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FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM!

Minden UAC-alkalmazott figyelmébe! A megszállók ré-
széről új kitörést észleltünk! Ezek az újonnan felfedezett 
megszállók brutális képességekkel rendelkeznek, így a sze-
mélyzet részéről a legnagyobb óvatosság szükséges!

Tájékoztató az új típusú behatolókról:

fajmegnevezés: kommandós zombi
(Zombie Commando)

Ezen új faj egyedei is az UAC tisztázatlan módon meg-
szállt személyzetéből valók. Ugyanolyan lassúak, mint 
a „hagyományos” zombik, és valamivel könnyebb őket 
megölni. De vigyázat, sorozatvető lőfegyvert használnak!

fajmegnevezés: visszatérő (Revenant)

Ezek a csontvázszerű megszállók a vállukra szerelt raké-
tavetővel támadnak, akár fedezékből is. Szerencse, hogy a 
kilőtt rakéták viszonylag lassúak, így a tengerészgyalogo-
sok jó eséllyel kitérhetnek előle.

fajmegnevezés: kerub (Cherub)

Ezeket a kis repülő dögöket igen nehéz eltalálni. Nagyon 
gyorsak, a tengerészgyalogosoknak igen alaposan kell cé-
lozniuk, amikor rájuk lőnek.

fajmegnevezés: pokolféreg (Maggot)

Bár ezeket a behatolókat könnyebb megölni, mint a démo-
nokat, a tengerészgyalogosoknak mindenképp kerülniük 
kell velük a közelharcot. A két fejük képes egymástól füg-
getlenül támadni, és mindkettő komoly sérülést tud okoz-
ni. Ráadásul, akárcsak a démonokat, csak nagyon óvato-
san szabad megközelíteni őket.

fajmegnevezés: káoszdémon (Cacodemon)

Ezek a lények egyik helyről a másikra lebegnek, miköz-
ben tűzgolyókat köpködnek, amelyek hatalmas területen 
robbannak. A káoszdémonokat rendkívül nehéz megölni, a 
tengerészgyalogosoknak kerülniük kell a velük való konf-
rontálódást.

fajmegnevezés: pókasszony / Vagary, a pókkirálynő 
(Vagary)

Habár feltételezhető, hogy ez a lény kicsit gyengébb, mint 
egy kiberdémon, az általa használt képességek még nagy-
részt rejtélyesek a számunkra. Úgy tűnik, rendelkezik va-
lamilyen telekinetikus képességgel is, így rendkívüli óva-
tosság javasolt!

FONTOS INFORMÁCIÓ!

Minden UAC-alkalmazott figyelmébe! A tudósok feldedez-
ték egy igen erőteljes, több ezer éves idegen eszköz léte-
zését, ami segíthet elpusztítani a megszállókat. Ha sikerül 
egy ilyen eszközre bukkanniuk, azt mindenáron őrizzék 
meg!

Fegyvertípus: lélekkocka (Soul Cube)

Ezt az idegen fegyvert az életenergia működteti. Ahogy 
feltöltődik, kicsap, akár egy ostor, megölve vele a célpont 
megszállót, elszívva annak minden energiáját, miközben 
meggyógyítja a használóját.
Szerezzék meg a Lélekkockát bármi áron! Talán épp ez az 
eszköz, amit végső fegyverként bevethetünk az agresszo-
rok ellen.



DOOM KIEGÉSZÍTŐ

Köszönjük, hogy megvásárolta a Doom társasjáték ki-
egészítőjét! Ez a kiegészítő számtalan új elemmel bővíti 
a Doom alapjátékot, beleértve az új játékkomponenseket, 
új szabályokat és két teljesen új játékmódot: „Aréna” és 
„Szerezd meg a zászlót!”

A SZABÁLYKÖNYV 
HASZNÁLATA

Ez az útmutató minden új szabályt tartalmaz, amivel a 
Doom társasjátékot ki lehet bővíteni. Ezek közé tartozik 
minden szabálymódosítás, vagy pontosítás, illetve olyan 
teljesen új szabályok is, mint a terjeszkedés, vagy az opci-
onálisan választható „Aréna” és „Szerezd meg a zászlót!” 
játékmódok. Ezen felül a szabálykönyv végén találtok öt 
teljesen új kampányt is térképekkel, leírásokkal, és még 
másik ötöt az opcionális játékmódokhoz.

JÁTÉKTARTOZÉKOK

1 szabály- és forgatókönyv (ez a könyv)
4 adatlap-kiegészítő
36 műanyag figura:
 3 láncfűrészes tengerészgyalogos
 3 pókasszony (Vagary)
 3 káoszdémon (Cacodemon)
 6 visszatérő (Revenant)
 6 kerub (Cherub)
 3 pokolféreg (Maggot)
 12 kommandós zombi (Zombie Commando)
84 kártya:
 66 megszállókártya
 10 tengerészgyalogos kártya
 5 nehézség kártya
 3 új vaktöltény eseménykártya
3 felszereléskonténer
17 térképdarab:
 5 levegőtlen folyosó
 1 levegőtlen forduló
 2 levegőtlen kereszteződés
 2 levegőtlen befejező elem
 1 szoba
 1 kereszteződés
 1 folyosó
 4 elzáróakadály
4 légzsilip
4 műanyag zsiliptalp
8 jelölő:
 2 bázis zászló
 4  láng fúvóka-jelző
 2 teleportjelző
8 sérülésjelző
6 páncéljelző
9 tengerészgyalogos parancsjelző
10 őrrobotjelző
34 skalpjelző (skalp)
6 újraéledésipont jelző
6 körjelző
33 felszerelésjelző:
 8 fegyverjelző
 5 lélekjelző
 8 oxigénpalackjelző
 4 láthatatlanságjelző
 4 védőburokjelző
 4 őrjöngésjelző (dühdrog) 

ÚJ TENGERÉSZGYALOGOSOK ÉS 
FELSZERELÉSKONTÉNEREK

A három új láncfűrészes tengerészgyalogos 
figurát és a felszereléskonténereket a két új 
játékmódhoz („Aréna” és „Szerezd meg a 
zászlót!”) használhatjátok. Az új felszere-
léskonténeren már szerepel a láncfűrész 
képe, de ez nem azt jelenti, hogy a tenge-
részgyalogos már induláskor megkapja ezt 
az eszközt!
Természetesen mind a figurákat, mind a kon-
ténereket lehet használni az alapjátékban is, a 
megfelelő színű alapfigura helyett. Szerepük 
igazából a két új játékmódban lesz, ahol 6  
tengerészgyalogosra lesz szükség.

ÚJ MEGSZÁLLÓK

Ezeket az új figurákat a megszállókat irányí-
tó játékos kapja meg. Minden új megszálló 
lény (kivéve Vagaryt, a Pókkirálynőt) egyen-
értékűnek számít valamelyik alap megszál-
ló lénnyel. Minden játék elején, ha akarja, 
a megszállókat irányító játékos lecserélhet 
bizonyos mennyiségű megszálló figurát az 
újakra. (Lásd a 4. oldalon a táblázatot!)

ÚJ TÉRKÉPRÉSZEK

Amellett, hogy néhány újabb normál térképda-
rabot is tartalmaz a kiegészítő, található benne 
jó pár levegőtlen térképdarab is. A levegőtlen 
terepen a tengerészgyalogosok ki vannak téve 
a gyilkos marsi atmoszférának, és az ilyen te-
rületen való tartózkodáshoz szükség lesz oxi-
génpalackra..

LÉGZSILIPEK

Ez a kiegészítő 4 légzsilipet is tartalmaz. A 
légzsilipeket normál zsilipként kell használ-
ni a következő különbségekkel: először is a 
légzsilip minden kör végén automatikusan 
becsukódik, illetve nem lehet őket elpusztí-
tani, még kártya kijátszásával sem.

ÚJ KELLÉKEK

Az extra teleportokon túl a kiegészítő tartal-
maz két zászlót is a „Szerezd meg a zász-
lót!” játékmódhoz (a zászlók kiindulási he-
lyét jelölik), valamint több  láng fúvókát, 
amiket bármelyik játékban lehet használni. A  
láng fúvókákon keresztül szakaszosan láng 
tör elő. Ha a „be” oldala aktív, akkor sebez, 
ha a „ki” oldala, akkor nem veszélyes.

ADATLAP-KIEGÉSZÍTŐ

A játék elején minden játékos kap egy ilyen 
kiegészítő adatlapot, amely felsorolja az új 
megszállók és fegyverek tulajdonságait, ké-
pességeit.

TENGERÉSZGYALOGOS KÁRTYÁK

Az új tengerészgyalogos kártyákat egyszerű-
en hozzá kell keveri az alapjáték kártyáihoz, 
így képezve belőlük egyetlen paklit.

ÚJ MEGSZÁLLÓKÁRTYÁK

A kiegészítő tartalmaz egy új (az eredetitől 
eltérő hátszínű) megszállókártya-csomagot is 
az új típusú megszállók szaporodására, illetve 
az új akciók kijátszására. A két megszálló-
kártya-csomagot nem szabad összekeverni: a 
megszállókat irányító játékos dönti el a játék 
kezdete előtt, hogy melyiket akarja használni.

ÚJ VAKTÖLTÉNY (DUD) KÁRTYÁK

Az új vaktöltény eseménykártyákat tedd a 
megszállópakliba a régiek helyett (a régi 
kártyákat dobd el vagy tedd vissza a doboz-
ba)! Az új, átdolgozott vaktöltény kártyák a 
játékegyensúlyt javítják.

NEHÉZSÉG KÁRTYÁK

Ezeket az új kártyákat a játék nehézségi foká-
nak megváltoztatásához lehet használni (lásd 
a 8. oldalon lévő játékmódot), ami könnyebbé, 
vagy nehezebbé teszi a játékot a tengerészgya-
logosok számára, mintegy testreszabva a saját 
szintjéhez és képességeihez viszonyítva.

KÖRJELZŐK

Ezeket a jelzőket a „Szervezett tengerész-
gyalogosok” játékmódban (lásd 8. oldal), il-
letve a „Szerezd meg a zászlót!” játékmódban 
kell használni. Ha a tengerészgyalogos még 
nem cselekedett, a zöld oldala van felül, ha 
már igen: a piros.

ÚJ FEGYVERJELZŐK

A kiegészítő tartalmaz pár új fegyverjelzőt is, 
ami szintén az új játékmódokhoz szükséges.

Tartalmaz egy vadonatúj fegyverjelzőt is, 
a lélekkockát. A lélekkockát sem az „Aréna” sem a „Szerezd 
meg a zászlót!” játékmódokban nem kell használni. A lélekkocka 
feltöltéséhez a tengerészgyalogosnak meg kell ölnie (valamilyen 
más módon) 5 megszállót. A kocka töltöttségét a lélekjelzőkkel 
tudja jelölni. Ha a kocka teljesen feltöltött, akkor használható, és 
találatra automatikusan öl.
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OXIGÉNPALACKJELZŐK

Az oxigénpalackok segítségével a tengerész-
gyalogosok átjuthatnak a levegőtlen területe-
ken anélkül, hogy sérülnének. Ezeket a jel-
zőket csak a speciális, levegőtlen küldetések 
során kell használni.

EGYÉB ÚJ FELSZERELÉSJELZŐK

Az új őrjöngésjelzőkre kell cserélni a Doom 
alapjáték őrjöngésjelzőit, amelyek nyomda-
hibásak voltak.
Ezenkívül két új jelző található a dobozban: 
a láthatatlanság és a védőburok. A látha-
tatlanság segítségével egy ideig immunissá 
válhatsz a fizikai támadásokra, míg a védőbu-
rok hihetetlenül erős gyógyító eszköz. Ezeket 
csak a két új játékmódban kell használni.

EXTRA SÉRÜLÉS-, PÁNCÉL- ÉS 
PARANCSJELZŐK

Arra szolgálnak, hogy legyen elég jelző az 
„Aréna” és „Szerezd meg a zászlót!” játék-
módokban.

ŐRROBOTJELZŐK

Az új küldetésekben a tengerészgyalogo-
sok erős szövetségeseket szerezhetnek: az 
őrrobotokat. Ezek a felfegyverzett robotok 
beprogramozhatók, hogy védjék a tengerész-
gyalogosokat.

SKALPJELZŐK (SKALP, FRAG)

Ezekkel a jelzőkkel lehet a pontszámot követ-
ni az „Aréna” és a „Szerezd meg a zászlót!” 
játékmódokban. Van közötte 3-assal jelölt is, 
ami 3 normál jelzőnek felel meg, így biztosan 
elegendő jelzőtök lesz.

ÚJRAÉLEDÉSIPONTJELZŐ

Az „Aréna” játékmódban jelölik azokat a pon-
tokat, ahol a tengerészgyalogosok újraéledhet-
nek. A rajtuk lévő szám a lehetséges újraéledé-
si hely meghatározásához szükséges.

VÁLTOZÁSOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK 
AZ ALAPSZABÁLYOKHOZ KÉPEST

VÁLTOZÁS A MEGSZÁLLÓKÁRTYÁK 
HÚZÁSÁBAN

A megszállók irányítója 2 megszállókártyát húz minden köre ele-
jén, függetlenül attól, hogy hány tengerészgyalogos van (köny-
nyítés).

TÁMADÁS MÁR ELFOGLALT MEZŐKÖN

Nem lehet támadást végrehajtani egy figurával olyan ellenféllel 
szemben, aki ugyanazt a térképmezőt foglalja el (például amikor 
egy tengerészgyalogos a Recon kártya hatására átmozog egy el-
lenséges figurát tartalmazó mezőn). Ez a szabálymódosítás sok 
zavaros helyzetet megold.

KAMPÁNY ALATTI PÁNCÉLNÖVEKEDÉS

A tengerészgyalogosok kampányonként maximum csak egyszer 
növelhetik a páncéljukat a szintlépéseik során.

ÚJ VAKTÖLTÉNY KÁRTYÁK

Az új kártyák kevésbé erősek, és mindig 
lehetővé teszik a tengerészgyalogosoknak, hogy 
legalább egy használható fegyver maradjon 
náluk (könnyítés).

TENGERÉSZGYALOGOS KÁRTYA TISZTÁZÁSA

A tengerészgyalogosok a kihúzott tengerészgyalogos kártyájukat 
az egész kampány során megtartják, azt nem kell eldobniuk egy-
egy küldetés után.

PÁLYÁRÓL VALÓ KILÉPÉS TISZTÁZÁSA

Ha egy küldetést a tengerészgyalogosok úgy nyerhetnek meg, ha 
kilépnek a piros zsilipkapun, akkor minden tengerészgyalogos 
figurának át kell lépnie ezen a zsilipkapun ahhoz, hogy ők nyer-
jenek. A zsilipen átlépő tengerészgyalogos ettől kezdve már nem 
térhet vissza, hogy segítsen a társainak.

LÁNCROMBOLÁS SZABÁLYAINAK PONTOSÍTÁSA

Az eredeti célpont elleni támadódobás tovább „vándoroltatható” 
(függetlenül attól, hogy az sebzett-e vagy nem). Egy szomszédos 
mezőn álló ellenfélre is rá lehet vezetni a fegyver tüzét úgy, hogy 
a támadó játékos ezen új támadására egy zöld vagy egy kék vég-
zetkockával kevesebbet számít. A támadó mindaddig „vándorol-
tathatja” támadását, egyre újabb célpontokra, amíg képes minden 
egyes újabb mezőért elhagyni egy-egy zöld, vagy kék kockát.

Figyelem! A „vándoroltatott” támadáshoz nem kell újból 
dobni, csupán az új célpontnál a sebzés vizsgálatához egy-
gyel kevesebb kockát kell figyelembe venni. Nagyméretű lény 
esetén a láncrombolással többször is megtámadható ugyanaz a 
behatoló. Ha lővonalban van, és a lövésedet más lények, elzáró 
akadályok nem blokkolják, egyszerűen csak egy általa elfoglalt 
másik mezőre kell a lövést „vándoroltatni”.

Más, gyakran feltett kérdések válaszaihoz olvasd el a Doom 
FAQ-t: fantasyflightgames.com

(Vagy látogasd meg a magyar Doom-rajongók Face-
book-csoportját, és tedd fel ott a kérdéseidet:

Doom - A társasjáték, nyilvános csoport)

ÚJ SZABÁLYOK

Az alábbi részek a kibővített játék új elemeit, szabályait tartal-
mazzák.

VÁLTOZÁSOK AZ ELŐKÉSZÜLETEKBEN

Annak érdekében, hogy helyesen használd az új játékelemeket, 
olvasd el az alábbiakat figyelmesen!

Megszállópakli kiválasztása: a megszállókat irányító játé-
kosnak el kell döntenie, hogy az alapjáték, vagy a kiegészítő 
meg-szállópakliját akarja-e használni. Az új pakli sokban meg-
egyezik az eredetivel, de egy csomó új meglepetést is tartalmaz. 
A fel nem használt megszállópaklit vissza kell tenni a dobozba.

Új tengerészgyalogos kártyák: ezeket az új kártyákat simán hoz-
zá kell keverni a régiekhez, így hozva létre egy paklit a játék 
megkezdése előtt.

Megszállók kiválasztása: a kiegészítőnek hála most már többféle 
megszálló is a rendelkezésre áll. Mivel sok új megszálló azonos 
szintű a régiekkel, könnyedén lehet őket variálni. A megszállókat 
irányító játékosnak a játék elején el kell döntenie, melyik típu-
sú megszállókat kívánja bevetni. Ehhez az alábbi lépéseket kell 
követnie:

1.) A megszállókat irányító játékos rendelkezésére áll az alapjá-
ték összes szörnye, amihez hozzákeveri a 3 pókasszony figurát 
is.

2.) Ezután a nem játszó tengerészgyalogosokkal egyező színű 
összes szörnyet visszateszi a játék dobozába (pl.: ha a kék és zöld 
tengerészgyalogos játszik csak, akkor az összes piros szörny me-
het vissza a dobozba).

3.) Mindezek után tetszőleges megszállót kicserélhet egy-egy 
azonos szintű és megegyező színű új megszállóra (a kicserélhe-
tőséget lásd később), és az összes többi felesleges szörnyfigura 
visszakerül a játék dobozába. A helyeresítésekhez lásd a szabály-
könyv végén lévő Egyenértékű megszállók listát!

Például: a megszállók parancsnoka a játék előtt 4 sima zombit 
kicserél 4 (megegyező színű) kommandós zombira, egy kék tűzör-
dögöt egy (szintén kék) visszatérőre és két piros technogólemet 
két (szintén piros) káoszdémonra.

EGYENÉRTÉKŰ MEGSZÁLLÓK

Az új behatolókat (és azok tulajdonságait) úgy terveztük meg 
ebben a kiegészítőben, hogy zökkenőmentesen beilleszthetők le-
gyenek a játékba, akár a régi, akár az új forgatókönyvekbe. Ezért 
készítettünk új szaporodás kártyákat hozzájuk, és ezért tettük az 
összes új behatolót (Vagary, a pókkirálynő kivételével) egyen-
értékűvé egy-egy régi behatolóval. Így a megszállókat irányító 
játékos a játék előtt minden további nélkül lecserélhet tetszőle-
ges számú régi típusú behatolót ugyanannyi újra (lásd az előző 
pontot).

őrjöngésjelző

láthatatlanságjelző

védőburokjelző
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A teljes lista az egyenértékű megszállókról a következő:

• a kommandós zombi egyenértékű a sima zombival
• a kerub egyenértékű a pókmutánssal
• a visszatérő egyenértékű a tűzördöggel
• a pokolféreg egyenértékű a démonnal
• a káoszdémon egyenértékű a technogólemmel

A játék során ezek az új megszállók ugyanúgy szaporodhatnak, 
vagy felkerülhetnek a térképre, mint a velük egyenértékű régi 
típusú megszállók.

1. Példa: A küldetéstérkép szerint a megszállók irányítójának 
el kellene helyeznie egy piros színű démont a következő helyi-
ségben. Ehelyett úgy dönt, hogy nem démont, hanem egy piros 
pokolféreg figurát rak fel.

2. Példa: Az ivadékkártya szerint két zombit kellene felhelyezni a 
táblára. A megszállók irányítója úgy dönt, az egyik zombi helyett 
inkább egy kommandós zombit pakol fel.

Kampányban a kommandós zombi, a kerub és a visszatérő 1 gyi-
lokpontot ér, a pokolféreg és a káoszdémon 2 pontot, míg Vagary 
4-et.

LEVEGŐTLEN TEREP

A kiegészítő egy új tereptípust hoz be a 
játékba: a levegőtlen terepet. Ezen az 
oxigénmentes terepen a tengerészgya-
logosok ki vannak téve a Mars gyilkos 
légkörének, és ha nincs náluk oxigénpa-
lack, sérülnek. A megszállók immúnisak 
a levegőtlenségre.

Minden alkalommal, amikor egy tengerészgyalogos levegőt-
len terepen fejezi be a körét, el kell dobnia egy oxigénpalack-
jelzőt, különben elveszít 2 életpontot. Ezt a sérülést a viselt 
páncél nem befolyásolja (nem csökkenti)!

LÉGZSILIP

A légzsilipek olyan automatizált ajtók, 
amelyek elválasztják a bázis levegős és 
levegőtlen részeit egymástól, megaka-
dályozva, hogy a bázis oxigénkészlete 
elillanjon. A légzsilip mindenben meg-
egyezik egy normál zsilippel, az alábbi 
két kivétellel:

1.) A nyitott légzsilipek a kör végén automatikusan bezáródnak, 
így akadályozva meg a levegő elszökését. A záródást a tenge-
részgyalogosok semmilyen módon nem tudják megakadályozni, 
de még a nagytestű megszállók sem tudják blokkolni a rendkívül 
súlyos zsilipszárnyakat. Aki körét egy záródó légzsilip szárnyai 
között fejezi be (legyen akármekkora megszálló is), azonnal 
meghal, lekerül a pályáról, és a légzsilip bezáródik. (A megszál-
lót is teljesen összezúzza, kettévágja a záródó légzsilip.)

2.) A légzsilipet nem lehet megsemmisíteni. Még a „Zúzás” 
megszállókártya sem képes azt elpusztítani.

LÉLEKKOCKA

A lélekkocka egy új, igen erőteljes idegen fegy-
ver, melyre rábukkanhatnak a tengerészgyalogo-
sok a játék során. Számos speciális szabály társul 
hozzá:

1.) A lélekkockát hordozó tengerészgyalogos 
minden - nem a lélekkockával - megölt megszálló 
lény után begyűjt egy-egy lelket (kap egy lélek-
jelzőt). Maximum 5 lelket gyűjthet be, az ezen 
felüli ölések után már nem kap lélekjelzőt.

2.) A tengerészgyalogos csak akkor tud magával a lélekkockával 
támadni, ha már 5 lelket felhalmozott benne (azaz 5 lélekjelzővel 
rendelkezik).

3.) A teljesen feltöltött lélekkocka lélekszívó képességgel ren-
delkezik. A tengerészgyalogos minden olyan megszálló ellen 
használhatja, akire rálát, és aki nincs messzebb 8 mezőnél. A ten-
gerészgyalogos a támadásához egyetlen piros kockával dob. Ha 
nem dob kudarcot, a megszálló lény automatikusan elpusztul, 
függetlenül a páncélozottságától, vagy az aktuális életpont-
jai számától. Ha a tengerészgyalogos megöl egy megszállót a 
lélekkockával, a fegyver kimerül (el kell dobnia az összes lélek-
jelzőt), és a tengerészgyalogos gyógyul 3 életpontot. Ha a táma-
dásra kudarcot dob, semmi nem történik (nem kell a lélekjelzőket 
eldobnia).

ŐRROBOTOK

Az őrrobotok kisméretű gépek, erős gépfegy-
verrel felszerelve. Úgy programozták őket, hogy 
megvédjék az UAC-alkalmazottakat, miután ak-
tiválták őket. Az őrrobot képességei a kiegészítő 
referencialapon szerepelnek.

Aktiválás: Alapesetben az őrrobotok inaktív álla-
potban vannak, azaz nem tudnak semmit sem csi-
nálni. Az inaktív őrrobotokat azonban figyelembe 
kell venni a mozgás során (mint akadály), illetve 
sérülhetnek is. Egy tengerészgyalogos úgy tudja 
aktiválni az őrrobotot, hogy mellé mozog, és el-
költ 2 mozgáspontot.

Egyszerre csak egy őrrobotot aktiválhat egy tengerészgyalogos 
(forgasd át az inaktív oldaláról az aktív oldalára a jelzőt). Innen-
től kezdve a tengerészgyalogos irányítja az őrrobotot: ő mozgatja 
és ő támad vele. Az aktivált őrrobot barátságos a tengerészgyalo-
gosokkal. Egy tengerészgyalogos maximum 2 őrrobotot irányít-
hat egyszerre. Miután aktiválódott, az őrrobot játékban marad 
mindaddig, amíg meg nem semmisül.

Mozgás és támadás: Az aktivált őrrobot már normál módon cse-
lekedhet, miután az aktiváló tengerészgyalogos köre véget ért. 
Ha a tengerészgyalogos két őrrobotot irányít, ő dönti el, hogy 
azok milyen sorrendben cselekedjenek. Az őrrobot egy köre alatt 
legfeljebb 4 mezőt mozoghat, és végrehajthat egyetlen táma-
dást, azaz úgy tud cselekedni, mint az a tengerészgyalogos, aki 
„megközelítést” hajt végre (másféle akciót nem végezhet).

Az őrrobotokat a mozgás, akadályoztatás, rálátás szempontjából 
úgy kell kezelni, mintha tengerészgyalogos figurák lennének, 
azzal a kivétellel, hogy a megszállók szaporodását nem tudja 
megakadályozni azokon a mezőkön, amikre csak ő lát rá. Az 
őrrobotok azonban részesülhetnek egy „csapattiszt” képességű 
tengerészgyalogos távolság- és sebzésbónuszából, ha ő irányítja 
őket.

Őrrobotok sérülése: amikor egy őrrobot megsérül, tegyetek mel-
lé egy sérülésjelzőt (mintha megszálló figura lenne). Ha a sérü-
lései száma eléri, vagy meghaladja a maximális sebpontjainak 
számát, megsemmisül és kikerül a pályáról. Az őrrobotokat 
semmilyen módon nem lehet gyógyítani, kivéve, ha az adott 
küldetés másként nem rendelkezik.

Mozgáskorlátozások: az őrrobotok nem tudnak speciális moz-
gásparancsot végrehajtani, kivéve az átmozgást egy teleporton. 
Azaz nem vehetnek fel tárgyakat, nem aktiválhatnak más őrrobo-
tokat, nem nyithatják, vagy zárhatják a zsilipeket stb. Ezenkívül 
soha nem kaphatnak akciójelzőt.

 LÁNG FÚVÓKÁK

A  láng fúvókák speciális sebző akadályok… 
időnként. A  láng fúvóka-jelző egyik oldalán 
bekapcsolt állapotban látszik (lángok), a má-
sik oldalán kikapcsolva. A  láng fúvóka-jel-
zőket pontosan úgy kell elhelyezni, ahogy a 
küldetés leírásában szerepel. Minden komp-
lett játékforduló végén a  láng fúvóka -jelző-
ket meg kell fordítani. Így a következő for-
dulóban az eddig kikapcsolt  láng fúvókák 
bekapcsolttá válnak, és viszont. Bármelyik 
figura 1 sebzést szenved el (viselt páncéltól 

függetlenül) ha:

1.) belép egy bekapcsolt láng fúvókamezőre,

2.) elhagy egy bekapcsolt láng fúvókamezőt,

3.) a körét egy bekapcsolt láng fúvókán fejezi be,

4.) egy kikapcsolt láng fúvókán tartózkodik és az bekapcsol.

Példa 1.: egy tengerészgyalogos átmozog egy olyan mezőn, ame-
lyen egy bekapcsolt láng fúvóka van. Kettőt sérül: egyet akkor, 
mikor belép a lángba, egyet pedig akkor; amikor, elhagyja azt.

Példa 2.: egy tengerészgyalogos egy kikapcsolt láng fúvóka me-
zőjén fejezi be a körét. A forduló legvégén a láng fúvóka bekap-
csol: a tengerészgyalogos egyet sérül. A következő körében ki-
mozog a bekapcsolt láng fúvóka mezőjéről, ami miatt még egyet 
sérül.

inaktív

aktív

bekapcsolva

kikapcsolva

lélekjelző
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ÚJ FELSZERELÉSEK

OXIGÉNPALACK

Az oxigénpalack segítségével a tengerészgya-
logosok sértetlenül haladhatnak át levegőtlen 
területen. Amíg levegőtlen területen vannak, 
minden kör végén a tengerészgyalogosoknak el 
kell dobniuk egy-egy ilyen jelzőt, vagy kettőt 
sérülnek (függetlenül a páncélozottságuktól). 
Az oxigénpalack, mint bármelyik másik tárgy, 
a normál szabályok szerint átadható egymásnak.

LÁTHATATLANSÁG

Ezek a jelzők rövid időre láthatatlanná teszik a 
tengerészgyalogost. Amint egy tengerészgya-
logos egy ilyen jelzőt felvesz, a láthatatlanság 
azonnal bekapcsol (tedd a jelzőt a teljes oldalá-
val felfelé a felszereléskonténerére). A láthatat-

lanság azonban csak időleges: a következő köre végén fordítsd 
át a jelzőt a félig halovány oldalára, majd az azt következő köre 
végén dobd el (a láthatatlanságnak ezzel vége is)!

Amíg egy tengerészgyalogos láthatatlan, nem lehet célpontja 
célzott támadásoknak, de területre ható támadások, sebző aka-
dályok ugyanúgy hatnak rá. Ha a tengerészgyalogos „skalpot” 
szerez (lásd: „Aréna”), azonnal elmúlik róla a láthatatlanság. 
Opcionális szabály: sima küldetésben is használható; ha sikeres 
(sebző) találatot ér el, lekerül róla.

VÉDŐBUROK

A védőburok egy olyan erőteljes gyógyító esz-
köz, ami ideiglenesen megnöveli a tengerész-
gyalogos ellenálló képességét. Amikor egy 
tengerészgyalogos felvesz egy védőburkot, 
azonnal a maximálisra gyógyul, és kap +2 
extra életpontjelzőt is, így 10-re nő a maximá-
lis életpontjainak száma az alap 8-ról. Helyezd 

a védőburokjelzőt a tengerészgyalogos felszereléskonténerére 
emlékeztetőül! Amennyiben a tengerészgyalogos sérül, először 
ezeket az extra életpontokat veszíti el, és ha mind a 2 extra élet-
pontját elveszítette, el kell dobnia a védőburokjelzőjét is.

Az ARÉNA SZABÁLYAI

Az Aréna egy olyan speciális játékmód, ahol nem kellenek a 
megszállófigurák. Ehelyett a tengerészgyalogosok egymással 
harcolnak, és „skalp”(frag) pontokat gyűjtenek minden ellenfe-
lük legyőzése után. A játék győztese az előre megbeszéltek alap-
ján vagy az, aki legelőször ér el egy megadott számú skalpot, 
vagy az, aki meghatározott időn belül a legtöbbet szerzi. Az Aré-
na játékhoz 6 tengerészgyalogos figurára van szükség. Kövesd az 
alábbi szabályokat:

1.) VÁLASZD KI AZ ARÉNA KÜLDETÉST, ÉS 
ÁLLÍTSD BE A SZÜKSÉGES SKALPHATÁRT!

A játékosok közösen válasszanak egyet a 3 megadott Aré-
na-pálya közül (lásd a 9–11. oldalakat), majd állapodjanak meg 
arról, hogy hány skalpig tartson a játék! Tájékoztatásul: 3 skalp 
rövid, 5 skalp közepes, míg 7 skalp hosszú mérkőzést eredmé-
nyez. Természetesen bármekkora skalphatár is megállapítható.

2.) HOZZÁTOK LÉTRE A FELSZERELÉSGYŰJTŐT!

Mindenekelőtt a játékosoknak létre kell hozniuk a felszerelés-
gyűjtőt. Nézd meg, hogy milyen felszerelés lesz hozzáférhető 
az adott összecsapásnál! Ha 2–4 játékos játszik, akkor minden 
felszerelésből hármat-hármat kell elhelyezni egy közös kupac-
ban, valahol a térkép mellett; ha 5–6 játékos, akkor mindenből 
négyet-négyet.

Kivétel: a gyógyszerjelzőket nem kell a felszerelésgyűjtőbe ten-
ni, mivel ezeket csak egyszer lehet felvenni a pályán; ezek a jel-
zők a pálya azon mezőire kerülnek, ahová a térkép jelzi.

Ezután a játékosok összerakják a térképet. Eltérően a sima külde-
tésektől, itt már az egész térkép látszik, minden rajta lévő tárgy-
gyal, jelzővel együtt. A felszerelésgyűjtőt tegyétek a pálya mellé!

3.) TENGERÉSZGYALOGOSOK FELKÉSZÍTÉSE

Minden játékos kap egy felszereléskonténert és egy figurát (nem 
feledve, hogy a láncfűrészes figura is játszik: ő egy olyan ten-
gerészgyalogos, aki épp láncfűrészt szorongat). Minden tenge-
részgyalogos 5 életpontot és 2 páncéljelzőt kap. A nem használt 
jelzőket, megszállófigurákat vissza kell tenni a dobozba.

Két vagy három játékos esetén mindenki 2–3 figurát irányít.

4.) TENGERÉSZGYALOGOS KÁRTYÁK HÚZÁSA

Vegyétek ki a pakliból azokat a tengerészgyalogos kártyákat, 
amiknek az egymás elleni harcban nincs értelme! Ezután min-
denki 2 kártyát húz, az egyiket megtartja, a másikat eldobja. 
Miután mindenki választott, a játékosok egyszerre fedik fel a 
választott kártyáikat.

5.) FIGURÁK FELPAKOLÁSA A PÁLYÁRA

Döntsétek el, hogy melyik játékos kezdi a felpakolást!

A tengerészgyalogost az egyik általa választott újraéledési (res-
pawn) ponton kell elhelyezni, majd az óramutató járása szerint 
haladva minden játékos elhelyezi a figuráját 1-1 üres újraéledési 
ponton.

Ezután az egyik (tetszőleges) megszállópaklit tegyétek a pálya 
mellé: ez szolgál majd az idő mérésére, illetve a szóródás megál-
lapítására használhatjátok majd.

Az összecsapás most már elkezdődhet! Az kezd, aki legutoljára 
helyezte le a figuráját, és tőle az óramutatóval ellentétes irány-
ba haladva következnek a játékosok; azaz a kezdő pakoló lesz az 
utolsó játékos.

FORDULÓK MENETE

A fordulók a normál játékban megszokott módon zajlanak, azzal 
a különbséggel, hogy nincs megszálló játékos, és 6 tengerész-
gyalogos játszik. Amint mind a hat végzett a saját körével, véget 
ér egy forduló.

Kivétel: ha 2 vagy 3 játékos játszik (2-3 figurával), akkor minden 
játékosra többször kerül sor, de egy fordulóban a tengerészgya-
logosaik csak 1-1 kört hajthatnak végre. Ez esetben használjátok 
a körjelzőket, hogy nyomon tudjátok követni, melyik figura cse-
lekedett már a körben!

Minden forduló végén el kell dobni 2 kártyát a pálya mellé 
készített megszállópakliból. Ha az utolsó lapot is eldobtátok, az 
összecsapás véget ér.

A TENGERÉSZGYALOGOSOK KÖRE

Egy tengerészgyalogos köre a normál szabályok szerint zajlik, 
ugyanúgy 4 akcióból választhat: rohanás, kitárazás, megköze-
lítés, vagy készenlét.

MOZGÁS ÉS TÁMADÁS

A mozgás és támadás szabályai nagyjából megegyeznek az alap-
játék szabályaival, azzal a kivétellel, hogy a többi tengerész-
gyalogos immár ellenségnek számít. Másik különbség, hogy 
a fegyverekhez nem kell hozzávaló lőszert használni (működ-
nek lőszerjelző nélkül is). Azonban, ha töltény ikont dob valaki 
a támadásra, a használt fegyvert el kell dobni a támadás után 
(kivéve, ha végtelen lőszeres). Az így eldobott fegyverjelző visz-
szakerül a gyűjtőbe, és a pályán lévő jelzőre lépve újból megsze-
rezhetővé válik.

KÉSZENLÉTI PARANCSOK

A célzás, kitérés és gyógyítás parancsjelzőket ugyanúgy kell 
használni, mint az alapjátékban. A beavatkozásjelző célpontja 
ez esetben nyilván egy másik tengerészgyalogos lesz. Ha egy 
esemény egyszerre két figura beavatkozás parancsát is aktiválná, 
úgy a korábban parancsot letett tengerészgyalogos beavatkozása 
használandó előbb.

FELSZERELÉS

Amikor egy tengerészgyalogos felvenne egy felszerelésjelzőt a 
pályáról, akkor azt ne távolítsd el onnan, hanem nézd meg, hogy 
van-e még olyan felszerelésjelző a közös (pálya mellé felhalmo-
zott) felszerelésgyűjtőben! Ha már nincs ott olyan jelző, amit fel 
akarna venni a térképről, nem kapja meg az adott felszerelést. Ha 
valaki eldob egy fegyverjelzőt (tönkrement fegyver), akkorismét 
fel lehet venni ilyen felszerelést a gyűjtőből.

Kivétel: mint korábban már volt róla szó, gyógyszerjelzők nem 
kerülnek a gyűjtőbe. Ehelyett, ha egy tengerészgyalogos rálép 
egy ilyen jelzős mezőre, akkor maximális életpontra gyógyul.

Lőszerjelzőt nem használ az Aréna, ehelyett tölténydobásnál 
a fegyverjelzőt kell eldobni a gyűjtőbe (kivéve, ha végtelen 
lőszeres).
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SKALP (FRAG)

Ha egy tengerészgyalogos megöli egy ellenfelét, 
kap egy skalpjelzőt. Ha a kapott jelzővel eléri 
az előre megállapított skalplimitet, azonnal 
megnyeri a játékot. Ha egy játékos egyszerre 
két figurát is irányít, azok közösen gyűjtik a 

skalpokat. Ilyen esetben érdemes magasabbra beállítani a limitet, 
hogy az összecsapás kellő hosszúságú legyen.
Ha egy tengerészgyalogos olyan akciót hajt végre, aminek 
következtében elhalálozik (magát robbantja fel, vagy besétál egy 
sebzőakadályba), akkor elveszít egy skalpjelzőt. Ha a jelzőinek 
száma így nulla alá csökkenne, azt fel kell írni egy papírra.
Ha valakit megölnek ebben a játékmódban, akkor az elveszíti 
az összes felszerelését, és vissza kell állítani a kiinduló állapotát  
(5 életpont, 2 páncéljelző és a kihúzott tengerészgyalogos kártya). 
Ha valakit megölnek a saját körében, a köre azonnal véget ér.

ÚJRAÉLEDÉS (RESPAWNING)

A megölt tengerészgyalogos a következő 
saját körének elején újraéled. Ehhez először 
is „alapállapotba” kell hozni a felszerelését, 
majd dob egy zöld kockával. Ha a kidobott 

számú újraéledési pont szabad, a tengerészgyalogos azon a 
ponton jelenik meg (respawnol). Ha az adott újraéledési pont 
foglalt egy másik figurával, az meghal, és ez után jelenik meg 
a tengerészgyalogos figura. Az ilyen „teleportgyilkolásért” 
(telegyilok) nem jár skalpjelző.

Miután a tengerészgyalogos sikeresen újraéledt, innentől 
normálisan cselekedhet.

KINCSTÁRAK ÉS BIZTONSÁGI AJTÓK

A térképeken találhatók biztonsági (színkulcsos) zsilippel 
védett apró helyiségek, ún. kincstárak. Ezek a biztonsági ajtók 
nem nyithatók ki normál módon. Ha egy tengerészgyalogos 
megszerzett egy megfelelő színű kódkulcsot, akkor átmehet 
ezen a biztonsági zsilipen, mintha az ott sem lenne. A 
tengerészgyalogosnak a köre legvégén a kódkulcsot el kell 
dobnia, és az visszakerül az eredeti helyére. Épp ezért, ha a 
köre végén a tengerészgyalogos még a kincstárban tartózkodik, 
meghal, és újra kell élednie valamelyik újraéledés ponton (és 
persze elveszít egy skalpjelzőt is). Ez a szabály megakadályozza, 
hogy a tengerészgyalogosok a kincstárakban bujkáljanak.

Ha egy tengerészgyalogos meghal, a nála lévő kódkulcs azonnal 
visszakerül az eredeti helyére.

AZ ÖSSZECSAPÁS VÉGE

Az Aréna játék véget érhet úgy is, hogy valaki eléri a skalplimitet, 
de úgy is, hogy elfogy a megszállópakli (azaz letelik az idő). 
Ekkor az a játékos nyer, aki a pakli elfogyásakor a legtöbb 
skalpot szerezte. Egyenlőség esetén mindegyik játékos nyer.

Szerezd meg a zászlót!
A „Szerezd meg a zászlót!” egy speciális „deathmach” játékmód, 
amiben mindkét csapat megpróbálja ellopni a másik fél bázisáról 
annak zászlaját, és visszavinni azt a saját bázisukra. A játékmód 
mindenben megegyezik az Aréna szabályaival, az alábbi 
eltéréseket kivéve:

1.) A speciális „Szerezd meg a zászlót!” térképeket kell a játékhoz 
használni (lásd a 12–13. oldalon). Minden térkép tartalmaz két 

bázist, amik kékkel és pirossal vannak 
kiszínezve. Mindkét bázison megtalálható 
a hozzá tartozó zászló kezdőhelye is. A 
zászlótalpak és zászlójelzők nem blokkolják 
sem a mozgást, sem a látótávolságot.

2.) A játékosok számától függetlenül mindig 
6 tengerészgyalogossal kell játszani. Az 
egyik csapatot a sörétes puskás, a másikat 
a láncfűrészes figurák alkotják. A játékosok 
tetszőleges módon eloszthatják egymás 

közt az általuk irányított figurákat, azzal az egy kikötéssel, 
hogy egy játékos sem irányíthat figurákat mind a két csapatban 
egyszerre. A játék elején ki kell sorsolni a kezdőcsapatot. Ezután 
a kezdőcsapat minden tagját el kell helyezni a saját bázisuk 
tetszőleges mezőjére, majd a másik csapat 
tagjai is lekerülnek az ő bázisuk tetszőleges 
mezőire.

3.) Elsőként a kezdőcsapat egyik figurája 
cselekszik, majd a másik csapat egyik 
figurája. Ez így megy sorban, amíg mind 
a 6 tengerészgyalogos nem cselekedett. 
A körjelzőkkel lehet jelezni, hogy az adott 
figura még nem cselekedett az aktuális 
körben (körjelző zöld oldala), vagy már 
végrehajtotta a cselekedetét (körjelző piros 
oldala).

4.) Ebben a játékmódban a gyilkolásért nem jár 
pont. Ehelyett az a csapat, amely a másik csapat 
zászlaját a saját bázisa területére jutattja (és abban 
a pillanatban ott van a saját zászlójuk is), kap egy 
pontot (amit lehet a skalpjelzőkkel jelölni). Amint 
egy csapat eléri az előre megállapított ponthatárt, 
azonnal nyer. Alternatív megoldásként itt is be lehet 
vezetni a megszállópaklis időmérést. Amikor az 
utolsó lapot eldobjuk, az a csapat nyer, amelyik több 
pontot gyűjtött.

5.) Ha egy tengerészgyalogos meghal, akkor a Aréna 
játékmódhoz hasonlóan elveszít mindent, és a kezdő 
felszereléssel éled újra a saját bázisának egy tetszőleges 
üres mezőjén (piros vagy kék mezők). A halála viszont 
nem jelent semmilyen más büntetést a csapatának.

A ZÁSZLÓ CIPELÉSE

Az ellenség zászlójelzőjét annak bázisának 
megjelölt pontján lehet felvenni, akár egy 
normál tárgyat. A tengerészgyalogos célja, 
hogy a felvett ellenséges zászlót a saját 
bázisához juttassa el. Amint mindkét zászló 
egy bázison belül található, a csapat azonnal 
kap egy pontot, és mindkét zászló azonnal 
visszakerül az eredeti helyére.

A tengerészgyalogos nem adhatja át egy 
társának az éppen cipelt zászlót (ebben 
különbözik a normál tárgyaktól).

Ha a zászlót éppen cipelő tengerészgyalogos meghal, a 
zászlójelölő az elhalálozásának mezőjére kerül. Ha ezt a pályára 
kerülő zászlót egy csapattársa veszi fel, akkor azt továbbviheti 
a saját bázisa felé; ha az ellenfél egy csapatának tagja veszi fel 
(azaz egy olyan tengerészgyalogos, akinek a bázisáról a zászlót 
megszerezték), a zászló azonnal visszakerül az eredeti helyére.

Piros bázis

Kék bázis

Kék zászló

Piros zászló



MODOK
A modok olyan kisebb-nagyobb szabálymódosítások, amiket a 
játékosok a különböző játékmódokban használhatnak, ha előtte 
erről megállapodtak. Minden mod neve mögött szerepel pár 
szimbólum, hogy hol használhatók:
�  – a normál játékmód szabályaival együtt
�  – az „Aréna” játékmódban
�  – „Szerezd meg a zászlót!” játékmódban
�  – a játéktervezők által kedvelt modok

ALAPJÁTÉK MODOK
Az alábbi extra modok az alapjáték szabályait módosítják, a 
játéktervezők legmelegebb ajánlása mellett.

NEHÉZSÉG BEÁLLÍTÁSA (�, �)

Néhány játékosnak túl könnyű, vagy épp ellenkezőleg, túl nehéz 
a Doom alapjáték. Ez a mod lehetővé teszi a játék nehézségének 
tetszőleges módosítását. A játék előkészületek 2. lépése után (a 

forgatókönyv kiválasztása) a játékosok közösen 
válasszanak egyet az 5 nehézségkártya közül, 
és tegyék a kiválasztott kártyát képpel felfelé 
az épülő pálya mellé! A módosított szabályok 
az egész játék időtartama alatt érvényesek 
lesznek.

Ha a játékosok szeretnék könnyíteni a játékot, akkor válasszák 
a „Túl fiatal vagyok még a halálhoz” vagy a „Ne túl durván 
nyomjuk” kártyákat; ha inkább nehezítenének rajta, akkor az 
„Ultraerőszakos” vagy a „Rémálom” kártyákat!

SZERVEZETT TENGERÉSZGYALOGOSOK (�, �)

Ahelyett, hogy a játékosok a tengerészgyalogosaikat mindig 
ugyanabban a sorrendben akcióztatnák, alkalmazható ez a 
mod is, amikor a figurák tetszőleges sorrendben követhetik 
egymást az épp aktuális harci helyzetnek leginkább megfelelő 
módon. A játék elején minden játékos kap egy-egy körjelzőt, 
amit a zöld oldalával felfelé a figurája mellé helyez. Ha az 
adott tengerészgyalogos cselekedett a fordulóban, a körjelzőt 
a piros oldalára kell fordítani. Ha már minden körjelző piros, a 
fordulónak vége, az összes körjelzőt a zöld oldalára kell fordítani, 
és egy új forduló kezdődik.

SZABVÁNYOSÍTOTT KIKÉPZÉS (�, �)

Függetlenül attól, hogy hány tengerészgyalogos játszik, a 
felszerelésük lehet „táposabb” is. Ez azt jelenti, hogy a játék 
kezdetén 3 tengerészgyalogos kártyát, 3 lőszert, 9 életerőpontot 
és 2 páncélt kapnak.

JÓL KÉPZETT (�, �)

A tengerészgyalogosok +1 tengerészgyalogos kártyát húznak a 
játék elején, de ezután egyet el kell dobniuk belőlük.

TELE TÁR (�, �)

Ha túl kevésnek érezzük a lőszert, minden egyes fegyverjelzőnél, 
amit a pályára rakunk, tegyünk rá egy hozzá való extra lőszerjelzőt 
is (kivéve a végtelen lőszerrel rendelkező fegyvereket).

SZUPER SÖRÉTES PUSKA (�, �, �, �)

A sörétes puska „lökés” képességet kap a „láncrombolás” 
helyett. Nagy méretű megszállókra is hat a lökés: ha közvetlenül 
melletted áll, akkor 3 mezőt löki hátra, ha 1 mező távolságra 
tőled, akkor 2-t, ha 2 mező távolságra, akkor 1 mezőt.

VÉGTELEN PISZTOLY (�, �, �, �)

A pisztoly nem fogyaszt innentől kezdve lőszert, úgy kell kezelni, 
mintha „végtelen” lőszer lenne hozzá.

TÖBBJÁTÉKOS MODOK
Az alábbi modok kifejezetten az „Aréna” és/vagy a „Szerezd 
meg a zászlót!” játékmódokban használhatók.

TEXAS PÓKER (�, �, �)

A tengerészgyalogosok nem húznak maguknak 
tengerészgyalogos kártyákat a játék kezdetekor. Ehelyett keverd 
meg képpel lefele a paklit, majd egyetlen lapot csapj fel belőle! 
Minden tengerészgyalogos ezt a képességet kapja meg. Például 
ha a „Szanitéc” kártyát csapod fel, minden tengerészgyalogos 
szanitéc lesz.

HÁROM ZSÁKMÁNY KÁRTYA (�, �)

A tengerészgyalogosok nem húznak a játék kezdetekor 
tengerészgyalogos kártyát. Ehelyett tegyél a pályára minden 
játszó színből egy tűzördögöt, valahova az első szobák egyikére, 
és egy-egy véletlenül kihúzott, képpel lefelé fordított kártyára 
még egy-egy ugyanilyen színűt! Amikor a tengerészgyalogosok 
legyőzik az egyik tűzördögöt, fordítsd fel a hozzá tartozó színű 
másik ördög alatti kártyát, és ezen színű tengerészgyalogosok ezt 
a képességet kapják meg innentől kezdve!

FELGYORSULT IDŐ (�, �)

Az idő gyorsabban telik az „Aréna” vagy „Szerezd meg a 
zászlót!” mérkőzéseken: minden forduló végén 2 helyett 3 
kártyát dobj elj el a megszállópakli tetejéről! Amikor a pakli 
elfogy, a játék véget ér.

LELASSULT IDŐ (�, �)

Az idő lassabban telik az „Aréna” vagy „Szerezd meg a zászlót!”  
mérkőzéseken: minden forduló végén 2 helyett csak 1 kártyát 
dobj el a megszállópakli tetejéről! Amikor a pakli elfogy, a játék 
véget ér.

NINCS IDŐMÉRÉS (�, �)

Az „Aréna” vagy ”Szerezd meg a zászlót!” mérkőzéseken 
nem kell a fordulók végén 2 kártyát eldobni a megszállópakli 
tetejéről, így a mérkőzés csak a skalplimit elérésével érhet véget. 
Ha a szóródások miatt elhasznált kártyapakli elfogyna, keverd 
meg a lapokat, és csinálj egy új paklit belőlük!

EGYÉB MODOK
Az alábbi modok talán kicsit túl őrültnek tűnhetnek, de sokan 
vannak, akik kedvelik őket.

SPECIÁLIS EGYSÉG (�, �, �)

A tengerészgyalogosok ahelyett, hogy húznának 
tengerészgyalogos kártyát a játék legelején, az első játékossal 
kezdve végignézhetik a paklit, és egy tetszőleges kártyát 
választhatnak maguknak.

AKCIÓCSOPORT KIKÉPZÉSE (�, �, �, �)

Miután a tengerészgyalogosok kihúzták a játék elején 
a tengerészgyalogos kártyájukat (kártyáikat), szabadon 
csereberélhetik azokat egymással. Egyetlen megkötés, 
hogy a cserélgetés végén legalább egy kártyának minden 
tengerészgyalogosnál maradnia kell.

LÁNCFŰRÉSZES HARCOSOK (�, �, �, �)

Minden tengerészgyalogos egy láncfűrésszel (is) kezdi a játékot. 
Ezek a fegyverek soha nem törhetnek el, ráadásul („Aréna „ 
vagy „Szerezd meg a zászlót!” játékmódokban) egy töltényjelző 
dobásakor sem veszíthetők el.

ÉLJEN A KIRÁLY, BABY! (�, �, �, �)

Minden tengerészgyalogos egy láncfűrésszel és egy sörétes 
puskával kezdi a játékot. Ezek a fegyverek soha nem törhetnek 
el, ráadásul („Aréna”, vagy „Szerezd meg a zászlót!” 
játékmódokban) egy töltényjelző dobásakor sem veszíthetők el. 
Ha ezt a modot használjatok, melegen ajánlott mellé a „szuper 
sörétes puska” mod is, a maximális gyilkolás érdekében.
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DEATHMATCH 1 : NÉGYLEVELŰ LÓHERE
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Amikor egy tengerészgyalogos rálép valamelyik találkozásjelzőre (zöld színű, kérdőjeles ikonnal 
ellátott jelzők), a reaktormag kinyílik, és a halálos sugárzástól mindenki meghal, aki a pirossal jelölt 

reaktorzónában tartózkodik éppen.

Az eseményt kiváltó tengerészgyalogos természetesen megkapja az ölésért járó 
 „skalp”-ot (vagy „skalp”-okat).

DEATHMACH 2: REAKTORMAG
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A két piros „X”-el megjelölt teleportjelző csak akkor kerül fel a pályára, ha az egyik tengerészgyalogos 
rálép valamelyik találkozásjelzőre (zöld színű, kérdőjeles ikonnal ellátott jelző).

DEATHMACH 3: AGYCSAVAR
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SZEREZD MEG A ZÁSZLÓT! 1: 
JÁTSZÓTÉR

Amíg egy tengerészgyalogos egy találkozásjelzőn áll (zöld színű, kérdőjeles ikonnal ellátott 
jelzők), addig a mellettük lévő zsilipajtó nyitott állapotban van. Ahogy a tengerészgyalogos lelép a 

találkozásjelzőről, a mellette lévő zsilipajtó becsukódik.

KÉK BÁZIS VÖRÖS BÁZIS
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KÉK BÁZIS

VÖRÖS BÁZIS

LEVEGŐTLEN TERÜLET

Légzsilip

SZEREZD MEG A ZÁSZLÓT! 2: 

KÖRFORGALOM
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VI: A HÓGOLYÓ ESÉLYE

JELMAGYARÁZAT

zsilipajtó

színes kódkulccsal nyitható 
biztonsági zsilipajtó

légzsilip

találkozásjelzők: lásd a pontos 
jelentését a leírásban!

jelzőhelyek: lásd a pontos 
jelentését a leírásban!

Start

1. zóna

2. zóna

3. zóna

4. zóna 6. zóna

5. zóna
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FIGYELEM!
Az alábbi információk nem a tengerészgyalogosoknak 
valók! Ha tovább olvasod a bevetés leírását, csak a saját 
meglepetésedet rontod el. Mi szóltunk!

VI. FORGATÓKÖNYV: A 
HÓGOLYÓ ESÉLYE

Ez a forgatókönyv folytatja a Doom alapjáték 
kampányát, egy egyszerű küldetéssel. A játék kezdete 
előtt gondosan olvasd át az összes új szabályt! Ha ez 
kész, kezdődhet a küldetés!

ELIGAZÍTÁS

Lassacskán eszméltek. Morzsánként térnek vissza az 
emlékeitek. Eszetekbe jut a marsi bázis megtámadása, 
és az, hogy megpróbáltátok elérni az űrkikötőt. 
Azután... mi is?!
A menekvést jelentő siklók tönkrementek. Ott 
rekedtetek a Marson, egy lassan agonizáló, titkos 
bázison. És ott volt az a portál, amely egy idegen 
dimenzióba nyílt. Megragadtátok hát fegyvereitek, és 
lassan átléptetek rajta, hogy a bosszútokat a démonok 
világába is elvigyétek.
Tehát ez itt a pokol.
Őszintén szólva, kicsit melegebbre számítottatok... meg 
arra, hogy kevésbé fog hasonlítani a marsi bázisra.
Talán sikerül kiderítenetek, pontosan mi folyik itt. Ha 
szerencsétek lesz, talán megtaláljátok a kiutat is.

CÉLOK 

A marsi bázis és az idegenek otthonvilága valahogy 
összevegyült egy véres rémálomban. Ahhoz, hogy 
elmenekülhessetek a területről, át kell lépnetek a vörös 
biztonsági zsilipen. Mindezt azelőtt kell megtennetek, 
hogy én hatot legyilkolnék közületek (6 gyilokpont). 
Ráadásul minden alkalommal, amikor felhúzom a 
megszállópakli utolsó lapját, +1 gyilokpontot kapok.

Jelenleg egy félig fémből, félig húsból készült teremben 
álltok. Néhány fegyver hever a közelben...

ZÓNALEÍRÁSOK

Az alábbi szövegeket akkor olvasd fel, amikor a 
tengerészgyalogosok felderítik az adott zónát!

1. zóna

A terem falait vastag, vörös, lüktető erek hálózzák be, 
mérgező folyadékot csöpögtetve sistergő tócsákba. A 
túlsó sarokban egy tengerészgyalogos hullája hever, a 
bőrét szinte teljesen lenyúzták...

Amikor egy tengerészgyalogos a találkozásjelzőre 
lép:

Átkutatod a tetemet, valami érdekesség után.

Dobj egy zöld kockával, majd attól függően, hogy 
milyen távolságot dobtál, hajtsd végre az alábbi akciót!

1-ES TÁVOLSÁG - SÁRGA KÓDKULCS

Találsz egy kódkártyát a tetemen, miközben átkutatod.

Add oda a tengerészgyalogosnak a sárga kódkulcsot.

2-ES TÁVOLSÁG - LŐSZER

Találsz egy tár golyót a holttest nadrágzsebében.

Adj egy lövedék/töltényjelzőt a tengerészgyalogosnak!

3-AS TÁVOLSÁG - GRÁNÁT

Találsz néhány gránátot a holttest páncélmellényén.

Adj egy rakéta/gránátjelzőt a tengerészgyalogosnak!

2. zóna

Folytatódik a fém és hús nyomasztó elegye. Valami 
hatalmas szerv, talán egy szív, fekete folyadékot pumpál 
a falat behálózó erekbe.

3. zóna

Ez a terem kevésbé tűnik szervesnek, mint az eddigiek. 
Egy teleportkaput láttok a terem túlsó végében. Ki 
tudja, hova vezet?! Jó néhány megszálló figyel fel 
rátok, amint kinyitjátok a zsilipet. Elindulnak felétek...

4. zóna

Ritmikusan dübörgő, szívverés-szerű zaj hallatszik, 
amit a falakból előtörő, napként ragyogó lángsugarak 
kísérnek. Elbizonytalanodtok, hogy valami csoda 
folytán, nem egy hatalmas démon testében vagytok-e 
éppen. Rendkívül nyugtalanító ez a gondolat...

5. zóna

A kis folyosó nagyjából üres, leszámítva néhány 
hasznos tárgyat, és persze a kódkulcsot.

6. zóna

Ez a terület egész normálisnak néz ki az eddigiekhez 
képest. A falak nagyrészt fémből lévőnek tűnnek, és 
szinte teljesen eldönt az az érzés, hogy valami élő dolog 
testében mászkáltok. A közelben egy kódkulcsot láttok, 
ami mellet egy aktiválatlan őrrobot hever a padlón. 
Működőképesnek látszik. Ha sikerülne aktiválnotok, 
egy erős szövetségesre tehetnétek szert...

Ha a tengerészgyalogosok sikeresen elmenekülnek:

Gratulálok! Ügyesek voltatok.
Ahogy átléptek az új területre, a padló szinte fodrozódik 
a lábatok alatt. Hatalmas pókhálók lengedeznek 
mindenfelé. Rosszindulatú nevetést hallotok, majd egy 
érdes, undok hang ezt sziszegi felétek: „ez azért nem 
lesz olyan egyszerű, emberek!”...
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VII: PÓKHÁLÓBA GABALYODVA

2. zóna

3. zóna

1. zóna

6. zóna

7. zóna

5. zóna

4. zóna

Start
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VII. FORGATÓKÖNYV: 
PÓKHÁLÓBA GABALYODVA

Ezen küldetés bőségesen használja ellenfélként a 
pókmutánsokat, és itt bukkan fel az új főszörny is: Vagary, 
a pókkirálynő. A tengerészgyalogosoknak igen óvatosan 
kell előrenyomulniuk ahhoz, hogy túléljék e bevetést.

Miután átléptetek a vörös biztonsági zsilipen, 
beleragadtatok valami hatalmas, piszkosfehér 
pókhálóba. Nagy nehezen sikerült magatokat 
kivágni belőle, leszaggatva a hevedervastag, ragadós 
pókfonalakat. Egy egyszerű, kicsiny teremben találjátok 
magatokat. Apró árnyalakok imbolyognak a falak 
mentén, ám ahogy rápillantotok, azonnal tovatűnnek.

CÉLOK

Ahhoz, hogy elmenekülhessetek a területről, át kell 
lépnetek a vörös biztonsági zsilipen. Mindezt azelőtt 
kell megtennetek, hogy én hatot legyilkolnék közületek 
(6 gyilokpont). Ráadásul minden alkalommal, amikor 
felhúzom a megszállópakli utolsó lapját, +1 gyilokpontot 
kapok. Szétnézve, néhány fegyvert láttok a pókfonalak 
közé mélyen beágyazódva. Talán még működnek is...

A HÁLÓ
Vagarynak hála, kimeríthetetlen forrás áll rendelkezésedre 
pókmutánsokból. Minden alkalommal, amikor 
megszállókártyát játszanál ki, dönthetsz úgy, hogy a 
kártya helyett inkább egy tetszőleges színű pókmutáns 
figurát teszel a pályára (a szabályok szerint). Ez viszont 
tényleg csak pókmutáns lehet, nem cserélheted le kerubra.

ZÓNALEÍRÁSOK
Az alábbi szövegeket akkor olvasd fel, amikor a 
tengerészgyalogosok felderítik az adott zónát!

1. zóna

A falak itt szint teljesen fehérek, a vastag pókháló 
réteg miatt. A hálók mélyén emberinek tűnő alakok 
vonaglanak. A padlót apró lények feketéllő szőnyege 
bontja. Ott hemzsegnek mindenütt…

2. zóna

Az apró raktárban egy rakétavetőre, jó néhány hozzávaló 
rakétára, egy páncélra és még némi apróságokra leltek. 
Talán ezekkel sakkban tudjátok majd tartani az odakint 
hemzsegő póklényeket...

3. zóna

A selyemszálak erdejében állandó, lágy eső szitál. 
Nem látni, hogy honnan erednek ezek a pókfonalak, 
de azonnal rátok tapadnak, ahogy egy pillanatra is 
megálltok. A terem túlsó felén valami zömök alakot 
láttok, tetőtől-talpig pókhálóba csavarva.

Amikor egy tengerészgyalogos a találkozásjelzőre 
lép:

Figyelmesen szemléled a pókhálóba csavart, 
úszóhártyás végtagú alakot.

Dobj egy zöld kockával, majd attól függően, hogy 
milyen távolságot dobtál, hajtsd végre az alábbi akciót!

1-ES TÁVOLSÁG - ŐRROBOT

Közelebbről megszemlélve, az úszóhártyás tetemnek 
nézett valami egy inaktív őrrobot.

Cseréld ki a találkozásjelzőt egy aktiválatlan 
őrrobotjelzővel.

2-ES TÁVOLSÁG - TETEM

Amint lehántod a vastag pókháló-réteget, egy különös, 
idegen lény tetemére bukkansz. Már eléggé rothadt, 
szörnyit bűz árad málló szöveteiből. Fintorogva, de 
azért átkutatod, de sajnos semmit nem találsz nála.

3-AS TÁVOLSÁG - PÓKMUTÁNS
Amint lehántod a pókháló-réteget, legnagyobb 
megdöbbenésedre az úszóhártyás tetemnek nézett 
valamiről kiderül, hogy egy nagyon is élő pókmutáns 
az. Visítva támadásba lendül…
Cseréld ki a találkozásjelzőt egy pókmutáns figurára 
(ha szükséges, vegyél le egyet a pálya másik részéről), 
majd azonnal aktiváld is őt.

4. zóna

Az apró raktárban egy plazmapuskát, nagy csomó 
hozzávaló energiacellát, és egy páncélt találsz.

5. zóna

A pókháló itt elvékonyodik, úgy látszik néhány nagyobb 
lény költözött ebbe a terembe. Reménykedtek, hogy már 
továbbálltak... A közelből hirtelen morgás hallatszik, 
és ez a hang azonnal szétzúzza minden reményetek. 
Ismerősek már ezek a behatolók számotokra...

6. zóna

A hosszú, egyenes folyosó tele van törmelékkel 
és karvastagságú pókháló-szálakkal. Döbbenten 
szemlélitek a pókhálóba gabalyodott emberi- 
és egyáltalán nem emberi maradványokat. Egy 
exobiológus itt biztos eltöltene pár hónapot... már ha 
sikerülne túlélnie addig.

7. zóna

Tágas, baljóslatú sziklabarlangban jártok. Az 
alacsonyabb pontokon fura, zöld folyadék gyűlik 
hatalmas, füstölgő tócsákba. A mennyezetről vastag 
pókháló csüng alá, és a padló is fehérlik tőle. Alig 
tudtok haladni, a lábatok folyton belegabalyodik a 
tapadós szálakba. Amint vadul szabdaljátok magatokról 
a rátok csavarodó selyemfonalakat, hirtelen valami 
lágy, suhogó hangot hallotok a magas mennyezet felől, 
és egy szörnyű póklény ugrik elétek. Vagary az, a 
pókkirálynő.

A tengerészgyalogosok 2-vel kevesebb mozgáspontot 
kapnak minden körük elején, amíg ebben a zónában 
tartózkodnak.

Ha a tengerészgyalogosok sikeresen elmenekülnek:

Letörlitek a pókhálót az arcotokról, majd lemásztok egy 
szűk aknába. A létra a mennyezet alatt kicsivel véget 
ér, így ugranotok kell. Odalent tökéletes sötétség fogad 
titeket. Hideg van és egyre nehezebbé válik minden 
lélegzetvétel. Pár pillanat múlva már szinte kapkodjátok 
a levegőt.
Hirtelen észrevesztek egy ezüstösen csillogó fémkockát 
a fejetek felett. De hisz ott nem lehet más, csak az akna, 
amin leereszkedtetek! Több tucat hang kórusa hasít az 
agyatokba, visszhangozva ezt kiáltják csikorgó hangon: 
„Ments meg minket!”
A fénylő kocka lassan elhalványul, és csak valami égető 
érzés marad utána: rájöttök, hogy nem kaptok levegőt!
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  VIII. FORGATÓKÖNYV: 
FULDOKOLVA

Ezen bevetés során a levegőtlen terep szabályait kell 
használni. Mivel a levegőtlen terep a pálya közepén található 
(a START zónában), a tengerészgyalogosok nehezen tudják 
kikerülni, így folyamatosan aggódhatnak emiatt.

ELIGAZÍTÁS

Épp hogy megszabadultatok a pókhálóktól, máris egy 
hideg, sötét és levegőtlen teremben találjátok magatokat. 
A tüdőtök égni kezd az oxigénhiánytól. Amint a szemetek 
alkalmazkodik a sisaklámpák fényéhez, észrevesztek 
a közelben néhány UAC oxigénpalackot. Talán ezek 
segítségével megtalálhatjátok a kiutat innen... már ha nem 
fulladtok meg addig.

CÉLOK

Ahhoz, hogy elmenekülhessetek a területről, három 
kódkulcsot kell megtalálnotok. Mindezt azelőtt kell 
megtennetek, hogy én hatot legyilkolnék közületek 
(6 gyilokpont). Ráadásul minden alkalommal, amikor 
felhúzom a megszállópakli utolsó lapját, +1 gyilokpontot 
kapok. Az első feladat persze, hogy valahogy levegőhöz 
jussatok. Ha ez nem sikerül, a bevetésetek hamar véget 
fog érni...

Zónaleírások
Az alábbi szövegeket akkor olvasd fel, amikor a 
tengerészgyalogosok felderítik az adott zónát!

1. zóna

A félhomályos terem mélyén hatalmas árnyalakok 
imbolyognak. Szinte árad belőlük feléd a gyűlölet és 
vérszomj. A távolban egy teleportkapu zümmögését halljátok. 
Ismét felcsillan a remény, hogy hamarosan elhagyhatjátok 
a megszállók világát, és ha igazán szerencsések vagytok, 
talán a hazavezető útra is rábukkanhattok. Egy halk sípolás 
tudatja veletek, hogy a közelben egy aktiválatlan őrrobot 
lehet. Sok időtök azonban nincs a nézelődésre, mert a 
homályból pár megszálló bukkan elő, akik biztos nem 
cseverészni akarnak veletek…

2. zóna
A terem közepén egy hatalmas kupac törmelék hever, ami 
a mennyezetről szakadt le. Mintha egy gigantikus ököl 
sújtott volna le az épületre kívülről. A törmelékhalom 
belsejéből halk, vinnyogó hang hallatszik; talán egy érző 
lény szenved a kupac alatt. Mivel semmit nem tudtok tenni 
érte, inkább figyelmen kívül hagyjátok e kellemetlen zajt. 
Észrevesztek egy vérző emberi testet az egyik fal melletti 
beugróban. Sajnos még nem tudtok a segítségére sietni, 
mert a teremben tartózkodó megszállók felfigyeltek az 
érkezésetekre, és támadásba lendülnek.

Amikor egy tengerészgyalogos a találkozásjelzőre 
lép:

Óvatosan megvizsgálod a vérző testet. Egy férfi az. 
Mindjárt kiderül, időben érkezett-e a segítséged...

Dobj egy zöld kockával, majd attól függően, hogy milyen 
távolságot dobtál, hajtsd végre az alábbi akciót.

1-ES TÁVOLSÁG - INKÁBB HULLA

A férfi egyre gyengébb. Utolsó erejével egy feszületet 
nyom a kezedbe. Ezt suttogja: „Sok szerencsét!” Meghal.

Adj a tengerészgyalogosnak egy skalpjelzőt. Bármikor 
eldobhatja ezt a jelzőt azért, hogy egy tetszőleges dobást 
újra dobjon, vagy újra dobasson.

2-ES TÁVOLSÁG - TETEM

Úgy tűnik elkéstél: már meghalt. Átkutatod a tetemet, de 
semmi értékeset nem találsz nála.

3-AS TÁVOLSÁG - ÉLŐHALOTT

Ahogy fölé hajolsz, hirtelen elkapja a kezedet. Iszonyú, 
bűzhödt hörgéssel támad rád.

Cseréld ki a találkozásjelzőt egy zombi figurára (ha 
szükséges, vegyél le egyet a pálya másik részéről), majd 
aktiváld is őt!

3. zóna

Orvosi eszközök és vegyszerek hevernek szerteszét, 
elszórva a padlón, ami arra utal, hogy eredetileg ez egy 
orvosi labor lehetett. Jelenleg nehéz bűz és rothadás 
szaga tölti meg a levegőt; az egyre hangosabban hallatszó 
csusszanó hangok pedig sejtetik, hogy nem vagytok 
egyedül.

4. zóna
A zsilipajtó mögötti sérült csövekből valami éghető anyag 
tör elő ritmikusan, hol fényes lángcsóvában elősüvítve, 
hol épp csak pislákolva. A terem közepén egy emberi 
alak küzd az életéért, míg a szoba egyik végén egy sárga 
biztonsági zsilipet vesztek észre. A falra festett jelzések 
alapján arra lehet következtetni, hogy az első mögé még 
két további biztonsági zsilipajtót is beépítettek. Vajon mi 
lehet az, amit ennyire védenek? Nagyon remélitek, hogy 
azt a kijáratot rejtik, amin keresztül végre visszajuttok a 
marsi bázisra, hogy végleg magatok mögött hagyhassátok 
e sötét, komor, rémisztő, démoni világot.

Amikor egy tengerészgyalogos a találkozásjelzőre 
lép:

A férfi úgy tűnik, valamilyen nagyméretű, hengeres 
tárgy fémburkolatán lévő számbillentyűket nyomkodja 
kétségbeesetten. A tárgy oldalán lévő kijelzőn piros 
ledszámok-pörögnek visszafelé. Egy időzítő az, ami 
mindjárt nullára ér! „Menekülj! Mindjárt robban!” - 
kiáltja kétségbeesetten. Megpróbálja eldobni a tárgyat, de 
a kezéhez bilincselték.

A kör végén felrobban a bombaszerű tárgy. Az ismeretlen 
férfit azonnal szétszaggatja a robbanás, és 2 mezőnyi 
körzetében mindenki 2 életpontot veszít 2 mezőnyi 
körzetében (aktuális páncélzattól függetlenül).

Ha a tengerészgyalogosok sikeresen elmenekülnek:
Ahogy áthaladtok a hármas biztonsági zsilipen, egy 
pillanatra teljesen ledöbbentek az ámulattól, és tágra nyílt 
szemekkel bámuljátok a látomást: egy nyilvánvalóan 
nem emberi kéz által kivájt, óriási barlang mélyén 
álltak, valahol a Mars felszíne alatt. A barlang közepén 
derengő fény világít meg egy egyszerű kőoltárt, rajta az 
a rejtélyes kocka, amit a korábbi látomásotokban már 
megpillantottatok egyszer. Talán valahol ezek közt a 
romok között végre meglelhetitek a titok nyitját. Azután a 
látomás tovaszáll, és csak egy meredek, szemmel láthatóan 
nem emberi lépésekre méretezett lépcsőt pillantotok meg 
magatok előtt, ami a mélybe vezet. Különös, egyszerre 
ismerős, ugyanakkor kétség kívül idegen szerkezetek 
dohognak felettetek. Némi habozás után elindultok lefelé 
a lépcsőn. Elvégre mit veszíthettek már?

19



IX. TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN

6. zóna 2. zóna

3. zóna

1. zóna

4. zóna

6. zóna

Start

20



  

    
IX. FORGATÓKÖNYV: TÜKÖR 

ÁLTAL HOMÁLYOSAN

Ezen a bevetésen a tengerészgyalogosok kisebb 
térképdarabokat fognak felderítem, miközben többször 
is visszatérnek a központi részre. Kemény ellenállásra 
számíthatnak: ha nem sikerül tisztán tartaniuk a központi 
részt, könnyen elveszhetnek a megszállók tengerében.

ELIGAZÍTÁS 

Egy ősi civilizáció által hátrahagyott romban találjátok 
magatokat, mélyen a  Mars felszíne alatt. Hallottatok már 
korábban pletykákat arról, hogy az UAC talált valami 
komolyat, de fogalmatok sem volt, hogy pontosan mit...
Ennél is fontosabb az, hogy úgy tűnik, valamiféle 
kapcsolat van a korábbi látomásaitokban feltűnt fémkocka 
és e hely között. Talán épp ez a tárgy az, amivel végleg 
legyőzhetitek a behatolókat. Már csak meg kellene találni, 
és kideríteni, mire is jó valójában…

CÉLOK

Úgy érzitek, egyre közelebb kerültök a titokzatos kockához, 
de ezzel együtt a behatolók is egyre agresszívabban 
próbálnak megállítani benneteket. Meg kell találnotok a 
vörös biztonsági kódkulcsot, és át kell lépnetek a hozzá 
tartozó biztonsági zsilipen, mielőtt én 6-ot legyilkolnék 
közületek. Ráadásul, amikor felhúzom a megszállópakli 
utolsó lapját, +1 gyilokpontot kapok.

ZÓNALEÍRÁSOK

Az alábbi szövegeket akkor olvasd fel, amikor a 
tengerészgyalogosok felderítik az adott zónát!

1. zóna

Ősi domborműveket véstek a barna falakba. Eléggé 
megkoptak már, így nem sok minden vehető ki belőlük, 
kivéve azt az egyet, ami valami furcsa lényt ábrázol, amint 
egy lyukon lép át éppen... egy teleportkapu?
Most, hogy jobban belegondoltok, az UAC által 
tökéletesített teleport technika egészen váratlanul, szinte a 
semmiből bukkant elő.

2. zóna

A termet 3 hatalmas kőtábla uralja, melyek egy történetet 
mesélnek el, az egykoron itt élő ősi faj bukásáról. Úgy 
évmilliókkal ezelőtt ez a faj felfedezte a teleportálás titkát, 
de ezzel egyúttal fel is hívták magukra a megszállók 
figyelmét. Egy vesztes háború végén kétségbeesett 
lépésre szánták el magukat: az egész fajuk lelkét egy kis 
fémkockába zárták, ami így eléggé erőssé vált ahhoz, 
hogy végleg bezárja az összes megnyitott térkaput. Ez az 
a kocka, ami már többször is megjelent a látomásaitokban.
A terem egyik végében lévő biztonsági zsilip mögül szinte 
érezni, ahogy árad a titokzatos erő. Meg vagytok győződve 
róla, hogy a kocka e mögött van.

DÉMONI FIGYELEM
A megszállók gondosan ügyelnek erre a területre. 
Minden olyan forduló elején, amikor tengerészgyalogos 
tartózkodik a területen, kapsz egy extra tűzördög, zombi, 
vagy pókmutáns figurát a normál szaporodáson túl.

3. zóna

A kőburkolati teremben feltehetőleg régészeti kutatásokat 
végeztek, mert tele van elhagyott fegyverekkel, 
felszereléssel. Az egyik beugróban egy kódkulcs látszik. 
Sok idő ismét nincs a nézelődésre, mert a látványt 
eltakarják a félhomályba közeledő behatolók árnyai.

4. zóna

Furcsa mintázatot véstek valami fénylő vonalakkal a kis 
beugró padlójába és falaiba.

Amikor egy tengerészgyalogos a találkozásjelzőre 
lép:

Ahogy az ujjaiddal követed a falba vésett mintázatot, 
hirtelen fényárba borul az egész apró helyiség. A távolból 
kövön surlódó kő hangját hallod, amint valami kinyílik. 
Talán ki kéne derítenetek, mi is volt az!

Tedd a kék kódkulcsjelzőt a térkép piros „X”-el jelölt 
mezőjére!

5. zóna
Egy kőfülke, benne egy zümmögő teleportkapu, és egy 
angol nylevű (!) felirat: „korlátozott hozzáférés”.

6. zóna

A terem tele van a letűnt marsi faj tárgyi maradványaival. 
Fazekasmunkák, fura szobrok, és egy fal, tele freskókkal. 
A terem déli végén egy pillanatra feltűnik a vörös kódkulcs, 
de leginkább az előtte sziszegő póklény vonja magára a te-
kinteteket. Ráadásul nincs is egyedül: kerregő hangjára még 
pár jókora szörny is előcsoszog a terem homályából.

Ha a tengerészgyalogosok sikeresen elmenekülnek:

Végre kinyílik a vörös biztonsági zsilip, és ti átléphettek 
rajta. Ismét felcsendül koponyátokban a már ismert 
hang: „Ments meg minket!”. Megrázzátok a fejetek, 
hogy eloszlassátok a fémkocka vízióját, és tiszta fejjel 
folytathassátok a küldetésetek. Most már egészen biztosak 
vagytok benne, hogy igen közel jártok hozzá...
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X: FORGATÓKÖNYV:
A KÖNYV BECSUKÁSA

Ezzel a küldetéssel zárul a Doom alapjátékban elkezdett, 
és az előző négy bevetéssel folytatott hadjárat. Ez után a 
játékosaid már nem tudják a kalandot folytatni további 
küldetésekkel. Amúgy simán átviheted még a korábbi 
küldetésekre ennek a kalandnak egyes elemeit: utalásokat 
tehetsz, nyomokat rejthetsz el már jó előre.

ELIGAZÍTÁS

Ismét úgy tűnik, hogy megint a megszállók világában jártok. 
A nemrég hallott segélykiáltás visszhangzik a fületekben. 
Nem tudni miért, de úgy érzitek, hogy megállíthatjátok az 
egész inváziót, ha végre a kezetek közé kaparinthatjátok 
a rejtélyes fémkockát. Természetesen azt, hogy pontosan 
mit is kellene csinálni majd azzal a kockával, még nem is 
sejtitek. De csak szép sorjába! Most csak az első lépésre 
koncentráltok: meg kell találni a kockát.

CÉLOK

A célotok ebben a küldetésben egyszerit: csak be kell 
zárnotok a pokolba nyíló kapukat. Mindezt azelőtt, 
hogy én 6 gyilokpontot szerezhetnék. Amint felhúzom a 
megszállópakli utolsó lapját, +1 gyilokpontot kapok.
Ismét egy húsból és fémből lévő, bántóan kellemetlen 
folyosón kezdetek. Jobbra tőletek egy igen masszív, 
légmentesen záródó zsilipajtó „elszigetelés” felirattal.

ZÓNALEÍRÁSOK

Az alábbi szövegeket akkor olvasd fel, amikor a 
tengerészgyalogosok felderítik az adott zónát!

1. zóna

Az apró folyosó végén ott van az a fémkocka, amit már 
oly régóta kerestetek, és amibe egy ősi, idegen faj a lelkét 
börtönözte. Ilyen egyszerű lenne? Csak oda kell menni 
érte, és felvenni a földről?
Amint egy tengerészalogos felveszi a lélekkockajelzőt 
a földről:

Megszólal a jól ismert hangok kórusa: „Etess minket!”

2. zóna

Ez a közepes méretű, bűzlő, nyirkos, szinte élő terem 
tele van megszállókkal, akik már alig várják, hogy végre 
megérkezzetek. Egy apró akadály, amin át kell jutnotok.

3. zóna

Egy ütött-kopott páncélt viselő, haldokló tengerészgyalo-
gos hever két törmelékhalom között. Már csak azt a pár 
behatolót kell elintéznetek, aki közöttetek áll.

Ha a lélekkockát hordozó tengerészgyalogos a 
találkozásjelzőre lép:
Nem tudni ki ő, és hogy miként került ide, de a 
tengerészgyalogosból láttotokra elszáll minden erő. 
Összeesik, miközben ezt suttogja: „Ne hagyd, hogy 
ők nyerjenek!”. Ahogy lassan meghal, a testéből izzó 
fénysugár tör elő, melyet mohón elnyel a lélekkocka. 
Ismét felcsendül a hangok kórusa: „Használj minket!”. 
Hangjuk sürgető, ugyanakkor mintha reménykednének. A 
lélekkocka immár feltöltődött, és használatra kész.

Adj a lélekkockát birtokló játékosnak 5 lélekjelzőt.

4. zóna

Az apró raktárban csak egy páncél és egy adrenalininjekció 
árválkodik.

5. zóna

Ezt a szinte szerves anyagból lévő termet (termet? úgy 
néz ki, mint egy gyomor) szinte teljesen elárasztotta a 
savas folyadék, és a mérges gáz. Egy plazmapuska hever 
a közelben, meg van ott még pár nagyobb megszálló is...

6. zóna

A kereszt alakú folyosó mindegyik végében egy-egy 
beteges zöld színű portálkapu izzik, mely egyenesen a 
pokolba vezet. Valahogy használni kellene a nálatok lévő 
kockát, hogy be tudjátok zárni őket. Persze vannak páran, 
akiknek ez nem annyira tetszik...

Ha a lélekkockát hordozó tengerészgyalogos 
valamelyik találkozásjelzőre lép:
A kockából erőteljes energianyaláb csap a kapuba egy 
hatalmas villanás kíséretében. A kapu eltűnik.

Vedd le a találkozásjelzőt. A portálkapu bezárásához a 
lélekkocka nem használ el lélekjelzőt, de legalább egy 
lélekjelzővel fel kell tölteni ahhoz, hogy a kaput be tudja 
zárni.
A már korábban leírt módon természetesen fegyverként is 
használható, ekkor azonban 5 lélekjelző kell a támadáshoz, 
amelyek el is fogynak belőle, ha az sikeres.

Ha az összes találkozásjelző lekerült a pályáról:
Körülöttetek minden megszálló üvölteni és visítani kezd, 
amint a lélekkocka energiáját az utolsó kapuba önti. 
A végső pillanatban, amint a kapu összeomlik, olyan 
hang hallatszik, mintha egy egész idegen, gonosz világ 
ordítana tehetetlenségében. Végül elhalkul, és az utolsó 
fénypontocska elenyészésével eltűnnek a megszállók is. 
Csend lesz, a mély sötétben csak az egyre halványodó 
sisaklámpáitok fénye pislákol.
Megcsináltátok! Lezártátok a kapukat, és ezzel nem csak 
a Marsot, de a saját világotokat is megmentettétek a biztos 
pusztulástól. Sajnos a kapu lezárultával úgy tűnik, végleg 
itt rekedtetek ebben a köztes világban, a Mars és a pokol 
között örökre, amíg el nem fogy az utolsó korty vizetek, az 
utolsó szusszanásnyi oxigénetek.
Ebben a pillanatban azonban felfénylik a lélekkocka, 
barátságos, sárgás fénnyel ölel körbe titeket. Hirtelen 
melegség, és biztonság érzete önt el titeket. Valahol 
máshol vagytok. Valahol, ahol lágy, barátságos lángocskák 
táncolnak valami nagy fényesség körül. Kedvesen szól 
immár a jól ismert hangok kórusa:
„Isten hozott benneteket, barátaink!”

VEGE

Ha további forgatókönyvekre, vagy modokra vágysz, 
esetleg a saját Doom forgatókönyvedet szeretnéd 

elküldeni, látogass el honlapunkra:
www.fantasyflightgames.com
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EGYENÉRTÉKŰ MEGSZÁLLÓK

egyenértékű:
A behatolókat irányító játékos játékba 

hozhat maximum 4 figurát tengerészgya-
logosonként.

 zombi kommandó  zombi

egyenértékű:
A behatolókat irányító játékos játékba 

hozhat maximum 2 figurát tengerészgya-
logosonként.

 kerub pókmutáns

egyenértékű:
A behatolókat irányító játékos játékba 

hozhat maximum 2 figurát tengerészgya-
logosonként.

 visszatérő tűzördög

egyenértékű:
A behatolókat irányító játékos játékba 

hozhat maximum 1 figurát tengerészgya-
logosonként.

 pokolhernyó démon

egyenértékű:
A behatolókat irányító játékos játékba 

hozhat maximum 1 figurát tengerészgya-
logosonként.

 kakodémon technogólem 

ÚJ SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK
Cseles
A lényt úgy kell kezelni, mintha a mozgása után 
„ingyen” kapott volna egy kitérés parancsjelzőt (egyszer 

újradobathatja az összes ellene irányuló támadódobás egyik, vagy 
akár összes kockáját).

Dupla támadás
A képességgel rendelkező lény (vagy fegyver) kétszer 
támadhat egymás után, mely egyetlen támadásnak számít.

Repülő
Szabadon keresztülmozoghat más modelleken, vagy elzáró 
akadályokon (zárt zsilipajtón keresztül nem), de mozgását 

üres mezőn kell befejeznie. Ha sebző akadály felett mozog át, nem 
szenvedi el annak sebzését, csak ha azon fejezi be a mozgását.

Lélekszívó
A lélekszívó képességgel bármilyen ellenfél megtámadható 
8 mező távolságban, akire a fegyvert hordozó rálát. Ha a 

támadás nem kudarc, a célpont azonnal meghal, függetlenül az 
aktuális életpontjai számától, és a viselt vértezetétől. Ha a fegyver 
megöli a célpontját, a fegyvert használó visszakap maximum 3 
életpontot.

Telekinézis
Az ilyen képességű lény egyetlen támadódobással minden 
ellenséges teremtményt meg tud támadni, akikre rálát. Ha 

a támadódobás kudarc, egyetlen célpont sem sérül. Ha azonban 
sikert dob, minden célpont, aki a kidobott távolságon belül van, 
elszenvedi a teljes sérülést.

Telekinézis PÉLDA
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Példa: a behatolókat irányító játékos 3-as távolságot dob Vagary 
támadására, A támadás eltalálja a zöld tengerészgyalogost, 

aki a hatótávon belül-, és látótávolságban van, de nem éri el a 
piros tengerészgyalogost, mert a hatótávon kívül van. A kék 
tengerész gyalogos nincs veszélyben, mert Vagary nem lát rá.


