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A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE
BEVEZETÉS
Az XCOM: The Board Game egy időzített kooperatív játék, 
amelyben a játékosok az XCOM védelmi erőket irányítják és 
megpróbálják megakadályozni az idegen inváziót. Az XCOM 
tagjaként minden egyes játékos egyedi szereppel 
rendelkezik.

Az inváziót egy ingyenes szoftver applikáció biztosítja, 
amely online használható, és amely a mobil eszközök 
többségén futtatható. A játékosoknak együtt kell 
működniük, utasításokat adnak az Elfogóknak, katonákat 
indítanak küldetésekre, új technológiákat fejlesztenek ki, 
hogy minél hatékonyabban gátolják meg az inváziót.

Minden kör egy időzített fázissal kezdődik. Az időzített 
fázisban a játékosok elindítják az applikációt, és 
információkat gyűjtenek az idegen invázióról. UFO-k 
jelennek meg különböző földrészeken, kríziskártyák 
kerülnek felhúzásra a krízispakliból, és az idegenek 
megtámadják az XCOM főhadiszállását is. A játékosok 
katonákat vezényelnek ki a bázis védelmére és küldetéseket 
teljesítenek, Elfogókat indítanak az UFO-k 
megsemmisítésére, tudósokat utasítanak új technológiák 
kifejlesztésére, valamint műholdak segítségével kémkednek 
és zavarják az ellenség kommunikációját.
Az erőforrások kihelyezése után az időzített fázis véget ér, 
majd minden egyes bevetés végrehajtásra kerül, 
”kockáztasd-a-szerencséd” kockadobásos mechanika 
segítségével. Ha az UFO-k nem kerülnek le a játéktábláról, 
akkor világméretű pánikot okoznak. Ha az Elfogókat és a 
katonákat legyőzik, akkor a játékosok új építésekbe fognak 
és toborzásba kezdenek, hogy megmentsék az emberiséget.

A DOKUMENTUM
HASZNÁLATA
Ez a dokumentum áttekintést nyújt arról, hogy miként kell 
játszani az XCOM: The Board Game játékot. A célja az, hogy 
segítse a játék általános megértését, de nem helyettesíti a 
www.fantasyflightgames.com oldalon található XCOM: The 
Board Game ingyenes applikációban ismertetett 
szabályokat és az oktató játékot.
Azt javasoljuk, hogy játékmenet elsajátításához a játékosok 
használják az ingyenes szoftver applikáció oktató játékát. A 
szoftver tartalmazza továbbá a játék előkészületeinek 
lépéseit, valamint egy referencia jegyzéket, amely 
kimerítően részletez valamennyi játékban felmerülő 
szituációt.

A NÉGY SZEREP
Minden egyes játékosnak egyedi képességekkel 
rendelkező saját szerepe van.

A Parancsnok felelős az XCOM 
költségvetéséért, valamint az Elfogók UFÓ-k 
elleni bevetéséért.

A Vezető Tudós a kutatási technológiáért és 
az XCOM erők fejlesztéséért felel.

Az Irányító Tiszt felelős az applikáció 
irányításáért és fontos információkkal látja 
el a többi játékost.

Az Osztagparancsnok vezeti az XCOM erőket 
küldetésekre és védelmezi a bázist.
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JÁTÉKMENET
Az XCOM: The Board Game játékkörök sorozatából áll.
Minden egyes kör két fázisból tevődik össze, amelyeket az
alábbi sorrendben kell megoldani:

1. IIIdddőőőzzzíííttteeetttttt   FFFááázzziiisss: Az időzített fázisban a játékosok az
idegen invázió különféle akcióira reagálnak, és megtervezik
az ellentámadást.

2. VVVééégggrrreeehhhaaajjjtttááásssiii   fffááázzziiisss: A végrehajtási fázisban a játékosok
végrehajtják azokat a feladatokat, amelyekhez
hozzárendelték az egységeiket annak érdekében, hogy
megállítsák az idegenek előrenyomulását.

A végrehajtási fázis végén az applikáció bekéri az Irányító
Tiszttől az adott kör eredményeit. Az applikáció ezt az
információt felhasználva alakítja ki a taktikáját és készíti elő
a következő kör akcióit. A játékosok mindaddig folytatják a
játékkörök végrehajtását, amíg megnyerik vagy pedig
elveszítik a játékot.

IDŐZÍTETT FÁZIS
Az időzített fázis során kétféle akció létezik: XCOM akció,
illetve idegen akció. Az XCOM akciók kék szövegdobozban
kék felirattal kerülnek feltüntetésre. Ha egy XCOM akció
ideje lejár, akkor az akció befejeződik, és akcióért felelős
játékos azonnal felfüggeszti az akció végrehajtását, még
akkor is, ha az akció befejezetlen marad.

Az idegen akciók vörös szövegdobozban vörös felirattal
kerülnek feltüntetésre. Ha egy idegen akció ideje lejár,
akkor az akció nem befejeződik be automatikusan, hanem
bizonyos következményekkel jár (további magyarázat a 3.
oldalon).

KOMMUNIKÁCIÓS
KEZELŐFELÜLET
Az Irányító Tiszt feladata a szoftver applikáció kezelése és a
létfontosságú információk közlése a játékosokkal, akik a
játék más szerepeivel vannak elfoglalva.

Az Irányító Tiszt elsődleges információ forrása ennek az
applikációnak a kommunikációs kezelőfelülete (bal oldali
ábra). A kommunikációs kezelőfelületen található egy
játékosok által végrehajtható akció, egy időzítő, amelyik azt
mutatja, hogy a játékosoknak mennyi idejük van annak az
akciónak a végrehajtására, egy „KÉSZ” gomb, amelyre az
Irányító Tiszt akkor kattint rá, ha az akció teljesítésre került,
és egy „SZÜNET” gomb, amire akkor kattint, ha egy
játékosnak több időre van szüksége egy akció
végrehajtására.

A. Az aktuális akció. Ez mutatja az akció nevét, valamint az
akció végrehajtásáért felelős szerep nevét és
szimbólumát. Az XCOM játéka során erre az akcióra
kattintva szüneteltethetitek a játékot, és megnézhetitek,
hogy miként hajtható végre az az akció.

B. Az Időzítő. Ez mutatja azt, hogy a játékosoknak mennyi
idejük van az aktuális akció végrehajtására. Ha az akció
ideje lejár, akkor az akció azonnal befejeződik vagy
elszenveditek a következményeket (részletes magyarázat
később).

C. A „KÉSZ” gomb. Ha az aktuális akció teljesítésre került,
akkor az Irányító Tisztnek rá kell kattintania erre a
gombra, hogy a következő akcióra léphessetek.

D. A „SZÜNET” gomb. Ha egy játékosnak több időre van
szüksége egy akció teljesítésre, akkor az Irányító Tiszt
rákattinthat erre a gombra. A játék szüneteltetésére a
könnyű nehézségi szint kivételével korlátozott idő áll
rendelkezésre. A szünet gomb tartalmaz egy saját
beépített számlálót, amelyik azt jelzi, hogy mennyi
szüneteltetési idő maradt még.
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AKCIÓK
A következő részekben példákat mutatunk a különféle 
akciótípusokra, amelyek előfordulhatnak az időzített
fázisban, valamint megmutatjuk azt is, hogy miként kell 
rendezni ezeket.
Noha az akciók többsége az időzített fázisban különböző 
időpontokban bukkan fel, az első két akció mindig 
technológiával és kreditekkel (ebben a sorrendben) látja el a 
játékosokat.

A lila színű név és szimbólum azt jelzi, hogy az adott akció 
végrehajtása a Vezető Tudós felelőssége. Az XCOM tudósai új 
kutatási irányvonalakat fedeztek fel. Ennek az akciónak a 
végrehajtásához a Vezető Tudós annyi kártyát húz a kezébe a 
techpakliból, hogy hat lap legyen nála. A későbbi akciók 
lehetővé teszik a Vezető Tudós számára, hogy ezekből a 
kártyákból fejlesztéseket eszközöljön.

A Vezető Tudós bármikor megmutathatja a kezében tartott 
kártyákat a többi játékosnak.

Az XCOM mögött álló kontinensek további finanszírozást
biztosítanak. Ennek az akciónak a végrehajtásához a 
Parancsnok elveszi a megjelölt mennyiségű kreditjelzőt az 
készletből és kialakítja belőle az XCOM költségvetését.
A Parancsnok arra használja fel a krediteket a végrehajtási 
fázisban, hogy a játéktáblán lévő egységeket kifizesse vele. 
Továbbá megteheti, hogy fennmaradó kreditekből toboroz 
és új egységeket épít. Nagyon fontos, hogy a Parancsnok 
jól kezelje az XCOM költségvetését, mindig gondoskodva 
arról, hogy a játékosok ne lépjék túl a rendelkezésre álló 
kereteiket. Az esetleges költségvetési hiány komoly 
következményekkel járhat a kör végén.

Az egy idegen akció. Az Irányító Tiszt feladata, hogy 
nyomon kövesse az idegen inváziót. Az akció 
végrehajtásához az Irányító Tiszt a játéktábla applikáció
által megadott mezőire helyezi az UFO-kat.

A fenti példában egy UFO-t Észak-Amerikába és egy UFO-t 
Dél-Amerikába kell helyeznie. UFO-k a játéktábla hat 
földrészének bármelyikén feltűnhetnek, csakúgy, mint az 
orbitális pályán (a bolygó kinézetű mező).
Az XCOM akcióktól eltérően az idegen akciók KÖTELEZŐK, 
azaz végre kell hajtani őket.  Amikor egy idegen akció során 
éri el az időzítő a nullát, akkor egy villogó figyelmeztetés 
jelenik meg, valamint a „LEJÁRT” felirat. A következő akció 
nem kezdődik el addig, amíg a játékosok be nem fejezték az 
akciót és meg nem nyomták a „KÉSZ” gombot. A lejárt 
idegen akciók csökkentik a játékosok következő akcióra 
fordítható idejét.
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Két kontinens igényel katonai beavatkozást. Ennek az 
akciónak a végrehajtásához az Osztagparancsnok felhúzza 
a küldetéspakli felső két kártyáját, és kiválaszt egyet, 
amelyet a küldetésmezőre helyez. A másik küldetéskártyát 
el kell dobni (ehhez alakítsatok ki egy helyet a küldetéspakli 
mellett).

Minden egyes küldetéskártya alján három feladat, jobb 
felső részén pedig két jutalom található. A küldetéskártya 
mindegyik feladata egy vagy két szimbólumból, vagy pedig 
egy kék keretes üres mezőből áll, amelyik egy ellenségmezőt 
jelképez. Egy küldetéskártya minden egyes 
ellenségmezőéért az Osztagparancsnok felhúzza az 
ellenségpakli felső lapját, anélkül, hogy megnézné azt, és 
KÉPPEL LEFELÉ a küldetéskártyára helyezi olyan módon, 
hogy a kártya letakarja a kék keretet.

A Parancsnok felhúzza a krízispakli felső két lapját, az 
egyiket képpel felfelé a krízisgyűjtőbe teszi, a másikat pedig 
eldobja (a krízispakli mellett alakítsatok ki egy helyet az 
eldobott kártyák számára). A kártya kiválasztásánál a 
Parancsnok kikérheti a többiek véleményét.

A kríziskártyákon található információk nyíltak, azokat nem 
kell titokban tartani, amikor a krízisgyűjtőbe kerülnek. A 
krízisgyűjtőben lévő kríziseket a végrehajtási fázisig nem 
kell végrehajtani.
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A Vezető Tudós irányítja valamennyi, az XCOM számára 
kutatási feladatot végrehajtó egységet, a tudósokat.
Amikor ez az akció megjelenik, akkor egy XCOM labor 
készen áll a kutatásra. Ez az akció lehetővé teszi a Vezető 
Tudós számára, hogy kiválasszon egyet a kezében lévő hat 
techkártya közül, és az applikációban megjelölt kutatási 
mezőre helyezze. Továbbá a Vezető Tudós elvehet 
legfeljebb három tudóst is a saját tartalékos állományából, 
és a techkártya mellé a játéktáblára helyezheti őket.

A végrehajtási fázis során a tudósok megpróbálják 
kifejleszteni azt a technológiát, amelynek kutatására 
kijelölték őket (magyarázat később). Minden egyes tudós 
megnöveli a technológia kifejlesztésének a valószínűségét, és 
tanácsos a kutatás költségével (a bal felső sarokban 
feltüntetett szám) megegyező számú tudóst rendelni a 
kutatáshoz. A kutatáshoz rendelt minden egyes tudós 
azonban további egy kredittel csökkenti az XCOM 
költségvetését. Fontos, hogy a Vezető Tudós úgy irányítsa a 
tudósokat, hogy az XCOM olyan technológiákra tegyen 
szert, amelyek lehetővé teszik, hogy minél alacsonyabb 
költségráfordítással érjenek el sikereket.
A Vezető Tudósnak mindig megvan az a lehetősége, hogy 
minden időzített fázis során az XCOM három laborjának 
mindegyikére egy-egy techkártyát helyezzen, ám a 
kutatások megjelenési sorrendjét mindig az applikáció 
határozza meg véletlenszerűen.

Az idegenek támadást intéznek az XCOM bázisa ellen. 
Ennek az akciónak a végrehajtásához az Osztagparancsnok 
felhúzza az ellenségpakli legfelső lapját és képpel felfelé a 
bázis egyik üres ellenségmezőjére helyezi.

A végrehajtási fázis során minden egyes ide helyezett 
ellenség sérülést okoz a bázisnak, hacsak meg nem 
állítják őket. A részletes magyarázatot lásd később.



GAME OVERVIEWÁTTEKINTÉS [7][6]

Az Osztagparancsnok irányítja azokat az egységeket,
amelyek az emberiség védelmi erőinek frontvonalában
harcolnak: a katonákat. A katonák megvédik az XCOM
bázist és veszélyes küldetéseket hajtanak végre.
Ennek az akciónak a végrehajtásához az Osztagparancsnok
képpel felfelé fordítja az összes ellenségkártyát az aktuális
küldetésen. Ezután kiválaszt legfeljebb négy katonát a
tartalékos állományaiból, és hozzárendeli őket a
küldetéshez úgy, hogy a küldetéskártyára helyezi őket.

Fontos, hogy az Osztagparancsnok minden egyes
küldetésre a lehető a legjobb katonákat vezényelje ki. Egy
küldetéshez nem jelölhető ki négynél több katona, és
minden egyes küldetéshez rendelt katona egy kreditbe kerül
az XCOM költségvetéséből.
Minden katonai osztály két képesség szimbólummal
rendelkezik, amelyek a hozzájuk tartozó tartalékos
kártyákon vannak feltüntetve. Ahhoz, hogy egy katonát egy
küldetési feladathoz vagy egy bázisvédelmi feladathoz
lehessen rendelni a végrehajtási fázis során, mind a
katonának, mind pedig a feladatnak rendelkeznie kell
legalább egy megegyező képesség szimbólummal.

Egyes képesség szimbólumok körül
aranyszínű keret található; ezek
specialista képesség szimbólumok. Ha a
katonának és a feladatnak is van egyező
specialista képesség szimbóluma, akkor a
feladat végrehajtásakor az
Osztagparancsnok egy extra kockával
dob.

A Parancsnoknak hozzáférése van az XCOM tartalékos állo-
mányának a finanszírozásához. Ez az akció lehetővé teszi a
Parancsnok számára, hogy abban a körben növelje az XCOM
költségvetését. Ennek az akciónak a végrehajtásához a Pa-
rancsnok elvesz tetszőleges számú kreditet a „Vésztartalék”
eszközkártyáról és áthelyezi az XCOM költségvetésébe.

Amikor elfogynak a kreditek a „Vésztartalék”
eszközkártyáról, akkor csak kevés lehetőség van
újratölteni. Az első kör során tanácsos a Parancsnoknak
elvenni három vagy négy kreditet ebben az akcióban.

Az Irányító Tiszt kezeli azokat az egységeket, amelyek az
XCOM kommunikációját hivatottak összefogni: a
műholdakat. Fontos gondoskodni arról, hogy az orbitális
pályán keringő UFO-k ne semmisítsék meg az XCOM
kommunikációs hálózatát.
Ennek az akciónak a végrehajtásához az Irányító Tiszt elvesz
legfeljebb három műholdat a tartalékos állományból, és
hozzárendeli őket az orbitális pálya mezőihez a játéktáblán.
A végrehajtási fázis során minden egyes műhold egy
kredittel terheli meg az XCOM költségvetését, és ad egy
kockát az orbitális védelmi dobáshoz.
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A Parancsnok irányítja azokat az egységeket, amelyek
semlegesítik az UFO-kat, mielőtt azok még pánikot
kelthetnének: az Elfogókat. Az Elfogók halálos vadászgépek,
amelyek rárepülnek az UFO-kra és megsemmisítik azokat.
Ennek az akciónak a végrehajtásához a Parancsnok elvesz
tetszőleges számú Elfogót a saját tartalékos állományából,
és ráhelyezi őket a hat földrész körül található tetszőleges
kör alakú mezőkre. Minden földrészhez legfeljebb három
Elfogó rendelhető, és az Elfogók nem küldhetők az orbitális
pályára.
A végrehajtási fázis során minden egyes Elfogó egy kreditbe
kerül az XCOM költségvetéséből, és megtámad minden
UFO-t azon a földrészen, amelynek a védelmére van rendelve.

Az Osztagparancsnoknak lehetősége van megvédeni az
XCOM bázist. Ennek az akciónak a végrehajtásához az
Osztagparancsnok elvesz tetszőleges számú katonát a saját
tartalékos állományából, és ráhelyezi őket a játéktábla
bázisvédelmi mezőjére.

Az XCOM bázis védelmére rendelt katonák a végrehajtási
fázis során támadják meg az ellenséget. Csakúgy, mint  a
küldetésekre vezényelt katonák esetén, az
Osztagparancsnoknak egyeztetnie kell az XCOM bázist
támadó ellenségek képesség szimbólumait a bázis
védelmére rendelt katonákéval. A küldetésektől eltérően
azonban a bázis védelmére vezényelt katonák számának
nincs korlátja. A végrehajtási fázis során minden egyes
bázisvédelemre vezényelt katona egy kreditbe kerül az
XCOM költségvetéséből.

Amikor ez az akció megjelenik, akkor az az időzített fázis
végét jelzi. Amennyiben korlátozott szünetidővel játszotok,
akkor a játékosok összes megmaradt szünetideje ilyenkor
összeadódik. Ez az akció egy utolsó lehetőséget biztosít
arra, hogy a játékosok közösen egy A szimbólummal
rendelkező kártyát végrehajtsanak, mielőtt elkezdődne a
végrehajtási fázis.
Például a Parancsnok ki szeretne képezni egy olyan katonát,
aki nem volt sem küldetésre, sem pedig bázisvédelemre
vezényelve, ezért a katonát a Tisztképző eszközkártyájára
helyezi. A Parancsnok egy feladat teljesítésekor egy extra
kockával dob a feladathoz rendelt minden egyes elit kato-
náért. Lásd A Bázisvédelem Végrehajtása részt a 11. olda-
lon, valamint a Küldetés Végrehajtása részt a 12. oldalon.
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VÉGREHAJTÁSI FÁZIS
A végrehajtási fázis az időzített fázis után következik. Az
időzített fázistól eltérően, minden végrehajtási fázis
ugyanolyan lépésekből áll, amelyeket meghatározott
sorrendben kell végrehajtani. A végrehajtási fázis
befejeztével egy újabb időzített fázis következik. 
A következő részben sorra vesszük a végrehajtási fázis
valamennyi lépését.

A KÖLTSÉGVETÉS VIZSGÁLATA
A költségvetés vizsgálatához a Parancsnok megszámolja
a játéktáblára helyezett műholdakat, katonákat
tudósokat és Elfogókat. Ezután minden egyes egységért
kifizet egy kreditet az XCOM költségvetéséből.
Ha az elköltött kreditek
száma egyenlő vagy
kevesebb, mint a Parancsnok
által az időzített fázisban
szerzett kreditek száma,
akkor költségvetési többlet
keletkezik, és a játékosok a
végrehajtási fázis következő
lépésére ugorhatnak. Ha a
Parancsnok elköltötte az
XCOM teljes költségvetését,
és még mindig maradt olyan
egység, amelyik a játéktáblán
van, de nem került kifizetés-
re, akkor költségvetési
hiánnyal kell szembenézni.
Költségvetési hiány esetén a Parancsnoknak meg kell
növelnie a legrémültebb földrész pániksávját egy mezővel
minden kifizetetlen egységért. Ha két földrész egyforma
közel áll a pánikhoz, akkor a Parancsnok dönti el, hogy
melyiken lépteti a pánikot.

KATONÁK TOBORZÁSA ÉS
ELFOGÓK ÉPÍTÉSE

Költségvetési többlet esetén a Parancsnok tetszőleges
számú megmaradt kreditet elkölthet az XCOM
költségvetéséből, hogy katonákat toborozzon és Elfogókat
építsen. Minden katona és Elfogó egy kreditbe kerül. A
toborzott katonákat és megépített Elfogókat azonnal el kell
venni az utánpótláskészletből és a saját tartalékos
állományaikba kell helyezni őket.
A megmaradt kreditek nem maradnak az XCOM
költségvetésében a következő körre. Ha a Parancsnok nem
költötte el az összes kreditjét katonák toborzására és
Elfogók építésére, akkor a kreditek elvesznek, és vissza kell
tenni őket a készletbe.

KRÍZISEK VÉGREHAJTÁSA
A krízisgyűjtő minden egyes kríziskártyáját végre kell
hajtani. A legfelső kártyával kezdve, lefelé haladva, a
Parancsnok követi minden kríziskártya utasítását, majd
eldobja a kártyát.
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FELADATOK VÉGREHAJTÁSA
A végrehajtási fázis folyamán az applikáció utasításait
követve minden játékos használja az egységeit, hogy telje-
sítse a feladatokat. Egy feladat teljesítéséhez egy játékos
egyszerre dob az általa a feladathoz rendelt egységeinek
(tudós, műhold, Elfogó vagy katona) a számával megegyező
számú XCOM kockával és a vörös idegenkockával.
Minden egyes XCOM kockán két siker szimbólum (E)
található. A sikernek különféle hatásai vannak, függően attól,
hogy éppen milyen típusú feladatot teljesít a játékos.

Az idegenkocka kapcsolatban áll a játéktábla
fenyegetéssávjával. Egy feladat teljesítésekor, amennyiben
az idegenkocka eredménye egyenlő vagy kisebb, mint az
aktuális fenyegetés, akkor a dobás VESZTESÉGET
eredményez. A veszteség eredményeként a játékos egységei
a típusuktól függően meghalnak, megsemmisülnek vagy
kimerülnek, de a játékos ettől függetlenül végrehajtja a
dobásból származó sikereket. Miután a játékos
végrehajtotta a dobása hatásait, az Irányító Tiszt eggyel
lépteti a fenyegetésjelölőt, megnövelve a kockázatot az
adott feladat megoldásának folytatását illetően.

Ha a dobás nem eredményezett veszteséget, akkor a játékos
választhatja azt, hogy „kockáztat”, amely lehetővé teszi
számára, hogy folytassa a feladat teljesítését. Ehhez ismét
dob a kockákkal, beleértve az idegenkockát is. Egy játékos
egészen addig választhatja azt, hogy „kockáztat”, amíg
vesztesége nem keletkezik, vagy amíg úgy nem dönt, hogy
megáll.
Ha a fenyegetés eléri az „5”-öt, akkor a játékos a fenyegetés
további növekedése nélkül választhatja azt, hogy
„kockáztat”. Minden újabb feladat megkezdése előtt a
fenyegetés visszaáll „1”-re.

KUTATÁS VÉGREHAJTÁSA
A játéktáblán lévő techkártyák kutatása olyan feladat,
amelyet a Vezető Tudós egyesével hajt végre, kezdve az „I”
mezőn található techkártya kutatásával, majd folytatva a
„II” és a „III” mezőn találhatókkal. Gondoskodni kell arról,
hogy minden egyes kutatási feladat teljesítése előtt a
fenyegetés visszaálljon „1”-re. A feladat teljesítéséhez a
Vezető Tudós egyszerre dob a feladathoz rendelt tudósok
számával megegyező számú XCOM kockával és a vörös
idegenkockával.

Minden egyes kidobott sikerért a Vezető Tudós egy
sikerjelzőt helyez a techkártyára. Amikor a kártyára
helyezett sikerjelzők száma eléri a kártya kutatási költségét
(amely a bal felső sarokban található), akkor a feladat
teljesült és a technológia rendelkezésre áll - a Vezető Tudós
odaadja a techkártyát annak a játékosnak, akinek a
szerepét a kártya jelzi. A techkártya azonnal használható.
Ha a dobás eredményeként veszteség történik, akkor a
feladat megoldásához rendelt valamennyi tudóst a kimerült
oldalára kell fordítani. A ki-
merült tudósok nem vehetők
figyelembe az XCOM kockák
számának megállapításakor
a jelenlegi kör további
dobásainál, és egyáltalán
nem használhatók a játék
következő körében sem.
Ha egy feladat nem teljesült, akkor a techkártyákra
helyezett valamennyi sikerjelző a játéktáblán marad, és
következő körökben a Vezető Tudós ismét megpróbálhatja
teljesíteni a feladatot.
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AZ ORBITÁLIS PÁLYA
VÉDELMÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A játéktábla Föld alakú mezője az orbitális pálya védelmi
feladat. Az Irányító Tiszt „1”-esre állítja a fenyegetést és
egyszerre dob az orbitális pályára állított műholdak
számával megegyező számú XCOM kockával és a vörös
idegenkockával.

Minden kidobott siker után az Irányító Tiszt elpusztít egy
UFO-t az orbitális pályán, eltávolítva azt a játéktábláról.
Veszteség dobása esetén a
feladathoz rendelt
valamennyi műholdat át kell
fordítani kimerült oldalára.
A kimerült műholdak nem
vehetők figyelembe az XCOM
kockák számának
megállapításakor a jelenlegi kör további dobásainál, és
egyáltalán nem használhatók a játék következő körében
sem.
A feladat teljesítése után minden egyes, az orbitális pályán
maradt UFO eggyel növeli a legkevésbé rémült földrész
pánikszintjét. Ha két földrész egyforma távol áll a pániktól,
akkor a Parancsnok dönti el, hogy melyiken lépteti a
pánikot.
Egyesével rendezzétek az UFO-k által okozott pánikot.

Az orbitális pályán maradt UFO-k képesek összeomlasztani a
kommunikációt a következő időzített fázisban olyan
módon, hogy megváltoztatják a megjelenő akciók sorrendjét.

A GLOBÁLIS VÉDELEM
VÉGREHAJTÁSA

A hat földrész mindegyike különálló védelmi feladattal
rendelkezik, amelyet a Parancsnok egyesével teljesít, az
általa választott sorrendben. Minden feladat megkezdése
előtt a fenyegetés visszaáll „1”-re. A globális védelmi
feladat teljesítéséhez a Parancsnok dob a földrész
védelmére rendelt Elfogók számával megegyező számú
XCOM kockával, valamint a vörös idegenkockával.
Minden kidobott siker után a Parancsnok elpusztít egy
UFO-t az adott földrészen, eltávolítva azt a játéktábláról.
Veszteség dobása esetén a feladathoz rendelt valamennyi
Elfogó megsemmisül, és vissza kell helyezni őket az után-
pótláskészletbe (a megsemmisült Elfogók a későbbi körök-
ben újraépíthetők). Ne feledjétek, hogy még veszteség do-
bása esetén is a dobás siker eredményeit végre kell hajtani.

A feladat teljesítése után minden egyes UFO az adott
földrészen marad, eggyel növelve ott a pánikot.
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A BÁZISVÉDELEM VÉGREHAJTÁSA
A bázison lévő minden ellenséget külön-külön feladatként
kezel az Osztagparancsnok, amelyeket az általa választott
sorrendben hajt végre. A fenyegetés „1”-től kezdődik, de
eltérően a többi feladattól, a bázis védelmének
végrehajtásakor NEM áll vissza minden feladat után. A bázis
védelmének végrehajtásához az Osztagparancsnok egyszerre
egy ellenséget választ ki és támad meg, egy vagy több
katona képesség szimbólumának egyeztetésével. Egy katona
képesség szimbólumának ellenséghez történő
egyeztetéséhez a katonának legalább egy megegyező
szimbólummal kell rendelkeznie a tartalékos kártyáján. Négy
különböző képesség szimbólum létezik. Minden katona
típusnak két képesség szimbóluma van, amelyeket
egyeztetni lehet az ellenségekkel.
Minden egyes képesség szimbólumhoz csak egyetlen katona
rendelhető. Tehát mindössze egy katona rendelhető egy
olyan ellenséghez, amelynek egy képesség szimbóluma van,
és legfeljebb két katona rendelhető egy olyan ellenséghez,
amelynek két képesség szimbóluma van. Egy katona
képesség szimbólumra helyezése nem végleges; egy katonát
egy kör alatt tetszőleges számú bázisvédelmi feladathoz
lehet rendelni.

A katonák ellenséghez való hozzárendelése után az
Osztagparancsnok dob a katonák számával megegyező
számú XCOM kockával, valamint a vörös idegenkockával. Ha
egy katona rendelkezik specialista képesség szimbólummal
(aranykeretes) és egy ellenségkártya ugyanilyen specialista
szimbólumára van helyezve, akkor az Osztagparancsnok egy
extra kockával dob.
Minden kidobott siker után az Osztagparancsnok egy
sikerjelzőt helyez az ellenségkártyára. Amikor a sikerek
száma eléri az ellenség életerejét (a szám az ellenségkártya
jobb felső sarkában), akkor az ellenség elpusztul.

Amikor egy ellenség elpusztul, akkor a kártyáját meg kell
fordítani, és mint tetem, oda kell adni a Vezető Tudósnak.
Ezek a kártyák a Vezető Tudós egyes eszközkártyái és
techkártyái hatásainak megfizetésére szolgálnak.
Veszteség dobása esetén az ellenséghez rendelt valamennyi
katona meghal, és visszakerül az utánpótláskészletbe (az
utánpótláskészletben lévő katonák egy későbbi körben
megvásárolhatók).
Az Osztagparancsnok tetszése szerinti számban
megismételheti a bázisvédelmi feladatot (egészen addig,
amíg van katona, akit az ellenségek elleni harcba
vezényelhet). Minden egyes dobás között az
Osztagparancsnok megteheti, hogy átvált más ellenségre,
és a katonáit hozzárendelve azt támadja meg.
A bázisvédelmi feladatok végrehajtása után az
Osztagparancsnok a bázison maradt minden egyes ellenség
után kioszt egy sebzést a bázisra. Ezután eldobja az összes
ellenséget a bázisról (alakítsatok ki helyet az eldobott
ellenségek számára az ellenségpakli mellett).

Ha a bázissérülés sávon a bázissérülés-jelző egy vörös
mezőre ér, akkor hajtsátok végre az inváziós terv kártya
kritikus sérülés hatását.

A bázis sérülésének kézbentartása alapvető fontosságú.
Ha a bázissérülés sávon a bázissérülés-jelző a narancs
mezőre ér, akkor a játékosok elveszítik a játékot!

AZ XCOM BÁZIS PUSZTULÁSA
Az applikáció rákérdez, hogy elpusztult-e az XCOM bázis. Ha
elpusztult az XCOM bázis, akkor a játékosok elveszítik a
játékot.
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KÜLDETÉS VÉGREHAJTÁSA
Minden egyes küldetéskártya három különböző feladatot
tartalmaz, amelyeket az Osztagparancsnok balról jobbra,
sorban teljesít. A küldetéskártyán található minden egyes
feladat egy-három képesség szimbólumot vagy egy
ellenséget tartalmaz. Az Osztagparancsnok körönként több
küldetés feladatot is teljesíthet, azonban addig nem
kezdhet bele a következő küldetés feladatba, amíg az előzőt
nem teljesítette.
Az első küldetés feladat teljesítése előtt az Irányító Tiszt
„1”-re állítja a fenyegetéssávot. A legtöbb más feladattól
eltérően a fenyegetés NEM áll vissza a küldetés feladatok
között. A bázisvédelemhez hasonlóan minden egyes feladat
minden egyes képesség szimbólumához csak egyetlen
katona rendelhető, és annak a katonának rendelkeznie kell
ugyanolyan képesség szimbólummal a tartalékos kártyáján.
Egy katona képesség szimbólumra helyezése nem végleges;
egy katonát egy kör alatt tetszőleges számú küldetés
feladat végrehajtásához hozzá lehet rendelni.
Az Osztagparancsnok dob a hozzárendelt katonák számával
megegyező számú XCOM kockával, valamint a vörös
idegenkockával. Ha egy katona rendelkezik specialista
képesség szimbólummal (aranykeretes) és egy ugyanilyen
specialista szimbólumhoz van rendelve, akkor az
Osztagparancsnok egy extra kockával dob. Ugyanígy, az
Osztagparancsnok egy extra kockával dob minden egyes, a
feladathoz rendelt elit katonáért is.
Minden kidobott siker után az Osztagparancsnok egy
sikerjelzőt helyez a feladatra. Egy ellenséget tartalmazó
feladat teljesítéséhez, az ellenséget el kell pusztítani. Egy
ellenség nélküli feladat teljesítéséhez elegendő egyetlen
sikerjelző.
Veszteség dobása esetén a feladathoz rendelt valamennyi
katona meghal, és az utánpótláskészletbe kerül. A
küldetéskártyán lévő többi katona nem hal meg, és ismét
használható. Amikor egy ellenség elpusztul, akkor a
kártyáját meg kell fordítani, és mint tetem, oda kell adni a
Vezető Tudósnak.
Az egyes dobások között az Osztagparancsnok átrendezheti
a különböző katonákat az aktuális feladaton. Ha az
Osztagparancsnok mindhárom küldetés feladatot
teljesítette, akkor végrehajtja a két küldetés jutalmat a
küldetéskártyán, majd eldobja a lapot. A küldetéshez rendelt
valamennyi katona visszatér a saját tartalékos állományába.

Ha a küldetés nem teljesült, akkor játékban marad a többi
hozzárendelt katonával együtt. Továbbá minden ellenség és
az ellenségen lévő sikerjelzők is a küldetésen maradnak, és a
későbbi körök során rendezhetők.

A VÉGREHAJTÁSI FÁZIS VÉGE
A végrehajtási fázis végén a kártyák és az egységek frissülnek
vagy visszakerülnek a saját tartalékos állományukba. Az
Irányító Tiszt beírja a kör eredményeit az applikációba, és
az applikáció előkészíti a következő kör időzített fázisát.
A végrehajtási fázis lezárása során a játékosok nem
használhatják az eszközkártyáik és techkártyáik képességeit.
A következő részek a végrehajtási fázis lezárásakor történő
eseményeket ismertetik.

EGYSÉGEK ÉS KÁRTYÁK FRISSÍTÉSE
Minden kimerült kártyát frissíteni kell úgy, hogy képpel
felfelé fordítjátok őket. Minden olyan kimerült jelzőt,
amelyik a tartalékos állományában található (a játéktáblán
találhatókat nem), frissíteni kell úgy, hogy szintén képpel
felfelé fordítjátok őket.
Minden eldobott ellenség-, tech-, küldetés- és kríziskártyát a
saját paklijuk aljára kell tenni.

EGYSÉGEK VISSZAHELYEZÉSE A
TARTALÉKOS ÁLLOMÁNYAIKBA
A feladathoz rendelt vagy kártyára helyezett valamennyi
egységet vissza kell tenni a saját a tartalékos állományába,
kivéve a küldetéshez rendelt katonákat. A kimerült
műholdak és tudósok nem frissülnek, amikor a játéktábláról
visszakerülnek a tartalékos állományaikba. Kimerültek
maradnak, és nem használhatók a most következő körben.
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UFO-K AZ ORBITÁLIS PÁLYÁN
Az applikáció megkérdezi, hogy hány UFO található az 
orbitális pályán. Amennyiben van UFO az orbitális pályán, 
akkor azok a következő időzített fázisban leszállnak.
Továbbá fennáll a lehetősége annak, ahogy az orbitális 
pályán mozgó UFO-k zavarják az XCOM kommunikációját, 
melynek eredményeképpen az időzített fázisban az akciók 
sorrendje összekeveredik. Ha egy XCOM akció kék helyett 
sárga szövegdobozban jelenik meg, akkor az azt jelzi, hogy 
az orbitális pályán lévő UFO-k zavarták a kommunikációt. 
Tartsátok alacsonyan az orbitális pályán lévő UFO-k számát 
annak érdekében, hogy meggátoljátok a kommunikációs 
csatorna összeomlását.

KÜLDETÉS TELJESÍTVE
Az applikáció megkérdezi, hogy volt-e teljesített küldetés 
ebben a körben. A teljesített küldetések visszavetik az 
idegen inváziót. Minden egyes teljesített küldetés segít az 
XCOM-nak abban, hogy közelebb kerüljön a végső 
küldetéshez. Még abban az esetben is, ha soha egyetlen 
küldetés sem teljesül, az applikáció egyszer csak megnyitja 
a végső küldetést.

A PÁNIKSZINT BEÍRÁSA
Az applikáció bekéri minden egyes földrész pánikszintjét. 
Az Irányító Tiszt beállítja minden földrész pánikszintjét 
olyan módon, hogy a földrészhez tartozó jelzőt a 
képernyőn beállítja a játéktábla pániksávján lévő színűre.

Minden olyan földrész csökkenti az XCOM-hoz beérkező 
finanszírozást, amelyiknél a pániksáv egy vörös mezőre ért, 
és ez a csökkenés érvényben is marad mindaddig, amíg a 
pánik vörös szintű. Egy földrész akkor esik pánikba, ha a 
pánikszintje eléri a narancs mezőt. Egy pánikba esett 
földrészen található minden egyes UFO az orbitális pályára 
mozog. Ha kettő vagy több földrész esik pánikba, akkor a 
játékosok elveszítik a játékot!



GAME OVERVIEWÁTTEKINTÉS [PB][14]

GYŐZELEM ÉS VERESÉG
A játékosok mindaddig folytatják a körök lejátszását, amíg
vagy teljesítik a végső küldetést, vagy pedig elveszítik a
játékot. A játékosok mindaddig nem nyerik meg vagy
veszítik el a játékot, amíg azt az applikáció nem közli velük.

VÉGSŐ KÜLDETÉS
Az inváziós terv függvényében bizonyos számú kör után
az applikáció utasítja az Osztagparancsnokot, hogy nyissa
meg a végső küldetést.

Ekkor az Osztagparancsnok átfordítja az inváziós terv
kártyát a végső küldetés oldalára. A kör egy későbbi
részében utasítást kap arra, hogy rendeljen katonákat a
végső küldetéshez. Akárcsak a többi küldetés esetén,
legfeljebb négy katona rendelhető a végső küldetéshez.

A játékosok megnyerik a játékot, ha az Osztagparancsnok
teljesíti a végső küldetést.

A BÁZIS PUSZTULÁSA
A játékosok elveszítik a játékot, ha az XCOM bázis elpusztul.
Az XCOM bázis akkor pusztul el, ha a bázissérülés-jelző eléri
a narancs mezőt a bázissérülés sávon.

KONTINENTÁLIS PÁNIK
A játékosok elveszítik a játékot, ha kettő vagy több földrész
pánikba esik. Egy földrész akkor esik pánikba, ha a jelzője
eléri a narancs mezőt a pániksávon.
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