
Captain Sonar: Operation Dragon 
szakértőkártyák 

 
Amiral Al Philips 

 
Leírás: 
Nevéhez köthető a legkiválóbb stratégák 
kiképzése, valamint részt vett viharos 
évszázadunk legtöbb emblematikus csatájában 
is. 
Bár mostanra már nyugállományba vonult, 
időnként mégis feltűnik a parancsnoki hídon egy-
egy különleges küldetés során. 
 
Kijátszás: 

Bármikor. 
 
Hatás: 
A Captain Sonar 1. kiegészítőjében bevezetett 
speciális rendszerek közül aktiválhattok egyet a 
kapcsolódó műszeren lévő jelzések figyelembe 
vétele nélkül.  
 
 
Aretha Fink 

 
Leírás: 
Ha valaha összefutnál vele egy kikötői bárban, 
soha ne állj le vele szkanderozni. Ismétlem: soha! 
 
Kijátszás: 
Bármikor. 
 
Hatás: 
Jelentsetek be egy rendszert. Az ellenséges 
tengeralattjárón az adott rendszerhez tartozó 
műszer összes jelzését törölni kell. Ahány jelzés 
törlésre került, ti ugyanennyi jelzést tehettek az 
azonos műszeretekhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnold Carpenter 

 
Leírás: 

Kiváló, aprólékos taktikus, aki szó szerint a 
parancsnoki hídon él még akkor is, ha nincs 
szolgálatban. 
Jellegzetes baritonja gyakran zengi be a hajót, 
ahogy a Sevillai borbély dallamait énekli. 
 
Kijátszás: 
Mozgás során, ha lehetséges 3 mezőnyi 
egyenes vonalú haladás. 
 
Hatás: 
1 mező helyett 3 mezőt haladhattok egyenes 
vonalban. Hajótokon ezalatt mindössze 1 
meghibásodás történik. 
 
 
Aurelia Singer 
 
Leírás: 
Aurelia számára a gépház valóságos templom, 
ahol ő maga a papnő. 
A technológiát egyféle misztikus megközelítéssel 
kezeli. Hiszi, hogy a Sarkcsillag ereje áthatja az 
óceánok mélyét és ez működteti a turbinákat is. 
 
Kijátszás: 
Mozgás előtt. 
 
Hatás: 

A következő 3 mozgásotok során az ellenséges 
tengeralattjáró nem mozoghat. 
 
 
 
Crista Kenoko 

 
Leírás: 

Hatékony, csendes, könyörtelen. A 
haditengerészeti akadémián „bengáli krokodil” 
volt a beceneve. 
 

Kijátszás: 
Ha egyszerre több rendszered is fel van töltve és 
aktiválásra kész. 
 

Hatás: 
Több rendszert is aktiválhattok egymás után úgy, 
hogy az egyes aktiválások között nem kell a 
tengeralattjáróval mozogni. 
 
 

Delphine Beaker 

 
Leírás: 

Képtelenség egy ellenséges tengeralattjáró 
kavitációs hangját érzékelni, ha közben 
metálzene szól vagy Beethoven. És mégis…   
 

Kijátszás: 
Szonár aktiválásakor. 
 
Hatás: 

Az ellenfélnek el kell árulnia a pontos oszlopot 
vagy sort, ahol tartózkodik (ti határozzátok meg, 
melyiket). 
 
 
Delphine Kultur 

 
Leírás: 

Ne engedd fel Kulturt a fedélzetre, balszerencsét 
hoz! Minden hajó, ahol szolgált, súlyos károkat 
szenvedett. Mondjuk az általa levadászott 
ellenséges hajók is…   
 

Kijátszás: 
Drón indításakor. 
 
Hatás: 

Dupla drón: Kérdezzetek rá egy szektorra, majd 
kérdezzetek rá egy másik szektorra is. 
 
 
Ervin Rough 

 
Leírás: 
Mindenkinek tudja a keresztnevét, a 
férjének/feleségének születésnapját, a 
gyermekeik kedvenc rajzfilmjét és azt is, hogy mi 
a kedvenc ételük. Széles mosolya és dús 
szakálla mögött viszont egy rendkívül tehetséges 
vezető lapul. 
 
Kijátszás: 
Egy rendszer aktiválása előtt. 
 
Hatás: 
Egy teljesen feltöltött rendszer összes jelölését 
átrakhatjátok egy másik rendszerhez (1 
műszerről 1 másikra). 
 
 
 
 
 

Florence River 

 
Leírás: 

Ugyanannak az „egyháznak” a tagja, mint Aurelia 
Singer. Az alapján, ahogy a harc hevében is 
előre meg tudja jósolni az ellenség lépéseit, 
egyesek kezdik azt hinni, hogy Florence 
ténylegesen képes kapcsolatot teremteni a 
Sarkcsillag mindent átható erejével. 
 
Kijátszás: 

Amikor az ellenség aktiválja a szonárját. 
 
Hatás: 
Ahelyett, hogy a szonár rátok hatna, hatását 
visszafordítjátok az ellenségre. 
 
 
Isham Agomat 

 
Leírás: 
Agomat egy tekintélyelvű tiszt, aki szinte 
zsarnokként uralja a hidat. Az ő hajója, az ő 
szabályai, az ő törvénye. Nem tanácsos 
megkérdőjelezni a hatalmát. 
Van egy dedikált példánya Patton tábornok 
önéletrajzából. 
 

Kijátszás: 
Mozgás során. 
 
Hatás: 

Keresztülhaladhattok egy szigeten: 2 mezőt 
mozoghattok egyenes vonalban úgy, hogy az 
első mezőnek szigetnek kell lenni. 
 
 
Jimmy Watchtower 

 
Leírás: 

Az egyetlen haditengerészeti mérnök, aki 
parancsnoki kinevezést kapott. Műszaki 
szempontból különösen jól ismeri az általa 
irányított hajókat.  
 
Kijátszás: 
Aknatelepítéskor. 
 

Hatás: 
1 akna helyett 3 aknát telepíthettek szomszédos 
mezőkre. 
 
 
 



Johannes Mayhem 

 
Leírás: 

Csendes és visszahúzódó. Hatalmas bizalommal 
viseltetik a legénysége iránt. 
A tiszti étkezdében gyakran szórakoztatja társait 
régi korok zenéivel. 
 
Kijátszás: 
Mozgás során. 
 

Hatás: 
Olyan mezőre mozoghattok egyszer, melyen 
áthalad az útvonalatokat jelző vonal. 
 
 
Karin Page 

 
Leírás: 

„Olyan tisztára sikáljátok ezt a kompresszort, 
hogy enni lehessen rajta!” Page nagyon sokat 
követel a beosztottjaitól és saját magától is. A 
gépháznak ragyognia kell, ugyanakkor furcsa 
mód a személyes tisztálkodás nem erőssége. 
 
Kijátszás: 
Bármikor. 
 

Hatás: 
Válasszatok egy rendszerszimbólumot (fegyver-, 
felderítő vagy különleges rendszer) és töröljétek 
az összes olyan meghibásodás-jelzést, mely 
ilyen szimbólumon van. 
 
 
Matt Deepnew 

 
Leírás: 
A Horn-foktól a Mariana-árokig keresztül-kasul 
bebarangolta a világ tengereit. Ha nem hajózik, 
Robert Fragoval együtt gyakori vendége a tiszti 
étkezdének.  
 
Kijátszás: 

Miután ellenfeled aktivált egy rendszert. 
 
Hatás: 
Aktiváljátok ugyanazt a rendszert, amit az 
ellenfeletek. Ehhez nektek nem kell a műszeren 
jelöléseket kitörölni. Ezt csak akkor tehetitek 
meg, ha a rendszert nem érinti meghibásodás! 
 
 
 

Princess Jing (Jing hercegnő) 

 
Leírás: 

A kínai császár idősebbik lánya. Rendkívül 
szilárd eltökéltségről tett tanúbizonyságot, amikor 
kilépett addigi szerepéből és kivételesen sikeres 
karriert épített magának. 
 
Kijátszás: 
Bármikor. 
 

Hatás: 
Az ellenséges tengeralattjárónak a felszínre kell 
emelkedni. 
 
 
Robert Frago 

 
Leírás: 

Egy vérbeli sportember, aki gyakran részt vesz a 
legénység kardioedzésén. Számára a hajón 
tartózkodók nem csupán a legénységet alkotják, 
hanem annál többet, egy igazi csapatot. 
 

Kijátszás: 
Ha a felszínen tartózkodtok és van telepített 
aknátok. 
 

Hatás: 
Felrobbanthattok egy korábban általatok 
telepített aknát. 
 
 
Ronan Boone 

 
Leírás: 

A gépházban érzi igazán otthon magát. Minden 
rendszernek nevet ad és gyakran beszél 
hozzájuk, hogy jobb teljesítményre ösztönözze 
őket. 
Még véletlenül se áruld el neki, hogy 
monológjainak hangfelvételei közkézen forognak 
a legénység körében. 
 

Kijátszás: 
Amíg a felszínen tartózkodtok. 
 
Hatás: 

A felszínen végzett javítás során a tengeralattjáró 
mind a 4 része köré a mérnök rajzolhatja a 
keretet. 
 
 
 

Sabrina Talbot 

 
Leírás: 

Néhányan állítják, hogy Talbot autista. 
Mások viszont azt mondják, hatodik érzékkel 
rendelkezik és gondolatátvitellel képes a 
bálnákkal kommunikálni… 
 
Kijátszás: 
Bármikor. 
 

Hatás: 
Víz alatti szeizmikus lökéshullám: be kell 
jelenteni egy pontos helyet a térképen. Minden 
csapat összes aknája, mely ezen vagy az ezzel 
szomszédos helyek valamelyikén található, 
azonnal felrobban. 
 
 
Stefan Runner 

 
Leírás: 
Nehéz dolog visszamenni első tisztnek az után, 
hogy a saját hajódat irányíthattad 
parancsnokként. Stefan gyakori engedetlensége 
vezetett a lefokozásához. De a tudása ettől még 
nem kopott meg. 
 

Kijátszás: 
Bármikor. 
 
Hatás: 

Rákényszeríthettek az ellenséges 
tengeralattjáróra egy általatok meghatározott 
irányú mozgást (és egy meghibásodást). Ha 
ezáltal az ellenséges tengeralattjáró szigetnek 
ütközik, felszínre KELL emelkednie. Ha pedig 
keresztezi a berajzolt saját korábbi útvonalát, 
akkor elszenved 1 sérülést. 
 
 
Takeshi Beat 

 
Leírás: 

Leleményes és rettegett stratéga. Nevéhez 
köthető a „Thor üllője” manőver kidolgozása.   
 
Kijátszás: 

Ha az ellenség közvetlen találatot ér el a 
hajótokon (torpedóval vagy aknával). 
 
Hatás: 

Hajótok 2 helyett csak 1 sérülést szenved. 
 

Timon Lemon 

 
Leírás: 

Egy egykori műszaki tiszt, aki él-hal a 
robbanóanyagokért. 
Elég veszélyes hobbi egy nukleáris reaktor 
közelében… 
 
Kijátszás: 
Bármikor. 
 

Hatás: 
Be kell jelenteni: „A tengerfenékre!” 
Amíg a csapat teljes csendben marad és nem 
csinál semmit, megjavíthattok 1 sérülést minden 
alkalommal, amikor az ellenség új haladási irányt 
jelent be. 
 
 

Fordította: Bilik Péter (2021) 
Lektorálta: Artax 


