
MMMŰŰŰVVVEEELLLEEETTTEEEKKK
BEFOLYÁS IKON PUCCS KÍSÉRLETEKÁTSZERVEZŐ DOBÁSOK AZ ŰRVERSENY

MŰVELETI PONTOK: MŰVELETI PONTOK:MŰVELETI PONTOK: MŰVELETI PONTOK:
HHHaaassszzznnnááálllddd   BBBeeefffooolllyyyááásss   iiikkkooonnn   llleeerrraaakkkááásssááárrraaa,,,   eeegggyyy   
ooolllyyyaaannn   ooorrrssszzzááágggbbbaaannn,,,   aaammmeeelllyyybbbeeennn   vvvaaagggyyy   aaammmeeelllyyy   
mmmeeelllllleeetttttt   aaa   FFFááázzziiisssoooddd   kkkeeezzzdddeeetttééénnn   mmmááárrr   vvvaaannn   sssaaajjjáááttt   
iiikkkooonnnoooddd...

1 Műveleti Pont eeegggyyy   sssaaajjjáááttt   EEElllllleeennnőőőrrrzzzééésss   
aaalllaaatttttt   ááállllllóóó,,,   vvvaaagggyyy   eeegggyyy   eeegggyyyááállltttaaalllááánnn   nnneeemmm
EEElllllleeennnőőőrrrzzzööötttttt   ooorrrssszzzááágggrrraaa...

2 Műveleti Pont eeegggyyy   eeelllllleeennnfffééélll   ááállltttaaalll
EEElllllleeennnőőőrrrzzzööötttttt   ooorrrssszzzááágggrrraaa...   AAAmmmeeennnnnnyyyiiibbbeeennn   eeegggyyy
ooorrrssszzzááággg   EEElllllleeennnőőőrrrzzzööötttttt   mmmiiivvvooollltttaaa   aaa   BBBeeefffooolllyyyááásss   
iiikkkooonnnoookkk   llleeerrraaakkkááásssaaa   kkkööözzzbbbeeennn   mmmeeegggvvvááállltttooozzznnnaaa,,,   aaa   
tttooovvvááábbbbbbiii   iiikkkooonnnoookkk   llleeerrraaakkkááásssaaa   mmmááárrr   aaalllaaacccsssooonnnyyyaaabbbbbb 
kkköööllltttssséééggggggeeelll   bbbííírrr...

KÖLTSÉGE:

EREDMÉNY:

EREDMÉNY:
AAA   BBBeeefffooolllyyyááásssoooddd   ≥ aaazzz   
ooorrrssszzzááággg   SSStttaaabbbiiillliiitttááásss   
ÉÉÉrrrtttééékkkééénnnééélll,,,   ééésss.........

A világosabb 
oldalára van 
fordítva amíg
nem Ellenőrzöd.

A sötétebb 
oldalára van 

fordítva, ha
Ellenőrzöd.

.........aaa   BBBeeefffooolllyyyááásssooodddnnnaaakkk   
llleeegggaaalllááábbbbbb   aaazzz   ooorrrssszzzááággg      
SSStttaaabbbiiillliiitttááásss   ÉÉÉrrrtttééékkkééévvveeelll   
mmmeeeggg   kkkeeellllll   hhhaaalllaaadddnnniiiaaa   
aaazzz   eeelllllleeennnfffeeellleeedddéééttt...

* Kivétel: a 2. mező különleges képessége.

AZ ELLENŐRZÉS DEFINÍCIÓJA:
EMLÉKEZTETŐ:

AAA   kkkoooccckkkaaadddooobbbááásss   ééérrrtttééékkkeee   hhhooozzzzzzáááaaadddóóódddiiikkk   aaa   PPPuuuccccccssskkkííísssééérrrllleeettthhheeezzz...

+ ×> 2( ) ( )
HHHaaa   aaa   kkküüülllööönnnbbbssséééggg ≤ 0 nnniiinnncccsss   hhhaaatttááásssaaa...

HHHaaa   aaa   kkküüülllööönnnbbbssséééggg > 0 aaakkkkkkooorrr   mmmóóódddooosssííítttsssddd   aaa   BBBeeefffooolllyyyááásssttt:::

EEElllőőőssszzzööörrr   cccsssööökkkkkkeeennntttsssddd   aaazzz   

eeelllllleeennnfffeeellleeeddd   BBBeeefffooolllyyyááásssáááttt... -
AAAzzztttááánnn   aaa   mmmaaarrraaadddééékkkkkkaaalll   

nnnööövvveeelllddd   aaa   sssaaajjjáááttt

BBBeeefffooolllyyyááásssoooddd... +

2x

x

= HHHaaadddmmműűűvvveeellleeetttiii   pppooonnntttoookkk

= -1

AAA   HHHaaadddssszzzííínnntttééérrr   ooorrrssszzzááágggoookkkbbbaaannn   (((pppiiirrrooosss   fffeeejjjllléééccc)))   
mmmeeegggkkkííísssééérrreeelllttt   pppuuuccccccsss   111---gggyyyeeelll   cccsssööökkkkkkeeennntttiii   aaa   DDDEEEFFFCCCOOONNN---ttt...

KÖLTSÉGE: 1 Műveleti Pont
dddooobbbááásssooonnnkkkééénnnttt...   AAAzzz   ooorrrssszzzááágggoookkk   tttöööbbbbbbssszzzööörrr   iiisss   
cccééélllpppooonnntttuuulll   ssszzzooolllgggááálllhhhaaatttnnnaaakkk   eeegggyyy   fffááázzziiisss   sssooorrrááánnn...

AAAzzz   ŰŰŰrrrvvveeerrrssseeennnyyy   kkküüülllööönnnbbbööözzzőőő   ssszzzaaakkkaaassszzzaaaiiibbbaaannn   
vvvááállltttooozzziiikkk   aaazzz   úúújjj   mmmeeezzzőőőkkk   eeelllééérrréééssséééhhheeezzz   ssszzzüüükkksssééégggeeesss   
MMMűűűvvveeellleeetttiii   PPPooonnntttoookkk   ssszzzááámmmaaa:::
aaazzz   111---444   mmmeeezzzőőőnnn   222   MMMPPP   ///   aaazzz      555---777   mmmeeezzzőőőnnn   333   MMMPPP   ///   
aaa   888---aaasss   mmmeeezzzőőőnnn   444   MMMPPP... 

+1

MÓDOSÍTÓK:
a) Több befolyás a célpont or-

szágban.
b) Minden, a célpont országgal 

szomszédos Ellenőrzött ország.
c) A célpont országgal

szomszédos nagyhatalom.
{

SSSZZZUUU UUUSSSAAA

DDDOOOBBBJJJ   &
HHHAAASSSOOONNNLLLÍÍÍTTTSSSDDD   ÖÖÖSSSSSSZZZEEE

-

AAAkkkiii   aaa   mmmóóódddooosssííítttóóó   ééérrrtttééékkkeeekkkeeettt   fffiiigggyyyeeellleeemmmbbbeee   vvvééévvveee   
nnnaaagggyyyooobbbbbbaaattt   dddooobbboootttttt,,,   BBBeeefffooolllyyyááásssttt   vvveeehhheeettt   llleee   aaa   
cccééélllpppooonnnttt   ooorrrssszzzááágggrrróóólll...   DDDööönnnttteeetttllleeennn   eeessseeetttééénnn   nnneeemmm   
tttööörrrtttééénnniiikkk   ssseeemmmmmmiii...   AAA   BBBeeefffooolllyyyááásss   nnneeemmm   nnnööövvveeelllhhheeetttőőő...

HHHaaadddmmműűűvvveeellleeetttiii   PPPooonnntttoookkk   nnneeemmm   jjjááárrrnnnaaakkk   ééérrrttteee...

Megj.: AAAzzz   aaakkktttííívvv   jjjááátttééékkkooosssnnnaaakkk   nnneeemmm   ssszzzüüükkksssééégggeeesss   
BBBeeefffooolllyyyááásss   eeennndddeeelllkkkeeezzznnniiieee   aaa   cccééélllpppooonnnttt   ooorrrssszzzááágggbbbaaannn...

Megjegyzés:   Az ellenfelednek szükséges
Befolyással rendelkeznie a célpont országban.

PPPlllaaayyyeeerrr   AAAiiiddd   bbbyyy   MMMaaajjjooorrr|||FFFooorrrdddííítttooottttttaaa:::   sssaaaaaabbbeeeeee

 SSShhhooollltttooo|
MMMaaagggyyyaaarrr   vvveeerrrzzziiióóó   111...000   ---   222000111444...   jjjaaannnuuuááárrrRRRéééssszzzllleeettteeessseeebbbbbbeeennn   lllááásssddd   aaa   TTTwwwiiillliiiggghhhttt   SSStttrrruuuggggggllleee   ssszzzaaabbbááálllyyykkkööönnnyyyvvv   ‘‘‘666...000   MMMűűűvvveeellleeettteeekkk’’’   FFFeeejjjeeezzzeeetttéééttt

Ha a 
kockadobásod a 
feltüntetett értéken 
belül van, akkor a 
következő 
mezőre léphetsz.

KOCKADOBÁS:

PONTÉRTÉK:
AAAzzz   eeelllsssőőő   jjjááátttééékkkooosss,,,   aaakkkiii   aaazzz   aaadddoootttttt   mmmeeezzzőőőrrreee   llléééppp,,,   aaa   
pppeeerrr   jjjeeelll   bbbaaalll   ooollldddaaalllááánnn   jjjeeelllzzzeeetttttt   ssszzzááámmmúúú   GGGYYYPPP---ttt   kkkaaapppjjjaaa...   
AAA   mmmááásssooodddiiikkk   jjjááátttééékkkooosss   pppeeedddiiiggg   aaa   pppeeerrr   jjjeeelll   jjjooobbbbbb   
ooollldddaaalllááánnn   llleeevvvőőő   ssszzzááámmmúúú   GGGYYYPPP---ttt   kkkaaapppjjjaaa...

CCCsssaaakkk   aaazzz   eeelllsssőőő   jjjááátttééékkkooosssnnnaaakkk   jjjááárrr,,,   aaakkkiii   eeelllőőőssszzzööörrr   
llléééppp   eeegggyyy   mmmeeezzzőőőrrreee...   AAAmmmiiinnnttt   aaa   mmmááásssiiikkk   jjjááátttééékkkooosss   iiisss
eeelllééérrriii   aaazzzttt   aaa   mmmeeezzzőőőttt,,,   aaazzz   eeelllőőőnnnyyy   tttööörrrlllőőődddiiikkk...

Megjegyzés: AAA   kkkááárrrtttyyyááánnn   ssszzzeeerrreeeppplllőőő   EEEssseeemmmééénnnyyy   
hhhaaatttááássstttaaalllaaannnnnnááá   vvvááállliiikkk...   AAAzzz   ŰŰŰrrrvvveeerrrssseeennnyyyrrreee   kkkööörrrööönnnkkkééénnnttt   
cccsssaaakkk   eeegggyyy   lllaaappp   jjjááátttssszzzhhhaaatttóóó   kkkiii...*

SPECIÁLIS KÉPESSÉGEK:


