
Sub Terra: Annihilation (Megsemmisítés)

Tim (Sub Terra tervező): 2017.01.11.-i, aktuális és valószínűleg végleges verzió.

TARTOZÉKOK

• 1 Megsemmisítő barlangásztábla

• 1 Megsemmisítő figura (narancs)
• 8 méregjelölő

• 3 bombajelölő

• 3 “Bomba” tárgykártya

• 3 Bombalapka (útkereszteződés)
• 2 “Instabil” sziklaomláslapka (útkereszteződés: {135}, {246})

BEVEZETÉS

A Sub Terra: Annihilation moduláris kiegészítő a Sub Terra játékhoz. Dönthetsz úgy, hogy használod 
a Sub Terra játékban, az alábbi további előkészítő lépések végrehajtásával.

Ez a kiegészítő a Sub Terra eseményei után játszódik.  Ahelyett, hogy megpróbálnátok kijutni a
barlangból, visszamentek, hogy leromboljátok azt.

A vésztjósló Megsemmisítő segítségével, óvatosan viszitek a robbanóanyagokat, hogy megtaláljátok 
a szerkezet gyenge pontjait, majd kijussatok a végső robbantás előtt. Nem lesz könnyű!

TOVÁBBI ELŐKÉSZÍTŐ LÉPÉSEK

1. Válasszatok kezdőkaraktereket, és rakjátok a kezdőlapkára őket.

2. Tegyétek a játéktér szélére a kezdőlapkát, és csatlakoztassátok hozzá a kijáratlapkát, úgy, 
hogy kifelé mutasson.

A játék során nem rakhattok lapkákat a satírozott területre - tekintsétek áthatolhatatlan 
falnak.

3. Keverjétek bele a két instabil sziklaomláslapkát a pakliba. Tegyétek vissza a dobozba a 
felső tizennyolc lapkát, anélkül, hogy megnéznétek őket.



4. Osszátok a megmaradt lapkákat négy kb. egyforma paklira. Keverjetek egy-egy bombalakát 
a két középső pakliba. A harmadik bombalapkát keverjétek az utolsó pakli alsó öt lapkája 
közé. Rakjátok össze újra a paklit.

5. Adjátok a három bombakártyát három különböző barlangásznak.

6. Alakítsátok ki a veszélypaklit és határozzátok meg a kezdőjátékos a szokásos módon.

BOMBÁK

A célotok az, hogy lerakjátok a 3 bombakártyát a 3 bombalapkára, és élve kijussatok a barlangból.

A bomba szállítása ad egy speciális akciót - egy akciópontért eldobhatsz egy bombakártyát és le-
rakhatsz egy bombajelzőt az aktuális lapkádra.

Ha a játék úgy ér véget, hogy nincs minden bombalapkán bombajelző, a barlangászok elvesztették
a játékot (vagyis nem kapnak pontot). 

A bombakártyák átadhatók egyik barlangásztól a másiknak az Átadás akcióval:

Átadás 

Mozgass egy tárgyat egy ezen a lapkán álló barlangásztól egy másik, ezen 
a lapkán álló barlangásznak, az összes érintett játékos beleegyezésével.

SPECIÁLIS SZABÁLY: Ha az Ügynök karakterrel játszotok a Sub Terra: Investigation kiegészítőből, az 
eldobott bombakártyák nem szerezhetők vissza a Visszaállítás akcióval. 

INSTABIL BARLANGLAPKÁK

Ez a kiegészítő tartalmaz két további sziklaomláslapkát. Ezek funkciója megegyezik a többi szikla-
omláslapkával, kivéve, hogy két szám helyett három szám van rajtuk, ami kiválthatja a beomlást.

Nemcsak veszélyesebbé teszi a tartózkodást ezen a lapkán, de sokkal nagyobb valószínűséggel 
omlik be, elzárva az utadat visszafelé. Tervezz ennek figyelembevételével!

ÚJ KARAKTER: A MEGSEMMISÍTŐ

A Megsemmisítő az Erebus takarító személyzetéhez tartozik. Általában ellenséges környezetekben 
vetik be, mit ez is.

A Megfosztás akciójával lehelyezhet egy méregjelölőt az aktuális iszonylapkájára vagy egy szom-
szédos iszonylapkára. A játék hátralévő részében ez a lapka nem számít iszonylapkának, és nem je-
lenik meg rajta iszony.

A gázmaszkja tökéletesen megvédi a gázlapkák hatásától.



BARLANGÁSZTÁBLA: MEGSEMMISÍTŐ

MEGFOSZTÁS 

Helyezz egy méregjelölőt az aktuális iszonylapkádra, vagy egy szom-
szédos iszonylapkára. A játék hátralévő részében ez a lapka nem számít 
iszonylapkának, és nem jelenik meg rajta iszony.

LÉGZŐKÉSZÜLÉK

PASSZÍV: Nem veszítesz egészségpontot a Gáz veszélykártya vagy gáz-
lapkára lépés miatt.

Magyar fordítás: Guszty (rozvanyia@gmail.com)


