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H    JÁTÉKELEMEK    H

13 terepkártya

beltéri / kültéri lap
(10 kicsi, 3 közepes, 2 nagy)

5 pár küldetéskártya

18 eseménykártya

3 kommandóslapka (rejtőzködő / látható) 3 kommandóslapka
(német uniformissal / válságos állapottal)

9 ellenséges egység lapka gázálarccal
(MP40 gépfegyverrel / Mauserrel)

1 kísért karakter lapka

10 felszereléslapka

8 gázpalack lapka
(ép / megsemmisített)

10 ajtólapka (nyitott / zárt)

4 “+1 AP” / “-1 AP” lapka

10 ellenség belépése lapka
(néma sziréna / működő sziréna)

2 Goliath-fészek lapka

3 kommandóskártya

1 szabályfüzet

10 speciális ellenséges egység lapka
(Goliath / ejtőernyős)
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H    BEVEZETŐ    H

A Harmadik Birodalom csillapíthatatlan hatalomvágya és a német tudósok kiemelkedő
képességeinek párosa sok új találmányt hozott létre, melyek közül néhány majdnem olyan
pusztító volt, mint az atombomba. A “bombák bombájának” kifejlesztéséhez szükséges nehéz
vizet előállító gyárak megsemmisítése, így a szövetséges kommandósok elsődleges feladata
volt. Más projektjeken is dolgoztak a tudósok, mint például a sci-fi-be illő szuborbitális
bombázók vagy a halálsugárral való kísérletezés.

Voltak olyan kutatási programok, melyek lehetővé tették olyan fegyverek kifejlesztését,
amelyek jócskán megelőzték koruk technikáját, például: a Panzerschreck (motorral hajtott
rakétavető), a V1 és V2 rakéták (amelyek már elérték Angliát is), az FX-1400 Fritz 
X (rádióvezérelt rakéta), a FuG 240 Berlin (csúcstechnológiájú radar) és a Horten fivérek
csupaszárny repülője (az első lopakodó). Szerencsére ezek többsége csak a prototípusig
jutott vagy csak kis mennyiségben sikerült legyártani, így nem befolyásolhatták  számottevően
a világháború kimenetelét. 

Számos mai, modern technológia, mint például a sugárhajtás, a rakétamotor vagy éppen a drón
alapszik ezeken a kutatásokon. Ezeket a technológiákat – és különösképpen az azokat létrehozó
tudósokat – a háború végén, az amerikai, brit, orosz és francia titkosszolgálatok próbálták
maguknak megkaparintani.

H    SETUP    H

Az alábbiak szerint tegyétek az alapjáték készleteibe a kiegészítő
játékelemeit: 

Ellenség készlet
- Cseréljetek ki az alapjátékból 9 (normál) MP40/Mauserrel

felszerelt ellenséges egységet, a kiegészítő 9 gázálarcos
ellenséges egységére. 

- Cseréljétek ki az alapjáték 10 elit ellenséges egységét, a
kiegészítő 10 speciális ellenséges egységére. 

Felszerelés készlet
- Tegyétek a páncélököl és füstbomba lapkákat az alapjáték

felszerelés készletébe. 

Eseménykártya pakli
-  A kiegészítő 18 eseménykártyáját keverjétek az alapjáték 37

eseménykártyájához.

Kommandóskártyák
-  A kommandósok kiválasztásakor lehetőségetek van mind az

alapjáték, mind a kiegészítő kommandósaiból (Butcher, a
tüzér, illetve az Intel Agent) választanotok. A fennmaradó
kommandóskártyákat és -lapkákat tegyétek a játék dobozába,
így megalkotva a kommandóskészletet.

Minden egyes terep előkészítésekor, helyezzetek egy MP40-
nel felszerelt, normál ellenséges egységet (2 fehér négyzettel a
lapkáján) minden egyes Goliath-fészekbe.

A V-Commandos: Secret Weapons kiegészítő küldetései és
terepei úgy lettek megalkotva és végigtesztelve, hogy az
alapjátékkal együtt legyenek játszhatóak, nem pedig más
kiegészítőkkel.
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H    TOVÁBBI FELSZERELÉSEK   H

A füstgránáttal eltalált lap, tulajdonságaiban kicsi lapnak
tekintendő: könnyebb rajta a rejtőzködve mozgás és nehezebb
a sikeres lövés végrehajtása (4+ kell a találathoz). A láthatóvá
válás feltételei egy füstgránáttal eltalált lapon ugyanolyanok, 
mint német uniformis viselésekor.
A kommandós a füstgránátot lőtávolon belül dobhatja el.
Helyezd a füstgránát lapkát piros oldalával felfelé, a célba vett
lapra. A hatása a terep leszereléséig érvényben marad. Az 1 vagy
több látható kommandóst tartalmazó lapra dobott füstgránát,
azonnal rejtőzködővé teszi azokat. Emlékeztetőül: piros oldalával
lehelyezett lapka nem gyűjthető be!

Az aknavetőt csak kültéri lapon lehet használni. 2 AP-ért bármely
1 kültéri lap célba vehető, kivéve az aknavető lapját és az összes
vele szomszédos lapot. Dobj a gránátvetőn feltüntetett számú
kockával, majd értékeld ki az eredményt: minden olyan kocka,
amelyen egyenlő vagy nagyobb szám található, mint a cél-lapon,
egy-egy találatot jelent. A sziréna azonnal működésbe lép a cél-
lapon. Figyelem: csak úgy, mint a gránátnál vagy a bombázásnál,
az akna a cél-lapon bármely látható karaktert eltalálhat. Miután
a találatokkal az összes ellenséges egységet megsemmisítetted,
a fennmaradó találatokat a cél-lap látható karaktereitek között 
kell szétosztanod. A rejtőzködő karaktereket nem érheti találat.

PANZERFAUST(PÁNCÉLÖKÖL) SMOKE GRENADE (FÜSTGRÁNÁT)

MORTAR (AKNAVETŐ)

GAS BARREL (GÁZPALACK)

A PÁNCÉLÖKÖL

A szövetségesek tankjainak személyzete különösen

az egyszer használatos gránátvetőtől félt.

Erőteljes, mégis veszélyes volt használni. 

Ugyanakkor, a használatát követő 3 méteres 

lángnyelvet és a sűrű füstöt nem nagyon lehetett 

elrejteni. 

A gázpalack ugyanúgy lehet egy célpont, mint egy ellenséges
katona. A kommandós rálőhet, amennyiben szeretné azt
elpusztítani. Amennyiben több találata van, mint ahány ellen-
séges egység tartózkodik a gázpalackot is tartalmazó lapon, a
játékos döntheti el, hogy elpusztítja-e a palackot vagy hagyja
veszni fennmaradó találatát. Megjegyzés: a TNT bomba és a
páncélököl automatikusan elpusztítja a gázpalackot. Amennyiben
elpusztítottál egy palackot, az a belőle kiszivárgó gázzal
automatikusan és csendben elpusztítja az összes, a palack lapján
tartózkodó          és gázálarcot nem viselő karaktert. Ez utóbbiakra
nincs hatással a szivárgó gáz. Megjegyzés: a karaktereket mind
a lövés, mind a kiszivárgó gáz elpusztíthatja. A palack elpusztítását
követően, fordítsd meg a gázpalack lapkáját. A hatás a forduló
végéig érvényben marad. Ezt követően dobd el a lapkát a lapról. 
Az ellenséges egységek nem lőnek palackra és el sem tudják
találni. A mozgásuk során gondolkodás nélkül belépnek a
szivárgó gázt tartalmazó lapra és azonnal elpusztulnak, mielőtt
még a rejtőzködés tesztet el kellene végeznetek.
Megjegyzés: a hordó nem foglal el helyet a lapon.

A páncélököl erőteljes, akár egy TNT bomba, viszont könnyebb
használni. A többi lőfegyverhez hasonlóan ezzel is lehet szomszé-
dos lapot célba venni. Az eredmény:      a cél-lapon. A hasz-
nálatát követően dobd el a lapkát. 
Például: egy kommandós a páncélököllel célba vesz egy szom-
szédos lapot és lő. A robbanás automatikusan elpusztítja azon a
lapon a feladatot, az ellenséges egységeket és a felszereléslapkákat.
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H    SPECIÁLIS EGYSÉGEK    H

GOLIATH

Amennyiben nincs megemlítve változás, akkor az alapjáték
szabályait kell alkalmazni.

Megjegyzés: a felrobbantott             Goliath után nem jár
felszereléslapka. 
Például: egy ellenséges egység elfoglalja a Goliath-fészket. A
terepen két Goliath található. Az ellenség mozgása fázis során
- köszönhetően annak, hogy az ellenség elfoglalta a fészket - a
Goliathok aktiválódnak: mozognak. Az egyik belép egy rejtőzködő
kommandóst tartalmazó lapra, ám a kommandós elrontja a
rejtőzködés tesztjét és láthatóvá válik. Kár, hogy ez a kommandós
nem tartott meg egy "+1 AP" lapkát (amivel elvághatná a Goliath
vezetékét). Az ellenség támadása lépés: a Goliath felrobban a
látható kommandóst tartalmazó lapon. A kommandós azonnal
megsemmisül, csak úgy, mint minden más karakter a lapon
(beleértve a Goliathot is). A felszerelések és a feladatok is
megsemmisülnek.
Amennyiben az ellenség csapaterősítése lépés folyamán egy
Goliath lépne be egy Goliath-fészket nem tartalmazó terepre,
fordítsátok meg a lapkát az ejtőernyős oldalára. 
A Goliathot nem zavarja a gáz és, ha felrobban, a sziréna azonnal
bekapcsol.

Kommandós által irányított Goliath
A Goliath-fészekben lévő kommandós irányíthatja a távolból az
eszközt. Eszközönként 1 AP-ért a saját terepén lévő Goliathokat
mozgathatja legfeljebb 1-1 lapnyit vagy felrobbanthatja.

GOLIATH

A Goliath egy kisméretű tank volt, amelyet a

távolból tudtak irányítani és a belsejébe -

típustól függően - 60-100 kg robbanóanyagot

készítettek be. A terveket a németek egy

francia laboratóriumban foglalták le és ez

alapján, több, mint 7,500 darabot gyártottak.

Elsősorban tankok, erődítmények és aknamezők

ellen használták. A kiiktatásuk legegyszerűbb

módja a vezetőkábelük elvágása volt (akár egy

lapáttal), bár ehhez közvetlen közel kellett

hozzájuk menni! 
Ez a kisméretű eszköz nem hozott komoly

sikereket, elsősorban a lassúsága (mnagyjából

10 km/h-val tudott haladni) másodsorban a

sérülékenységemiatt. Ezzel együtt, a mai drónok

előképének tekinthetjük.

Goliath és a Goliath-fészek.

Amennyiben egy ellenséges egység tartózkodik a Goliath-
fészekben, a terep összes Goliathja aktiválódik. Az aktivált
Goliath tud mozogni (az ellenség mozgása) és felrobbanhat (az
ellenség támadása). A nem aktivált Goliath nem tesz semmit.

Mozgás
Az aktivált Goliath ugyanazon szabályok szerint mozog, mint a
többi ellenséges egység. A rejtőzködő kommandósoknak
ugyanúgy rejtőzködés tesztet kell dobniuk, ha egy aktivált
Goliath-ot tartalmazó lapra belépnek vagy egy Goliath lép be az
ő lapjukra. Kivétel: egy Goliath csak akkor kelhet át egy bezárt
ajtón, ha a kiinduló lapján egy normál ellenséges egység vagy
egy ejtőernyős tartózkodik. Egy embernek kell kinyitnia az ajtót,
hogy a Goliath átmehessen rajta.

Harc
Az aktivált Goliath, lövés helyett felrobban (hatása =                   
és a Goliath megsemmisül) feltéve, ha:

- Az ellenség támadása lépés során legalább egy látható kom-   
mandós is tartózkodik a lapon.

- Ha egy látható kommandós be- vagy kilép a lapról (mint a
reakciótűz feltételeinél).

Egy Golaith 3 féle módon pusztítható el:  
1) Használj egy lapkát            szimbólummal a lapján (pl.: TNT
bomba, páncélököl).
2) Lépj be a Goliath-fészekbe a terepén, hogy irányíthasd és
felrobbantsd (lásd lentebb).
3) Ha ugyanazon a lapon tartózkodsz, elkölthetsz 1 AP-ot, hogy
elvágd a Goliath vezetékét. Ezáltal a Goliath tönkremegy,
anélkül, hogy felrobbanna. Cseréld ki egy TNT bomba lapkára
a felszerelés készletből.
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Az ejtőernyősök minden lövésnél újradobhatják legfeljebb 1 
kockájukat (olyat, ami nem ért találatot). Ha egy ellenséges 
csoportban ejtőernyős is van, nekik külön dobjatok a kockákkal. 
Például: egy ejtőernyős egy kicsi lapot vesz célba (4+ kell a 
találathoz) és 3 kockával dob, ahogy az a lapkáján is látható. A 
dobás eredménye: 1, 3 és 6, ami 1 találatot jelent. Az egyik - 
találatot nem érő - kockáját újradobhatja, amivel 4-est dob. A 
végső eredmény 2 találat a célbavett lapon (a 6-os és a 4-es 
kocka miatt).

PARATROOPER (EJTŐERNYŐS)
FALLSCHIRMJÄGER

A Fallschirmjägerek voltak a Luftwaffe 

ejtőernyős vadászai. A legalaposabb kiképzést

kapták, mielőtt megszerezhették az ejtőernyős

bizonyítványukat. A német haderő ezeket az

elit alakulatokat a legjobb felszereléssel látta

el, sőt egyes fegyvereket kifejzetten nekik 

terveztek, mint például az FG42-es automata 

gépfegyvert.
Ők hajtották végre a történelem első 

ejtőernyős hadműveletét, 1940. április 9-én, 

Dánia megtámadásakor. A későbbiek során még 

részt vettek a világháború jó néhány híres 

csatájában, például az olaszországi Monte 

Casino-nál. ”Zöld ördögöknek” is nevezték 

őket híres elszántságuk és kitartásuk miatt, 

amellyel a létszámfölényben lévő szövetségesek 

ellen is bátran küzdöttek.

H    EGYEBEK   H

Játéktervező, projektvezető: Thibaud de la Touanne.

Művészeti vezető: Thibaud de la Touanne, Olivier Demouron.

Illusztrációk: Vincent Filipiak, Bruno Tatti, Thibaud de la 
Touanne, Nicolas Lesbros, Guillaume Briet, Grelin, Kuru, 
Vincent Parot, Büro K Design, Quentin Van Oycke.

Szerkesztők: Marine Boissière, Richard A. Edwards, Kurt 
McClung.

Fordítás: Marine Boissière, Fabrice Lamidey, Dave Landry.

Magyar fordítás: Fischer Tamás (Plenni) fischtom@gmail.com

A kiegészítő első kiadásában található hibák javítása és a KS 
Exkluzív tartalmak magyarázata az alapjáték szabálykönyvének 
magyar fordításában található meg, a 23. oldalon.

Külön köszönet minden támogatónknak, akik nélkül ma nem 
játszhatnánk ezzel a játékkal: Dave Banks, Nicholas Bodart, Bobbi 
Burquel, Olivier Demouron, Typhaine Desperramons-Dutartre, 
Fendoel, Rémi Flament, Arne Hoffmann, Claude Hostert, Jan-
Philipp Koll, Fabrice Lamidey, Fabrice Mauer, Marie, Scottie Mick, 
Philippe Mouret, Randolph Pub Ludique, Shanouillette, Raphaël 
Da Silva Gomes, Dave Landry, Hervé Lalo, Luke Plunkett, the 
Préfous du Volant, Thomas Rollus, Tapimoket, Nicolas Vibert, 
Daniel Wandrei, Ricky Royal, Jim Wittmer, Hervé "vr3h" Zilliox és 
mindenki másnak is, akik segítségünkre voltak a fejlesztés során.  

Játéktesztelők: Guillaume Cassel, Jean-François Chrétien, Pascal 
Hébert, Corentine Hertschuh, Patrick Kemner, Mathis and 
Nathaniel Lamidey, Dave Landry, Stéphane Laurin, Ulysse, 
Hyppolite and Nicolas Lesbros, Jacques Marcoux, Marc 
Rodrigue, Benoît Rullier, Stack Académie Montréal. Nagy 
köszönet azoknak is, akik a P&P demót tesztelték és mindenki 
másnak, aki még közreműködött!
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