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Lehet egy 
barátság erősebb 

a Háborúnál?

1916. április 04. - „A Háború folyik tovább. Már a lövészárkok jelentik otthonunkat. 
Újabb nap, újabb rossz hírek. Ennek ellenére a csapat kitart. Együtt maradunk a végéig!
Bár már pár hete a parancsnokság megint kitalált valamit nekünk. Nincs vége a nevetsé-
ges küldetéseknek… Ebben a nevetséges háborúban. A fegyverszünetről hallott pletykák 
reménnyel töltenek el minket. Azt kívánom, bárcsak életben lennénk, amikor aláírják.

Parancsára!



A kiegészítő 
tartalma

13 könnyű Küldetés 
kártya

13 normál Küldetés 
kártya

13 nehéz Küldetés 
kártya

1 Utolsó roham 
/ Utolsó vérig 

kártya

Újonc kártya a  
Páros! változathoz

4 Támogatás 
lapka a Szóló! 

változathoz

6 Veteránt ábrázoló 
figura

ezen játékszabály2

Ebben a kiegészítőben a játékosok Küldetés kártyákat 
teljesítenek. A Küldetések plusz akadályokat jelentenek, 
vagy néha segítenek a játékosoknak.

A kiegészítő újabb kihívást jelent a tapasztalt játékosoknak, 
de a könnyű Küldetések használatával a kezdők is bátran 
nekivághatnak.

Katonaszerencsét!

Köszönetnyilvánítás

We want to thank all players who have happily shared the hardships of 
our Grizzled and their supporting feedback. A special mention goes to 
the festivals and the volunteers that make them possible, espe-cially Flip, 
Ludimania and Double-Six. A big thanks to our patient testers: Catherine 
Riffaud, Corinne Blis, Muriel Lemay, Jeremy Jallet, Benoit Houivet, Francois 
Hotton, Sylvain, Julien, Thomas, Nico and PH, the members of the Maison 
des Jeux of Touraine, the Mipeul of Poitiers and all others. We thank Cool 
Mini Or Not for having supported the game. And Tignous, you will always 
be in our hearts... Hasta siempre!

Parancsára!



 Nehézségi szintek
A játék megkezdésekor válasszatok ne-
hézségi szintet és annak megfelelően ké-
szítsétek elő a Küldetés paklit (12 lap).
A jobb oldali táblázat mutatja meg, hogy 
egyes szinteken melyik kártyából meny-
nyi kerüljön bele a Küldetés pakliba.
Keverjük meg ezt a 12 kártyát, így készít-
ve el a Küldetés paklit.

 Veteránok figurái
Egy-egy Küldetés megkezdésekor a játékosok 
az adott Veterán figuráját a Senkiföldje köze-
lébe helyezik, így jelezve, hogy részt vesznek a 
Küldetésben.

Amint egyikük visszavonul, a megfelelő 
figurát a Senkiföldjéjről visszateszi 
maga elé a Csapás lapjaira, így jelezve, 
hogy azoknak már nincs hatása az 
aktuális Küldetésre, a Küldetésben 
részt vevő csapattagokra.

 A Küldetés lapok felépítése

A Küldetés neve és 
nehézsége

Jutalom vagy 
Büntetés

A végrehajtás feltétele

A Küldetés minimális 
erőssége 

 (azon Megpróbálta-
tás kártyák száma, 

amelyeket a játékosok 
felhúznak)

2 vagy 3 játékos 4 vagy 5 játékos Játékos számtól függetlenül  
mindig ugyanannyi.

Könnyű 
Küldetés

Normál 
Küldetés

Nehéz 
Küldetés

Kezdő
a szabályok tanulásához

4 8 0

Normál
tapasztalt játékosoknak

4 4 4

Veterán
a Háború Fenegyerekeinek

2 4 6
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Csapdák
Ajánljuk, hogy használjátok 
a Csapdákat, bár a csapat 
dönthet, hogy nem 
aktiválja az ilyen lapokat 
és könnyebbé teszi a 
játékot (igaz ez csökkenti 
a csapat hősiességét). Amennyiben 
nem használjátok a Csapdákat, úgy 
nem használhatjátok a Stratégiai 
visszavonulás akciót sem (lásd 6. oldalon).

 Játék előkészítése
A Megpróbáltatás húzópakli 25 lapból fog állni.

Rakjátok ki mind az 5 Lelkesítő beszéd jelzőt.

A Küldetés pakli mellé tegyétek le az Utolsó 
roham / Utolsó vérig kártyát.

Utolsó roham / 

Utolsó vérig

12 lapos 

Küldetés pakli

Morál pakli
Beszéd 

jelzők

Megpróbáltatás 

pakli

jelenlegi 

Küldetés 

kártya

Fenyegetés lapok a 

Senkiföldjén

Példa egy játék előkészítésére



.

Előkészület
Küldetés kártya
Ahelyett, hogy a Küldetés Vezetője megválasz-
taná mennyi lapot kell kiosztani, 2 Küldetés 
kártyát húz fel és az egyiket kiválasztja. Ez kép-
pel felfelé lehelyezésre kerül, amíg a másik visz-
szakerül a Küldetés pakli tetejére (ez azt jelent, 
hogy következő alkalommal a Küldetés vezetője 
ezt húzza fel és egy másik kártyát).

 Erősség

Helyezd le a kiválasztott Küldetés lapot a Sen-
kiföldjére, mint kezdő lap. A lap megmutatja, 
hogy a játékosok számától függően mennyi a 
minimum kártyák száma, amelyet ki kell osz-
tani a játékosoknak. A Küldetés Vezetője ennél 
több lapot is kioszthat. A Küldetés kártyán 

megtalálható az adott Küldetésre vonatkozó 
folyamatos hatás is, amelyet a játékosok elszen-
vednek vagy a játékosok segítségére van.

 Egy Küldetés teljesítése

A legtöbb Küldetés lap a Küldetés végéig 
marad játékban, majd eldobásra kerül a Támo-
gatás fázis végén. Vannak olyan Küldetés kár-
tyák, amelyek a játékban maradnak mindaddig, 
amíg a teljesítésének feltételei nem rendeződ-
nek. Az ilyen feltételek egy a lentihez hasonló 
szövegdobozban találhatóak az adott kártyán:

Ebben a példában a visszavonuló játékos dönthet úgy, hogy 
felhúz a kezébe 2 lapot a megpróbáltatás húzópakliból és 

eldobja ezt a Küldetés kártyát.

Ha nem találsz ilyen szövegdobozt a kártyán, a 
Támogatás fázis után dobd ki a játékból.

Minden egyes küldetéskor új Küldetés kártyát 
kell húzni, még akkor is, ha az előző nem került 
eldobásra, tovább nehezítve ezt a Küldetést.

A komplexebb Küldetések értelmezése érdeké-
ben a szabálykönyv utolsó lapján további részle-
teket olvashatsz.

 Egy Küldetés áttekintése 
Egy Küldetés végrehajtása az alapszabályok szerint történik.

Az egyes fázisokra vonatkozó szabálymódosításokat itt részletezzük.

3 lap 2 vagy 
3 játékosnál

2 lap 4 vagy 
5 játékosnál

5
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 Utolsó roham / Utolsó vérig

A 2 Küldetés kártya felhúzása után a Külde-
tés Vezetője úgy is dönthet, hogy mindkettőt 
visszateszi a pakli tetejére és megkezdődik az 
Utolsó roham vagy a Utolsó vérig. Ebben az 
esetben a vonatkozó kártyán található hatás 
lép életbe és ez lesz az utolsó küldetésetek a 
játékban.

A lapokon minden részlet megtalálható az 
adott utolsó Küldetéssel kapcsolatban.

Ebben az utolsó Küldetésben nincs Csökken a 
Morál fázis (sem Csapások, sem játékban ma-
radt Küldetés lapok hatására sem).

Akciók

 Stratégiai visszavonulás

Megjegyzés:  a Stratégiai visszavonulás csak 
akkor választható, ha a csapat aktivált  Csap-
dákkal játszik (normál vagy veterán szint).

Az első visszavonuló játékos dönthet úgy, 
hogy Stratégiai visszavonulást hajt végre. 
Kiválaszt a kezében maradt lapok közül egyet 
és azt a Megpróbáltatás húzópakli tetejére teszi 
le.

Mindig a Stratégiai visszavonulás kerül 
először végrehajtásra, majd a Csapások és a 
Küldetés kártya hatása.

 Végtelen beszéd
A Lelkesítő beszéd jelzők hasz-
nálatuk után nem kerülnek 

eltávolításra a játékból.

Utolsó roham

Minden lapot ossz ki a 
Megpróbáltatás húzópakliból. Nincs  
Csökken a morál fázis és Stratégiai 

visszavonulás sem kerülhet 
végrehajtásra.

Amennyiben a játékosok kezében 
marad kártya ezen Küldetés végén, a 

csapat elbukott.

Utolsó vérig
Ez egy elkeseredett utolsó rohamozás, 
minden lapot ossz ki a Megpróbáltatás 

húzópakliból. Ez a Küldetés csak 4 
egyforma Fenyegetésnél bukik el. 

Nem csökken a Morál és Stratégiai 
visszavonulás sem kerülhet végrehajtásra.

Amennyiben a játékosok kezében nem 
marad kártya ezen Küldetés végén, a 

csapat győz, azonban csak posztumusz 
hősökként.



7

Támogatás

A kiegészítő használatakor 
a Támogatás fázis végén a 
Jószerencse is aktiválódik.

Sikeres Támogatás esetében a játékos 
eldobhat a karakteréhez tartozó Csapás 
kártyák közül kettőt ÉS visszaszerzi 
Jószerencséjét is.

Amennyiben a Küldetés sikertelen, de a 
Támogatás sikeres a játékos eldobhatja 
az egyik (tehát csak 1) Csapás lapját ÉS 
visszaszerzi Jószerencséjét is.

Csökken a Morál
A Morál csökkenésekor az átrakásra kerülő 
lapok száma minimum 3 és maximum 6, még 
abban az esetben is, ha a játékosok kezében 
több, mint 6 lap található.

Megjegyzés: Csapás hatására 6-nál több kártya 
is átkerülhet.

7
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A Páros! változatban a 2 Veterán mellé add 
hozzá az „Újonc”-ot is, mint virtuális harma-
dik játékost, akit a többi játékos irányít. A 3 
játékosra vonatkozó szabályok többsége itt is 
érvényben van.

 Játék előkészítése
A 2 játékos választ magának 1-1 Veteránt. 
A 3. játékos az Újonc lesz, akinek helyezzetek le 
a karaktere mellé egy speciális Csapás kártyát, 
az „Újonc” lapot. Ezt a különleges Csapás kár-
tyát semmilyen hatás nem távolítja el a 
játékból (sem többségi 
Támogatás, sem 
a „Kellemes Kará-
csonyt!” lap).

A Megpróbáltatás 
pakli 25 lapból fog 
állni (tapasztalt játé-
kosok 30 lappal is kezd-
hetnek).

 A Küldetések
A 2 „valódi” játékos felváltva lesz a Küldetés Ve-
zetője. A Küldetés Vezetője jelzőt tedd az aktu-
ális vezető és az Újonc közé, így jelezve melyik 
játékos irányítja őt.

Az Újonc is kap kártyákat, azonban azok elé 
kerülnek lehelyezésre képpel felfelé. Mindig a 
Küldetés Vezetője határozza meg milyen akciót 
hajt végre az Újonc (anélkül, hogy azt a másik 
játékossal megbeszélné): kijátszik egy lapot, fel-
használja Jószerencséjét vagy visszavonul.

Amikor az Újonc visszavonul 
a Küldetés Vezetője véletlen-
szerűen választ egyet az Újonc 
Támogatás lapkái közül, majd 
azt képpel felfelé lehelyezi. Így 
amennyiben az Újonc vonul 
vissza először, a többi játékos-
nak egyszerűbb lesz többségi 
Támogatást összehozni.

A Páros! változatban a játéko-
sok nem hajthatnak végre Stra-
tégiai visszavonulást.

Páros!
Ezen szabályokat használhatod az alapszabályokkal vagy 
ebben a kiegészítőben megismert szabályokkal együtt.



Megjegyzés: egyes Csapás kártyáknak 
nincs hatása az Újoncra, ami kedvez a 
csapatnak. Például: amennyiben az Újonc 
Zsarnokká (Tyrannical) válik, annak ha-
tása nem érvényesül, hiszen az „Újonc” 
Csapás kártya hatása érvényesül, mint 
prioritás, így nem lehet Küldetés Vezetője.

Ne feledjétek, hogy amennyiben az Újoncnak 
4 vagy több Csapása van a Támogatás fázis 
végén (amibe beleszámít „Újonc” Csapása 
is), a csapat elbukott, a játék azonnal véget 
ér.

9

Az Újonc lapjai.  
Mindig láthatóak.

Az Újonc aktív 
csapás lapjai.

Példa a Páros! 
változat 

játékfolyamatára.
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A Szóló! változatban 3 Veteránnal játszol (egy-
más után következnek), de csak egy kártyapakli 
lesz a kezedben.
Megjegyzés: ez a játékvariáns az alapszabályban 
megismerteket alkalmazza.
Ebben a játékváltozatban nem használható a 
Lelkesítő beszéd.
Az alapjáték Támogatás lapkái helyett a kiegé-
szítőben található 4 különleges lapkát használd.

 Játék előkészítése
Válassz ki 3 Veteránt és helyezd őket magad elé 
Jószerencse oldalukkal felfelé.
Keverd össze a 4 különleges Támogatás lapkát.
Vedd ki az alábbi Csapás kártyákat a játékból: 
Absent-minded (Szórakozott), Mute (Megné-
mult), Tyrannical (Zsarnok), Panicked (Bepáni-
kolt), Selfish (Önző) és Frenzied (Sietős).
Ezek után készíts elő egy 25 lapos Megpróbálta-
tás húzópaklit.
A Küldetés Vezetője 
jelzőt tedd az egyik 
Veterán mellé. Ő lesz 
az aktív. Húzz 3 lapot 
a kezedbe.

 Akciók végrehajtása
Hajts végre egy akciót az aktív Veteránnal, majd 
mozgasd tovább a Vezető jelzőt a következőre és 
hajts végre egy akciót és így tovább, amíg mind-
egyik Veterán vissza nem vonult vagy a Küldetés 
el nem bukott. Annak jelzésére, hogy egy Vete-
ránnal visszavonultál, forgasd el kártyáját.
Miután kijátszottál egy kártyát választhatsz, 
hogy felhúzol egy lapot (hogy 3 legyen a kezed-
ben), vagy sem. Ha nem húzol fel lapot, már 
nem választhatod azt a Küldetés további részé-
ben, ami hamarosan véget is fog érni.

 Támogatás
A Támogatás fázisban húzd fel az egyik Támo-
gatás lapkát, hajtsd végre az azon található Tá-
mogatást és dobd el a lapkát. A lapkák közül az 
egyiken nem látható Veterán, ami azt jelenti, 
hogy nincs Támogatás.
Miután mind a 4 lapkát felhúztad, keverd újra 
őket. Mivel ez a változat az alapszabályok szerint 

játszódik, választanod 
kell, hogy a támogatott 
Veterán eldob a hozzá 
tartozó Csapás kártyák 
közül kettőt VAGY vissza-

szerzi Jószerencséjét.balra középre jobbra nincs 
Támogatás

Szóló!
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Példa Szóló! 
játékra

 Csökken a morál
Helyezz át 2 + annyi lapot a húzópakliból, 
amennyi a kezedben van. A kártyák számának 
csökkentése érdekében meg kell próbálnod a 
Küldetés végére az összes kezedben lévő lapot 
kijátszani (túlélni).

A következő Küldetésre ismét 3 kártyával a 
kezedben indulsz.

 Szabálytisztázások
Gyenge (Fragile): mivel csak egy kézben vannak 
a lapok, így senki nem vonulhat vissza a 3 Vete-
rán közül, amíg lap van a kezedben.

Konok (Hardheaded): ameddig 1-nél több lap 
van a kezedben, nem vonulhat vissza az éppen 
aktív Veterán.



Kisebb erődítés (Small 
Fort)
Nagyobb erődítés (Big 
Fort)

Ezek a lapok játékban 
maradnak, Küldetésről 

Küldetésre hozzáadva az ábrázolt Fenye-
getést Ehhez Visszavonulás után az egyik 
játékosnak azonnal fel kell húznia 2 lapot 
(Small Fort) vagy 3 lapot (Big Fort) a kezébe 
a Fenyegetés húzópakliból.

Jószerencse

Nem használható semelyik Küldetés kár-
tya hatása ellen a játék során (például a 
Bogged Down/Mocsárban ragadva lapnál).

Utolsó roham / Utolsó 
vérig

Amikor ezek egyike 
kerül kiválasztásra, 
abban a Küldetésben 
a Morál pakliról nem 
kerül át lap a húzópak-
lira.

Könyörtelenség (Relentlessness)
Harckocsi (Tank)
Mustárgáz (Mutard Gas)

Amíg ezen Küldetés kártyák egyike aktív és 
bármelyik játékos Csapás kártyát játszik ki 
(megjegyzés: a „Kellemes Karácsonyt!” lap 
nem Csapás kártya), a Morál pakliról azon-
nal át kell tenni 1 lapot a megpróbáltatás 
húzópaklira (amennyiben ennek hatására 
az Emlékmű láthatóvá válna, a csapat el-
bukott).
Egy-egy sikeres Küldetés végén ezen kár-
tyák vonatkozásában helyezzetek minden 
olyan Megpróbáltatás lapot a vonatkozó 
Küldetés kártya alá, amely legalább az egyi-
ket tartalmazza a Küldetés kártyán találha-
tó 2 Fenyegetés közül. Amennyiben 5 ilyen 
lap összegyűlik, a Küldetés kártyát dobjá-
tok el.

 Küldetés kártyák tisztázása 


