke a távolsági 
támadásokkal szemben. Azaz az ilyen képességű karakter figyelmen kívül hagyhatja az első kidobott sikert (csatabárd 
szimbólumot), amikor egy távolsági támadás ellen védekezik. 
 
Testőr (Bodyguard): Ha támadás ér egy olyan baráti karaktert, aki a testőr karakterrel egy helyszínen van, a testőr háríthat 
(fegyverrel vagy pajzzsal) a megtámadott helyett. A megtámadott karakter hozzáadhatja a páncél kockáit az eredményhez. 
Az ilyen képességű karakter csak háríthat (vagyis egy tárgykártyát használhat - fegyvert vagy pajzsot), és nem tudja elkerülni 
a támadást (lásd a 11. oldalon) amikor a megtámadott karaktert védelmezi. A megtámadott karakter nem hajthat végre 
védekezés akciót, de használhatja a saját páncélzatát és a testőre hárítási védőértékét. Az esetleges sérülések mindig a 
megtámadott karakterre vonatkoznak, nem a testőrre. A testőr hárítási védőértéke egyenlő a testőr fegyver/pajzs dobása és 
(a testőr által, a testőr ékkövei közül a védekezéshez hozzárendelt ékkövek szerint) a testőr védekező kockájának megfelelően 
kidobott értékének összegével. Távolsági vagy területre ható támadás csak pajzzsal hárítható. A képesség használata 
helyettesíti a megtámadott karakter aktív védelmét, de a passzív (páncél) védelmet nem. 
 
Védett (Protected): Ha ezen a helyszínen tartózkodik „védett” képességgel nem rendelkező szövetséges karakter is, akkor ez a 
karakter nem támadható közvetlenül, csak területre ható támadással. Két vagy több „védett” képességgel rendelkező karakter 
nem védheti egymást. 
 
 

Mágikus képességek 
 

Varázsló (Spell Caster): Ez a karakter a játék előkészítése során megkapja az adott forgatókönyvben leírt varázslatkártyáit, 
melyeket majd használni tud a játék során. Ha egy karakter elveszíti a „varázsló” képességét (például a túl nagy teher miatt), 
attól még minden éppen aktív varázslata továbbra is aktív marad a hatóidő lejártáig, csak új varázslatokat nem tud 
elmondani. 

 
 
 
 

Teleport (varázslatkártya): Azt a karaktert, aki ezt a varázslatot elmondja, nem befolyásolják az akadályok, illetve nem lehet a 
mozgását „blokkolni”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
összeállította: Beorn (2017) 
Váradi János fordítását és Kovács Gábor észrevételeit felhasználva 
lektorálta: Profundus Librum 
 


