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A szektorunkat Könnyű Pirosnak nevezték el. Találó név... Az Omaha 

partszakasz második támadó hullámaként, a haragvó tengeren hánykolódó 

partraszálló hajónk épp a füsttel borította tengerpart felé tart. Rettegő bajtársaimmal 

körülvéve, orromban a tenger émelyítő bűzével, tökéletesen rálátok az apokaliptikus 

tájon heverő holttestek tömegére. Minden irányból a német fegyverek hangja 

mennydörög, és a könyörtelen géppuskák tüze ólomzáporként verik végig újra és újra 

a homokpartot.  

 

Miután lecsapódik a partraszálló rámpája, gyorsan egy tank-akadály 

acélgerendáinak árnyékába húzódom. A társaim köröttem minden irányba 

szétszóródnak, kétségbeesetten keresve fedezéket maguknak. A szakaszparancsnokom 

ekkor hull mellém az iszapba, egy hatalmas lyukkal a mellkasa közepén: a partfal 

tetején lévő megerősített bunkerekből az MG-42-esek mindenre tüzelnek, ami mozog. 

 

A véres vízben térdelve körülpillantva csak bajtársaim tanácstalan arcát 

látom. Valakinek tennie kéne valamit! Mivel ezek a katonák a vezetés hiányában 

nem nagyon akaródznak a fedezékük mögül előbújni, itt pedig a biztos halál vár 

rájuk is, úgy döntök, kezembe veszem az irányítást. Szorosan megmarkolom hát a 

karabélyomat, elsuttogok egy rövid imát, majd odakiáltok a többieknek: „UTÁNAM!” 



 
 

A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE 
A géppuskák elleni támadáshoz szövetséges katonákat próbáltok meg 

osztagokba szervezni. Mindnyájan csupán egy pár katonából álló osztaggal kezditek 
a játékot, de a játék előrehaladtával különböző erőforrásokat gyűjthettek, előre-
nyomulhattok a tengerparton szektorról szektorra, miközben az egységetek egyre 
erősebbé és halálosabbá válik. Végül vagy sikerrel jártok... vagy mind meghaltok. 

 

A D-Day Dice egy kooperatív játék, ahol segítenetek kell egymást a közös 
ellenség legyőzése érdekében. Ha valamelyikőtök veszít a játékkal szemben, mind-
nyájan veszítetek. 

 
JÁTÉKÖSSZETEVŐK 
 

� 8 kétoldalas csatatábla 
 (Exercise Tiger / Omaha Beach, Utah Beach / Gold Beach, Juno Beach / Sword 

Beach, Pointe-du-Hoc / Merville Battery) 
 
 
 
 
 

 
� 4 erőforráslapka (6 tárcsával) 
 (4 különböző színben, játékosonként 1-1 db) 
 
 
 
� 4 speciális kocka 
 (játékosonként 6-6 db: 2 piros, 2 fehér és 2 kék) 
 
 
 
� 4 pakli sima specialistakártya 
 (4 különböző színben, játékosonként 1-1 pakli) 
 
 
 
 
� 11 egyedi 
 specialista- � 4 játékos segédlet 
 kártya 

A JÁTÉK KEZDETE 
Mindenki válasszon magának egy egységszínt, és vegye el a színének 

megfelelő erőforráslapkáját, sima specialista kártyapakliját és egységjelölőjét. Ezután 
válasszatok közösen egy csatatáblát (kezdő játék esetén célszerű a Exercise Tiger 
táblát választani). Mindenki helyezze az egységjelölőjét valamelyik kezdő helyre 
(ez általában az 1. szektor) úgy, hogy egy rendfokozati jel legyen a kocka tetején:  
      . Ahogy az egységeitek előre haladnak majd, úgy kell előre mozgatnotok az 
egységjelölő kockáitokat, hogy a pozíciótok nyomon követhető legyen a csatatáblán. 

 

Ezután át kell válogatnotok az aktuális csatatérképen rendelkezésre álló 
specialista- és tárgykártyákat (a CSATATÁBLÁK fejezetben részletezettek szerint). A 
rendelkezésre álló egyedi specialista kártyák és tárgykártyák egy közös tartalékba 
kerülnek, míg a sima specialista kártyáit mindenki a saját tartalékában (a kezében, 
vagy valahol maga előtt) tartja. Az adott játékban nem szereplő specialista- és 
tárgykártyákat tedd vissza a játék dobozába. A jutalomkártyákat szintén tedd 
valahova az asztalra, de ezek nem részei a közös tartaléknak. 

 

Végezetül mindenki megkapja a csatatábla kezdő helyén jelölt induló 
erőforrásait (általában csak egy pár katonát), amiket az erőforráslapkáján a tárcsák 
megfelelő pozícióba való forgatásával tud jelölni. 

 
EGY FORDULÓ FÁZISAI 

Minden fordulót 5 fázisra osztottunk és minden játékosnak az alábbi 
fázissorrendet kell követni. A forduló fázisait egyidejűleg hajthatjátok végre. Minden 
fázist minden játékosnak be kell fejeznie, mielőtt a következő fázis elkezdődhetne. 

 

1. fázis:  dobás a kockákkal (a „végső eredmény” kidobásáig) 
2. fázis: fenntartás (a „piros, fehér és kék” bónuszok kiszámolása, jutalom,  
  erőforráslapka módosítása, az egységjelölő oldalának változtatása 
3. fázis: specialista toborzása / tárgyszerzés (kereskedés az erőforrásokkal,  
  jutalomkártyák vásárlása) 
4. fázis: esetleges mozgás és az új szektor követelményeinek végrehajtása 
5. fázis: harc (katonákat veszítesz az egységedből az aktuális szektorod 
  védelmi értékének és esetleges géppuskatűznek megfelelően) 

 

1. FÁZIS � DOBÁS A KOCKÁKKAL 
 

Minden forduló elején mindenki dobjon a 6 kockájával. Az első dobás után 
(de csak ekkor) 2 kockát mindenkinek ki kell választani „zárt” kockának, amiket már 
nem dobhat újra ebben a fordulóban. A többi 4-4 kockája közül mindenki tetszőle-
ges számút újradobhat, egymás után maximum kétszer. Nyugodtan konzultálhattok 
is a dobások között egymással, hogy ki melyik kockáit tartsa meg. Miután 
mindnyájan befejeztétek a kockadobálást, az előtted fekvő összes kidobott kockád 
lesz a te ún. „végső eredményed”. Ezután mindenki megkapja az általa kidobott 
kockák által biztosított erőforrásokat, és az esetleges PFK bónuszokat (lásd később). 

� 4 egységjelölő kocka 
 (4 különböző színben, 
  játékosonként 1-1 db) 
 
 
 
� 4 hagyományos, 6 oldalú 
 dobókocka 
 
 

 
� 28 tárgykártya 
 10 sima 18 egyedi 
 
 
 
 
� 6 járműkártya 
 
 
 
 
� 6 jutalomkártya 

 



 
 

KOCKADOBÁSOK EREDMÉNYEI 
 

 
 KOPONYA (semmissé tesz egy másik kockát) 
 
 CSILLAG (specialista toborzásához) 
 
 1 KATONA (az egység bővítése) 
 
 2 KATONA (az egység bővítése) 
 
 BÁTORSÁG (az előrenyomuláshoz) 
 
 CSAVARKULCS (tárgypontok szerzése)  
 
KOPONYA (semmissé tesz egy másik kockát) 

Minden koponya dobás, ami a „végső eredményedben” szerepel, semmissé 
teszi egy másik kockád eredményét (a semmissé tett kockát figyelmen kívül kell 
hagynod). A koponya nem tehet semmissé egy másik koponya dobást. 

 
CSILLAG (specialista toborzása) 

Kapsz 1 csillagot. Minden specialistának valamennyi csillag költsége van. Ha 
elegendő csillagod van, fel tudod fogadni a specialistát, aki csatlakozik az egységed-
hez. Körönként maximum 1 specialistát toborozhatsz. Lásd: SPECIALISTÁK (6. o.). 

 
1 vagy 2 KATONA (az egység bővítése) 

A dobás eredményétől függően kapsz +1 vagy +2 katonát az egységedbe. 
 

BÁTORSÁG (az előrenyomuláshoz) 
Kapsz 1 bátorságot. Bátorságra van szükséged ahhoz, hogy a katonáid előre 

tudjanak nyomulni a bunker felé, miközben az ellenség folyamatosan tüzel rájuk. 
 

CSAVARKULCS (tárgypontok szerzése) 
Ezek a csavarkulcsok azokat a tárgyakat szimbolizálják, amiket az egységed 

az elesett bajtársaidnál, utánpótlás ládákban és egyéb helyeken „találhatnak”. A 
„végső eredményedben” lévő csavarkulcsok száma mutatja, hogy mennyi tárgypontot 
kapsz: 

 

 1 x =  1 tárgypont 
 

 2 x =  3 tárgypont 
 

 3 x =  6 tárgypont 
 

 4 x = 12 tárgypont 
 

 5 x = 24 tárgypont 
 

 6 x = 48 tárgypont 
 

 +24 tárgypont minden további szimbólum után  

PIROS-FEHÉR-KÉK (PFK) BÓNUSZOK 
Ha egyforma szimbólumot dobsz 3 különböző színű kockáddal, akkor 

megkapod utánuk a „piros-fehér-kék” (PFK) bónuszt is. Ezeket a bónuszokat a 
kockáid által biztosított jutalmak mellett kapod meg (a koponyák kivételével). 
Néhány PFK bónusz két lehetőséget is biztosít a számodra (ezeket egy „VAGY” 
szóval jelöltük), melyek közül választanod kell egyet. A PFK bónuszok a következők: 

 
 = HOLT EMBER AJÁNDÉKA: Megtaláltad egy halott bajtársad 
hátizsákját. Kapsz 20 tárgypontot, és nem érvényesül ennek a 3 
koponya dobásnak a negatív hatása (nem kell mindegyik után 1-1 
másik kockádat figyelmen kívül hagynod). 
 
= PARANCSNOKSÁG: Adj 1 tetszőleges FEHÉR kockaoldalt a „végső 
eredményedhez”, ami esetleg egy másik PFK bónuszt is biztosíthat, 
VAGY egy általad választott másik egység kap +2 bátorságot. 
 
= UTÁNPÓTLÁS: Adj +4 katonát az egységedhez ÉS +4 katonát egy 
általad választott másik egységhez. 
 
= FRISS EGYSÉG: Adj +6 katonát az egységedhez. 
 
= CSATAKIÁLTÁS: Adj +3 katonát az egységedhez, VAGY ha ebben 
a fordulóban mozogsz, figyelmen kívül hagyhatsz minden követel-
ményt, ami a mozgáshoz szükséges lenne. A gyalogsági aknákat 
nem hagyhatod figyelmen kívül, és ne feledd azt sem, hogy a harc 
általában mozgás után következik be. 
 
= KÜLÖNLEGES ZSÁKMÁNY: Elvehetsz egy képpel lefelé néző 
(egyszer már felhasznált) eldobott tárgykártyát (a költségét 
ugyanúgy meg kell fizetned), VAGY kapsz 2 csillagot. 

 

2. FÁZIS � FENNTARTÁS 
 

A „végső eredmény” kidobása után mindenki nézze meg, jogosult-e 
valamilyen PFK bónuszra, vagy jutalomkártyára (lásd később). Ezután gyűjtsétek be 
az összes PFK bónuszotokat, és a kockadobásaitok által biztosított erőforrásaitokat. 
Mindent az erőforráslapkátok tárcsái segítségével tudtok jelölni. Az erőforrásaitok 
(katonák, csillagok, bátorság és eszközpontok) halmozódnak. 



 
 

Ezen felül ebben a fázisban általában át kell forgatnotok az egységjelölő 
kockátokat egy másik oldalra. 

Használd ezeket a szimbólumokat annak a jelölésére, hogy eddig 
hány fordulót töltött már az egységed az aktuális szektorában. 
Minden 2. fázisban fordítsd egy jellel feljebb a kockádat. Ha már 
a 3 rendfokozati jelű oldal van felül, a következő fenntartási 
fázisban fordítsd a kockát a     jelű oldalára. 
 

Használd a kockádnak ezen szimbólumát annak jelölésére, hogy az 
egységednek mozognia KELL a következő fordulóban. Lásd: MOZGÁS (9. o.). 
 

Használd a kockádnak ezen szimbólumát annak jelölésére, hogy az egységed 
a „csatakiáltás” PFK bónusz segítségével fog mozogni. 
 

Használd a kockádnak ezen szimbólumát, ha ez egy „nem maradhatsz itt” 
szektor. Lásd: MOZGÁS (9. o.). 

 
JUTALOMKÁRTYÁK 

Kétféle módon juthatsz jutalomkártyához: 
 

� Ha minden kockád egymástól különböző oldalt mutat a „végső eredményedben”, 
KIVÁLASZTHATSZ 1 jutalomkártyát a 2. fázisban, VAGY 

� ha a 3. fázisban 6 bátorságot költesz, HÚZHATSZ 1 véletlenszerű jutalomkártyát. 
 

Egyes csatatáblákon más módon is kaphat jutalomkártyát az egységed. 
További részleteket a csatatáblák ismertetésénél találsz. 

 

A jutalomkártyákat ugyanúgy tudod kijátszani, mint a normál tárgyakat, de 
csak az 1. fázis végén, a „végső eredményed” kidobása után. Lásd: TÁRGYKÁRTYÁK 
(7. o.). Ha egy jutalomkártyát kijátszottál, azt el kell dobnod, és ez már többet nem 
kerülhet vissza ebben a játékban. Ha már nincs jutalomkártya az asztalon, nem lehet 
újabb jutalmat szerezni. Csak egy jutalomkártyát szerezhetsz fordulónként. 

 

Ha egy jutalomkártya segítségével specialistához, vagy tárgyhoz jutsz, azok 
nem számítanak bele az adott forduló limitjébe. 
 

3 FÁZIS � SPECIALISTA TOBORZÁSA / TÁRGYSZERZÉS 
 
SPECIALISTÁK 

Ezek a speciálisan kiképzett katonák feltétlenül szükségesek az egységed 
túléléséhez. A kockáiddal csillagokat kell dobnod ahhoz, hogy egy specialistát tudj 
toborozni. Mindegyiknek van egy költsége (pl. a szanitéc költsége 4 csillag), és egy 
állandó képessége, mely befolyásolja azt az egységet, amelyhez csatlakozott (ez a 
képesség elvész, ha a specialista meghal). A speciális képességek halmozódnak: ha 
például egy veteránod és egy káplánod van, +1 katonát és +1 bátorságot kapsz 
minden PFK bónusz után, amit kidobtál. 

Kétféle specialistával találkozhatsz: 
 

� A sima specialisták mindenki számára elérhetők, hisz a játék kezdetén mindenki 
megkapja a saját sima specialista pakliját, míg 

� az egyedi specialistakártyák a közös készletben kezdenek a tárgyakkal együtt. 
 

A játék kezdetén ki kell válogatnotok a választott csatatáblához tartozó, 
rendelkezésre álló specialistákat (lásd e szabálykönyv vége felé). Minden olyan 
specialistát, akik nincsenek az adott csatatábla listáján, vissza kell tenni a játék 
dobozába (ezek nem toborozhatók). 

 

Ha elegendő csillagot gyűjtöttél össze, toborozhatsz egy specialistát 
(fordulónként azonban maximum egyet). Vond le a specialista költségét az 
erőforráslapkád megfelelő tárcsájának elforgatásával, majd tedd a kártyáját képpel 
felfelé magad elé. Ez a specialista ettől kezdve tagja az egységednek. 

 

A specialistáid is 1-1 katonának számítanak, így dönthetsz úgy, hogy ők 
haljanak meg egy csata során. Lásd: HARC (12. o.). Ha egy specialista meghal, akkor 
őt nem lehet már ebben a játékban újra toborozni. Emlékeztetőül tedd a halott 
specialista kártyáját képpel felfelé valahová az asztalra, egy külön kupacba. 

 
TÁRGYKÁRTYÁK 

A csavarkulcs szimbólumos dobásaid tárgypontokat generálnak. Ha elegendő 
tárgypontot összegyűjtöttél, elköltheted őket, hogy „megtalálj” egy tárgyat (csak 1 
tárgyat szerezhetsz fordulónként). Vond le a tárgy költségét az erőforráslapkád 
megfelelő tárcsájának elforgatásával, majd tedd a kártyáját képpel felfelé magad elé. 
Ez a tárgy ettől kezdve része a készletednek. 

 

Kétféle tárggyal találkozhatsz: 
 

� A sima tárgyak a csatatáblától függetlenül mindig rendelkezésre állnak, míg 
� az egyedi tárgykártyák a csatatáblától függően vagy rendelkezésre állnak, vagy 

nem (nézd át az adott csatatábla leírását). 
 

A tárgyaidat csak egyszer használhatod fel, a használat után pedig el kell 
dobnod őket. Emlékeztetőül tedd a felhasznált tárgykártyát képpel felfelé valahová 
az asztalra, egy külön kupacba. A specialistákkal ellentétben - melyek valamilyen 
állandó hatással rendelkeznek - a tárgyak hatása egyszeri, mely azonnal megtörténik. 
Annak ellenére, hogy csupán egyetlen tárgyat szerezhetsz fordulónként, nincs 
korlátja annak, hogy egy fordulóban hány már megszerzett tárgyadat használod fel. 
Egy tárgyat szinte bármikor felhasználhatsz (kivéve, ha a szövege valamilyen kikötést 
tartalmaz), és egyeseket már abban a pillanatban is használhatsz, amikor 
megszerezted (pl. az adó-vevő vagy a síp). Vedd figyelembe, hogy azon tárgyak, 
amelyek befolyásolják egy szektor védelmi értékét, vagy a géppuska tüzét (lásd a  
10-11. oldalakon), annak előnyét a forduló végéig az adott szektorban jelenlévő összes 
egység élvezheti. 

 



 
 

JÁRMŰVEK 
A járművekre általában az egyes csatatáblák bizonyos szektoraiban bukkan-

hatsz (pl. a Juno és a Sword Beach), vagy például a Legion of Merit jutalomkártya 
segítségével juthatsz hozzá. Járműveket a tárgyakhoz hasonlóan „találhatsz” (tárgy-
pontokat elköltve), de speciális szabályok vonatkoznak rájuk: 

 

� Egy jármű hatása állandó, és hat az ezen szektorban lévő összes egységre. 
� A specialistákkal ellentétben, egy jármű nem számít katonának. 
� Egy jármű soha nem mehet át aknazáron, még akkor sem, ha amúgy az egységed 

figyelmen kívül hagyhatja az aknákat. 
� Egy jármű soha nem léphet be a bunkerbe. 
� Az egységednek egyszerre maximum 1 járműve lehet. 
� A járműveddel kereskedhetsz, vagy elhagyhatod, de ha egyszer elhagytad, nem 

szállhatsz már vissza bele. 
 

 Nyilvánvalóan egy jármű jól látható a csatamezőn, nem kell őket úgymond 
„megtalálni”. Az elköltött tárgypontok a működésre bírásához szükséges 
kellékeket (pl. üzemanyag, speciális lőszer, stb.) szimbolizálják. 

 
KERESKEDÉS 

Mivel ez egy kooperatív játék, ahol egyvalaki veresége minden játékos 
vereségét is jelenti egyben, az egységeiteknek segíteniük kell egymást mindenben, 
amiben csak lehet. Az egész hadművelet sikere ettől függ! 

 
Kereskedés erőforrásokkal 

Ha 2 vagy több egység ugyanabban a szektorban tartózkodik, keresked-
hetnek egymással. Szabadon lehet kereskedni egymás közt a csillagokkal, katonákkal, 
bátorsággal, tárgypontokkal, tárgyakkal és járművekkel. A jutalomkártyákat és a 
specialistákat viszont nem cserélhetitek el egymással (kivéve a futárt). Az egységed 
nem kereskedhet egy olyan másik egységgel, aki nem tartózkodik vele egy 
szektorban. Az egységed adhat át erőforrásokat úgy is, hogy nem kap érte semmit 
cserébe. A kereskedés bármikor elvégezhető. A HARC fázis során is kereskedhettek a 
géppuskatűz kidobása után, de még az egységek vesztesége előtt, hogy segítsétek 
egymás egységeit a veszteségekkel való megbirkózásban. 

 
Kereskedés a hadnagy specialistával 

Ha a hadnagy specialista játékban van, minden fordulóban minden játékos 
elcserélheti egy (de csak egyetlen) kidobott kockáját egy másik játékos azonos színű 
kockájával (három játékos esetén így minden fordulóban lesz egy játékos, aki nem 
tud kockát cserélni). Az egységeknek nem kell ugyanabban a szektorban tartózkod-
niuk (a hadnagy kézjelekkel és rádión kommunikál a másik egységgel). Ne feledd, 
hogy az egyes szektorok „virtuális” jutalmai (lásd 10. o.), illetve a „parancsnokság” 
PFK bónusz kockája nem cserélhető el, csak a ténylegesen kidobott kockák. A csere 
után ugyanúgy minden színű kockából 2-2 kockádnak kell lennie. 

4. FÁZIS � MOZGÁS 
 

Minden csatatábla több mezőre, az ún. „szektorokra” van felosztva. Az 
egységed maximum 3 fordulót tölthet el egy szektorban (ez lehet kevesebb, vagy 
több is az adott szektor egyedi tulajdonságától függően). Ha ez az idő letelik, tovább 
KELL menniük. Az egységjelölő kockákon háromféle rendfokozati jelet találsz:   
                . Amikor a játékot elkezded, vagy a jelölődet egy új szektorba mozgatod 
át, akkor az egy rendfokozati jelű oldalával felfele kell azt elhelyezned. A következő 
fordulóban (ha a az egységed nem nyomul tovább), a kockádat egy rendfokozati 
jellel feljebb kell forgatnod. Ha már a 3. rendfokozati jelnél tartasz (    ), a kockádat 
a piros nyíl szimbólumra kell forgatnod (  ), jelezve, hogy a következő forduló 4. 
fázisában az egységednek tovább KELL nyomulnia. 

 

Ha az egységeddel mozogni akarsz, vagy mozognod kell, akkor tedd egy 
szomszédos szektor mezőjére az egységjelölő kockádat, ismét az egy rendfokozati 
jellel felfelé. Minden egység csak egyszer mozoghat fordulónként, és nem térhet 
vissza egy általa már meglátogatott szektorba. Mozoghat oldalirányba, vagy előre, de 
soha nem mozoghat hátrafelé. Ha az egységed előre mozog, egy új sorba, akkor 
„előrenyomul” (lásd alább).  

 

Fontos: ha az egységednek mozognia kell, de ezt bármilyen ok miatt nem 
képes megtenni, az egységed megsemmisül, és mindnyájan vesztetek. 

 
ELŐRENYOMULÁS 

Minden alkalommal, amikor az egységed előre mozog egy sorral, bátorságot 
kell elköltened. A szükséges bátorságot a sort elválasztó vízszintes vonal bal 
oldalán, a medálban lévő szám mutatja. A bunkerbe való belépéshez szintén 
bátorságot kell elkölteni, melyet a bunkerben lévő medálra nyomtatott szám 
mutatja. 

 
SZEKTOROK 
 A csatatáblán lévő szektorok egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek 
 (a bunker is szektornak számít). Ezeket a tulajdonságokat különböző 
szimbólumokkal (a jelentésüket lásd a csatatábla alján lévő jelmagyarázatokban), 
vagy szöveges módon jeleztük. Minden térkép kezdő helyeit (kezdő szektorait) a    
szimbólummal jelöltük meg, feltüntetve az induló erőforrásokat is. A leggyakrabban 
előforduló szimbólumok a következők:  
 

Egyedi utasítások 
Egyszerűen kövesd a jelmagyarázatban szereplő 
utasításokat. Ezek az utasítások elsőbbséget 
élveznek a játékszabályokkal szemben. A zölddel 
nyomtatott utasítások hasznosak a játékosoknak, 
míg a pirossal nyomtatottak károsak. 



 
 

 Nem maradhatsz itt 
 A fekete pajzzsal megjelölt szektorokban nem maradhatsz, ezeket el 
 KELL hagynod a következő forduló 4. fázisában. 
 
 Követelmény: XXX specialistának az egységedben kell lennie 
 Ahhoz, hogy belépj ebbe a szektorba, az egységedben kell lennie a 
feltüntetett specialistának. Ha nincs az egységedben, nem léphetsz be ebbe a 
szektorba. Ha a belépés után ez a specialistád meghal, attól még az egységed a 
szektorban maradhat (kivéve, ha ez egy fekete pajzzsal megjelölt szektor). Ezt a 
követelményt figyelmen kívül hagyhatod, ha a „csatakiáltás” PFK bónusz segítségével 
mozogsz ebbe a szektorba. 
 
 Követelmény: áldozd fel XXX specialistát a mozgás után 
 Ahhoz, hogy belépj ebbe a szektorba, az egységedben kell lennie a 
feltüntetett specialistának, akit fel kell áldoznod (el kell dobnod a kártyáját) a 
belépés után. Ha nincs az egységedben, nem léphetsz be ebbe a szektorba. Ha itt  
„1 Specialist” szerepel, akkor bármelyik specialistádat feláldozhatod megkötés nélkül 
a belépés után. A feláldozás a 4. MOZGÁS fázisban történik, és nem számíthatod 
bele az 5. HARC fázis áldozatai közé. Ezt a követelményt figyelmen kívül hagyhatod, 
ha a „csatakiáltás” PFK bónusz segítségével mozogsz ebbe a szektorba. 
 
 Fordulónként megkapott bónusz 
 Egyes szektorok bónusz kockaoldalt adnak neked minden fordu-
 lóban (a szimbólumtól függ, hogy mit), mely hozzáadódik a „végső 
eredményed” dobásához (lásd: 1. DOBÁS A KOCKÁKKAL fázis). Ezen bónusz 
kockaoldalaknak nincs színe, nem lehet velük kereskedni, és nem adhatók át a 
hadnagy specialistával sem. 
 
 Fordulónként elszenvedett büntetés 
 Néhány szektor valamilyen kockaoldal büntetést ad neked minden 
 fordulóban (a szimbólumtól függ, hogy mit), mely levonódik a 
„végső eredményed” dobásodból (lásd: 1. DOBÁS A KOCKÁKKAL fázis). Ha nem 
dobtál a kockáiddal ilyen szimbólumú oldalt, akkor a büntetésnek ebben a 
fordulóban nincs hatással rád. 
 
VÉDELMI ÉRTÉK (VÉD) 
 Minden szektorban található egy pajzs, a tetején a szektor számával, 
 és egy beleírt nagy számmal, ami a szektor védelmi értéke. Ez az a 
 szám, ahány katonát az egységed el fog veszíteni az adott 
szektorban. Minél magasabb ez a szám, annál halálosabb maga a szektor is (lásd:  
5. HARC fázis). Néha a védelmi értéket tartalmazó pajzs fekete színű fehér helyett, 
ez azt jelenti, hogy az egységed nem maradhat itt, hanem a következő fordulóban 
tovább kell nyomulnia. A pajzs színének nincs hatása a védelmi értékre. 

 Néhány szektorban több pajzsot is találsz, egyre növekvő 
 védelmi értékekkel. Ezeknél az első értéket kell használni 
 az első harci fázis során, a másodikat a második harci 
fázisban, stb. Az egységjelölő kockádon lévő rendfokozati jelek száma mutatja, hogy 
melyik pajzsot kell épp használnod. Egyes tárgyak és hatások lehetővé teszik, hogy 
csökkentsd a szektor védelmi értékét (pl.: lángszóró, vagy páncélököl). Ha ez 
megtörténik, akkor a védelmi érték változása az összes ezen szektorban lévő 
egységre hatással lesz a forduló végéig. Figyelj rá, hogy a védelmi értéket csökkentő 
hatások összeadódnak, de ha az már nulla alá csökkenne, csak 0-nak számít. 
 

 GÉPPUSKATŰZ (GPT) 
 Néhány szektor ki van téve a bunker géppuskái tüzének. Ezeket a 
 szektorokat külön megjelöltük a bal oldali szimbólummal a 
védelmi értéke mellett. Ha az egységed egy ilyen szektorban tartózkodik, akkor 
minden fordulóban dobj egy sima d6-tal, és a dobás eredményét add hozzá a 
szektor aktuális védelmi értékéhez. A GPT kockákat át lehet forgatni, vagy meg lehet 
a dobás eredményét változtatni egyes tárgyakkal, vagy hatásokkal (mint pl. a távcső). 
Ha valamilyen módon módosítod a szektor aktuális GPT értékét, az a szektorban 
lévő összes egységre hatással lesz. Néhány szektorban több GPT szimbólumot is 
láthatsz, ekkor a szimbólumok számával megegyező számú kockával kell dobnod, és 
ezek összege adódik a szektor aktuális védelmi értékéhez. 
 

 Speciális sebzés 
 Néha a géppuska tüzének valamilyen speciális hatása is van, ha  
 a GPT-re 6-ost dobsz. Egyszerűen olvasd el a csatatábla 
jelmagyarázatát, ahol ismertetjük a speciális hatást is (általában elveszítesz 1 
bátorságot, vagy 1 specialistát). Ezt a speciális sebzést minden egyes géppuska 
egyenként aktiválhatja: amelyik szektorban több GPT szimbólum van, akár több 
speciális sebzés is eshet. A speciális sebzés a normál géppuska sebzés felett adódik a 
veszteségeidhez. 
 

 AKNAZÁR 
 Ha egyik szektorból a másikba mozogsz egy aknazáron keresztül, 
 azonnal dobnod kell egy sima d6-tal, és ennyi katonádat veszíted 
el a taposóaknák következtében. A szanitéc egyel csökkentheti ezt a veszteséget, az 
aknász pedig teljesen semlegesítheti. Az aknazár miatt dobott kockát át lehet 
forgatni, vagy meg lehet a dobás eredményét változtatni egyes tárgyakkal, vagy 
hatásokkal (mint pl. a távcső). Ha több egység halad át ugyanabban a fordulóban 
ugyanazon az aknazáron, akkor is mindegyiknek kell veszteséget dobnis (némelyek 
szerencsésebbek, és nem lépnek rá arra az aknára, amelyre az utánuk jövő rátapos). 
 

 AKADÁLY 
 Az akadály áthatolhatatlan, amelyen az egységed még a 
 „csatakiáltás” PFK bónusz segítségével sem mozoghat keresztül (a 
 drótvágó vagy a bulldózer azért segíthet ezen). 



 
 

5 FÁZIS � HARC 
 

Függetlenül attól, hogy az egységed mozgott-e a fordulóban, vagy nem, 
ebben a fázisban veszteséget szenved az ellenség tüzének következtében. Annyi 
katonát veszítesz, amekkora azon szektor aktuális védelmi értéke, ahol épp 
tartózkodsz (plusz a GPT dobás, ha van géppuskatűz ebben a szektorban).  

 
VESZTESÉGEK 

Amikor az egységed bármilyen okból veszteséget szenved el, a katonáid 
aktuális számából le kell vonnod az elvesztett katonák számát (jelöld az erőforrás- 
lapkád tárcsáinak elforgatásával). Ne felejtsd el, hogy a specialistáid is 1-1 katonának 
számítanak. Ha az egységedben már nem marad katona és specialista sem, az 
egységed megsemmisült, és mindnyájan elvesztettétek a játékot. 

 
GYŐZELEM 

A játék megnyeréséhez minden játékosnak be kell lépnie a bunker 
szektorába, és maradnia kell legalább 1 katonájának. Ha akár egyetlen egység is nem 
tudja ezt végrehajtania, mindnyájan veszítetek. Miután az egységed belépett a 
bunkerbe, ettől kezdve biztonságban van, nem szenvedhet további veszteségeket, de 
nem is dobhatsz többet a kockáiddal. Tedd a túlélő specialistáidat a bunker mellé: 
minden ide tett specialista egyel csökkenti a bunker védelmi értékét, mely előnyt a 
később ide belépő társaid élvezhetnek majd. Ha egyszerre 2 vagy több egység lép a 
bunkerbe, a specialisták általi védelmi érték csökkenés rájuk még nem vonatkozik. A 
játék akkor ér véget, ha az utolsó egységnek is sikerül a bunkerbe lépnie. 

 
JÁTÉK ELVESZTÉSE 

Ahhoz, hogy a partraszállás sikeres legyen, minden egységre szükség van, 
amely biztosíthatja a partot. Egyetlen egység elvesztése elegendő ahhoz, hogy az 
egész partraszállás veszélybe kerüljön. A játék a vereségetekkel ér véget, ha: 
� bármelyik játékos katonáinak száma (beleértve a specialistákat is) nullára csökken, 

azaz az egység megsemmisül, VAGY 
� bármelyik egységnek mozognia kellene, de nem tudja azt megtenni (pl. nincs elég 

bátorsága hozzá). 
 
SZABÁLYÜTKÖZÉSEK ÉS FELOLDÁSUK 

Ha bármikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy egy vagy több kártya szövege 
ütközik egymással, vagy az alapszabállyal, és nem tudod eldönteni, melyiket vedd 
figyelembe, old fel a konfliktust az alábbi prioritási sorrend szerint: 

 

1. jutalomkártyák (felülírnak minden mást) 
2. tárgy- és járműkártyák 
3. specialisták 
4. szektor tulajdonságai 
5. játékszabályok (minden fenti felülírhatja) 

Továbbá, ha 2 egység ugyanazt szeretné cselekedni (pl. „megtalálni” 
ugyanazt a tárgyat, vagy elvenni ugyanazt a jutalomkártyát), akkor a kevesebb 
katonával rendelkező egység élvez elsőbbséget. Ha ez egyenlő, akkor kockadobással 
kell eldönteni, ki teheti meg a kérdéses dolgot kettejük közül. 

 

� OPCIONÁLIS SZABÁLYOK � 
 

SZÓLÓ JÁTÉK 
Ugyan a D-Day Dice egy kooperatív játék, de nagyon könnyű vele szólóban 

is játszani. A szabályok változatlanok maradnak (kivéve a kereskedést). A tárgyak, 
jutalmak és a PFK bónuszok esetén a „másik játékos” kifejezés is rád fog vonatkozni 
(pl. az „utánpótlás” PFK bónusz hatására 4+4 katonát fogsz kapni). A 2 részből álló 
jutalomkártyák esetén (mint pl. a Memorial Cross) csak az első jutalmat kaphatod 
meg, a másodikat nem. Egyjátékos módban nem használhatod a Victoria Cross 
jutalomkártyát, a haditudósító specialista kártyát, valamint a postagalamb, a 
parancstáska és az aknavető tárgykártyákat. 

Annak érdekében, hogy az egyéni teljesítményedet össze tudd hasonlítani, 
amikor legközelebb ugyanazzal a térképpel játszol, javasoljuk a 14. oldalon található 
győzelmi pont opcionális szabály alkalmazását. 

 

Szóló játékban való kereskedés 
Ha felfogadtad a hadnagy specialistát, vegyél el egy másik 6 kockából álló 

készletet, dobj velük (ne dobd újra a koponyákat, jók lesznek majd a „holt ember 
ajándéka” PFK bónuszhoz). Ezután tedd félre ezeket a kockákat: ez lesz a 
kereskedelmi tartalék. A hadnagy segítségével a saját „végső eredményedben” 
kidobott kockáid közül egyet kicserélhetsz a kereskedelmi tartalék egyik kockájára 
(így szabadulhatsz meg például egy nem kívánt koponyától).  A kicserélt kockák 
NEM lehetnek azonos színűek. Csak egyszer kereskedhetsz a kereskedelmi 
tartalékkal, amit a következő forduló 1. fázisában újra kell dobnod. Győződj meg róla, 
hogy mindkét helyen 2-2 kocka legyen minden színből. 

 
BAZOOKA JOE 

A játék könnyebbé tehető, ha a csatatáblától függetlenül minden tárgy 
hozzáférhető a játék során. Ha még így is nehéznek találod a játékot, tedd elérhetővé 
az összes specialistát is. 

 
KATONA HIÁNY 

Ha bármelyik forduló legelső dobásodkor egyetlen katonát sem dobtál, mind 
a 6 kockádat újradobhatod (játékonként maximum egyszer). 

 
JÓL FELSZERELT 

Mindenki 10-10 tárgyponttal kezdi a játékot. 



 
 

VÉLETLEN SPECIALISTÁK 
Ahelyett, hogy csak az egyes csatatáblák által megengedett specialistákkal 

játszotok, kitalálhattok eltérő kombinációkat is. Ehhez a sima specialista kártyáitokat 
a költségük alapján 3, képpel lefelé néző pakliba kell csoportosítanotok, majd a 
paklikat megkevernetek. Ezután húzzatok véletlenszerűen 3-3 lapot a 2 és 3 csillagba 
kerülő paklikból, és 1-1 lapot a 4 csillagba kerülők közül (ez összesen 7 kártya). Így 
lehetővé válik, hogy minden játékosnak egyedi specialistái legyenek. A kihúzott 
specialistákat mindenki tegye az elérhető készletébe, a többieket pedig tedd vissza a 
játék dobozába.  

Figyelj oda, hogy a játék nehézsége így nagyon megváltozhat. A véletlen-
szerűen kiválasztott specialisták eltérő nehézséget eredményezhetnek a játékosok 
között. 

 
A SZÁLLÁSMESTER SZESZÉLYE 

Ahelyett, hogy csak az egyes csatatáblák által megengedett egyedi tárgyakkal 
játszotok, kitalálhattok eltérő kombinációkat is. Ehhez keverd össze az egyedi 
tárgyak paklit képpel lefelé, majd minden játékos húzzon belőle véletlenszerűen 2-2 
lapot (így 2 játékosnál 4 egyedi tárgykártya lesz). A kiválasztott tárgyakat tedd a 
közös készletbe, a többieket pedig tedd vissza a játék dobozába.  

Figyelj oda, hogy a játék nehézsége így nagyon megváltozhat. Előfordulhat, 
hogy épp a kulcsfontosságú egyedi tárgyak hiányoznak, és emiatt pár csatatábla 
nagyon nehézzé válhat (mint például a Pointe-du-Hoc mászókampó és kötéllétra 
nélkül). 

 
GYŐZELMI PONTOK (GYP) (szóló játékhoz ajánlott)  

Verseny-, vagy szóló játékban szórakoztató lehet az elért siker, vagy bukás 
mértékének meghatározása. A játék végén (akár győzelemmel, akár vereséggel zárult) 
győzelmi pontokat kapsz (vagy kaptok), mely összehasonlítási alapul szolgálhat egy 
másik játék-, az adott játékban egy játékostársad-, vagy a versenyben egy másik 
csapat teljesítményével. Az alábbiakért lehet győzelmi pontokat szerezni: 

 

� Ha legalább egy játékos sikeresen bejutott a bunkerbe: 20 GYP-t kap az egész 
csapat. 

� Az első játékos, aki sikeresen bejut a bunkerbe: +20 GYP-t kap (ha 2 vagy több 
játékos éri el a bunkert ugyanabban a fordulóban, mindnyájan megkapják a 20-20 
GYP-t). 

� Minden játékos megkapja a játék vége előtt utoljára meglátogatott szektora 
sorszáma x 10 GYP-t. 

� Minden játékos a saját egységében megmaradt minden katona után: 1-1 GYP-t kap. 
� Minden játékos megmaradt minden bátorsága után: 2-2 GYP-t kap. 
� Minden játékos megmaradt minden specialistája után: 3-3 GYP-t kap. 
� Minden játékos minden egyes megszerzett jutalomkártyája után (akár képpel 

felfelé, akár képpel lefelé néz): 10-10 GYP-t kap. 

Ha szóló játékot játszol, és sikeresen eléred a bunkert, 20 GYP-t kapsz a 
bunker eléréséért, és másik 20 GYP-t azért, mert te érted el azt elsőként. 

 

Például: ha szóló módban megnyered az Omaha Beach csatatáblát úgy, hogy 
5 katonád, 2 bátorságod és 4 specialistád marad, a következő győzelmi pontokat 
szerzed: 20 GYP (a bunker eléréséért) +20 GYP (mivel te érted el a bunkert elsőként)  
+90 GYP (a bunker előtt meglátogatott utolsó szektor a #9-es volt) +5 GYP (az 5 
megmaradt katonád miatt) +4 GYP (a 2 megmaradt bátorság miatt) +12 GYP (a 
megmaradt 4 specialista miatt) +0 GYP (a 0 jutalomkártya után) = 151 GYP. 

 

Ha versenyjátékot játszotok, akkor határozzátok meg a csapatotok minden 
egyes tagja által szerzett GYP-okat külön-külön, majd a legkevesebb GYP-ot szerző 
csapattag eredménye lesz egyben a csapatotok eredménye is. 

 
VAKREPÜLÉS 

A játék kezdetén hagyjátok figyelmen kívül a kezdő szektorotok által 
biztosított induló erőforrásokat, és egyszerűen mindenki 1 katonával kezd, amit 
jelöljetek meg az erőforráslapkátok megfelelő tárcsájának elforgatásával. Ezután 
mindnyájan dobjatok négyszer az egységjelölő kockátokkal, hogy a dobás eredménye 
szerinti további erőforrást kapjatok: 

 
 1, 2, vagy 3 rendfokozati jel = 1, 2, vagy 3 katona 

 
 1, vagy 2 nyíl = 1, vagy 2 csillag 

 
 fekete pajzs = semmi  

 
 

Állítson emléket a D-Day Dice játék azon fiatal férfiaknak, akik a 
kötelességteljesítésük közben életüket veszítették azon a végzetes reggelen. 



 
 

� CSATATÁBLÁK � 
 

A csatatáblákat úgy terveztük meg, hogy a megfelelő (alább felsorolt) 
sorrendben lejátszva őket, mindegyikük valamilyen új funkciót tegyen a játékhoz. 
Erősen ajánljuk, hogy a D-Day Dice játékot az Exercise Tiger csatatáblával kezdjétek 
(ahol a szövetségesek 1944 áprilisában a normandiai partraszállást gyakorolták). 
Kezdjétek a gyakorló szabályokkal. 

Miután elsajátítottátok az alapszabályokat, megismerkedhettek a specialis-
tákkal az alapkiképzés fejezetben leírtak szerint. Ha már ezekkel is tisztában vagytok, 
bátran rátérhettek a haladó kiképzés szabályaira. Ha így is sikerült nyernetek, tovább 
haladhattok a „komolyabb” csatatáblák (mint az Omaha és Gold) felé... 

 
1. csatatábla: EXERCISE TIGER 

 

GYAKORLÓ SZABÁLYOK 
A gyakorló szabályok alkalmazásakor hagyjátok figyelmen kívül az egyes 

szektorok tulajdonságait. Az egyetlen dolog, amire figyelnetek kell, az a szektorok 
védelmi értéke (a pajzsokba írt nagy számok). Ne felejtsétek el, hogy a fehér pajzzsal 
megjelölt szektorokban több fordulón keresztül is maradhattok, míg a fekete 
pajzzsal megjelölteket (#4 és #6 szektor) a következő fordulóban el kell hagynotok. 
Nem kell foglalkoznotok a géppuskák tüzével, és az aknazárakkal sem. 

A kockadobásaitoknak csak két eredményét kell figyelembe vennetek: a 
katonákat és a bátorságot. Szükségetek van katonákra, hogy az osztagaitok túléljék 
az ellenség tüzét, és szükségetek van bátorságra is az előrenyomuláshoz. A többi 
kocka szimbólumot a gyakorló szabályok során hagyjátok figyelmen kívül. 

A cél az, hogy legalább egy egység eljusson a bunkerbe úgy, hogy marad 
legalább 1 katonája. Ha egy egység megsemmisül az előrenyomulás közben, a többi 
játékos attól még folytathatja a harcot. 

Ha gondoljátok, nyomon követhetitek a kapott csillagokat és tárgypontokat 
is, ez segíthet a végső győzelmi pontok meghatározásában, amiből kiderülhet, 
melyikőtök volt a legügyesebb a gyakorló pályán. 

 
ALAPKIKÉPZÉS 

Még mindig figyelmen kívül hagyhatjátok az egyes szektorok tulajdonságait, 
kivéve a géppuskák tüzét, és az aknazárakat. Ez nehezíti és egyben veszélyesebbé is 
teszi a játékot. 

Az előrenyomulás elősegítése érdekében immár hozzáfértek a specialisták-
hoz. A cél az, hogy legalább egy egység eljusson a bunkerbe úgy, hogy marad 
legalább 1 katonája. Ha egy egység megsemmisül az előrenyomulás közben, a többi 
játékos attól még folytathatja a harcot. Annak eldöntésére, hogy melyikőtök 
teljesítette a legügyesebben az alapkiképzést, használjátok a győzelmi pontok 
opcionális szabályt. 

Mivel nem használtok tárgyakat, figyelmen kívül hagyhatjátok az összes 
csavarkulcs dobást, de persze követhetitek a tárgypontok alakulását, a győzelmi 
pontozás miatt. 

Az alapkiképzés során az alábbi specialisták állnak a rendelkezésetekre: 
 

 sima specialisták: egyedi specialisták: 
 • Beachmaster • Captain 
 • Corporal • Lieutenant 
 • Medic • Engineer 
 • Minesweeper • General 
 • Sharpshooter 
 
HALADÓ KIKÉPZÉS 

Innentől éles lőszerrel fogtok tüzelni! A haladó képzésben már az összes 
alapszabályt használni fogjátok, és a szektorok minden tulajdonsága is aktív lesz. 
Immár a tárgyak is elérhetők. 

A cél az, hogy legalább egy egység eljusson a bunkerbe úgy, hogy marad 
legalább 1 katonája. Ha egy egység megsemmisül az előrenyomulás közben, akkor 
mindenki veszít, tehát segítenetek kell egymást a játék során! Megjegyzések: 

 

#2 és #3 szektorok: a feltüntetett specialisták automatikusan csatlakoznak az 
egységedhez ingyen (nem kell őket toborozni). 

 

#5 szektor: csak akkor tudsz ide belépni, ha nálad van a tizedes specialista. 
 

#7 szektor: nem lesz egyetlen kocka sem „zárt” kocka. 
 

#7 és #10 szektorok: csak akkor tudsz ide belépni, ha fel tudsz áldozni egy 
tetszőleges specialistát az egységedből. 

 

#8 szektor: csak 5 kockával dobhatsz, 6 helyett. 
 

#9 szektor: bár itt nem találhatsz újat, de itt is használhatsz tárgyakat, ha korábban 
sikerült szerezned. 

 

#10 szektor: csak akkor kapsz 1d6 katonát, amikor belépsz ebbe a szektorba, nem 
minden forduló elején. 

 
A haladó kiképzés során az alábbi specialisták és tárgyak állnak a rendelkezésetekre: 
 

 sima specialisták: egyedi specialisták: egyedi tárgyak: 
 • Beachmaster • Captain • Bazooka 
 • Corporal • Engineer • Dispatch Case 
 • Medic • Lieutenant • Flak Vest 
 • Minesweeper • Messenger • Lucky Charm 
 • Scout • General • Strategic Map 
 • Sharpshooter  • Toolkit 
 • Veteran 
 
Ez a térkép az 1944. április 28-án meghalt 638 amerikai katonának állít emléket, 
akiknek hajóját egy német E-hajó torpedózta meg a Tigris Hadgyakorlat végrehajtása 
közben. 



 
 

2. csatatábla: OMAHA BEACH 
 

#5 szektor: a géppuskák speciális sebzése a „-1 specialista”. Ekkor egy specialistát 
vesztesz a normál géppuskatűz áldozatain túl. Ha már nincs specialista az 
egységedben, hagyd figyelmen kívül ezt a speciális sebzést. 

 

#7 szektor: bár itt nem találhatsz újat, de itt is használhatsz tárgyakat, ha korábban 
sikerült szerezned. 

 

#8 szektor: soha nem tartózkodhat ebben a szektorban egynél több egység. Ahhoz, 
hogy egy új egység lépjen ebbe a szektorba, a már ott lévő egységnek tovább 
kell nyomulnia. 

 

Megjegyezés: a #3, #7 és #9 szektorokban ábrázolt bombatölcsérek csak grafikai 
elemek, azoknak a játékmenetre nincs hatása. 

 
Az Omaha Beach-en az alábbi specialisták és tárgyak állnak a rendelkezésetekre: 
 

 sima specialisták: egyedi specialisták: egyedi tárgyak: 
 • Corporal • Captain • Command Jacket 
 • Hero • Combat Photographer • Dispatch Case 
 • Medic • Decoy • Flak Vest 
 • Minesweeper • Lieutenant • Lucky Charm 
 • Scout • Messenger • Mortar 
 • Sharpshooter  • Strategic Map 
 • Veteran 
 

 
 
Az alábbi fotót a legendás fotográfus, Robert Capa készítette az 1. amerikai 
gyalogoshadosztály (A Nagy piros Egyes) katonáiról. 

3. csatatábla: UTAH BEACH 
 

#2 szektor: az itt kezdő játékos 0 katonát kap, de megkapja a tizedes specialistát. 
 

#6, #13 és #14 szektorok: a géppuskák speciális sebzése a „-1 bátorság”. Ekkor 1 
bátorságot is vesztesz a normál géppuskatűz áldozatain túl. Ha már nulla a 
bátorságod, hagyd figyelmen kívül ezt a speciális sebzést.  

 

#6 szektor: a koponya dobásokat nem dobhatod újra, de továbbra is figyelmen kívül 
hagyhatod őket (pl. az orvlövész specialistával), vagy megváltoztathatod az 
eredményét (pl. a lőszeres láda, vagy a távcső tárgyakkal). 

 

#10 és #12 szektorok: a vállap és lángszóró kártyákat csak ezen szektorokban 
találhatod meg (a vállapot a #10, a lángszórót a #12 szektorban). Ezt az 
elsőként ide belépő egység kapja meg ingyen, így készítsd a 2 tárgykártyát 
valahová a csatatábla közelébe. 

 

#11 szektor: ha a „végső eredményedben” 4 különbözőt dobsz, kapsz 5 katonát. Ezt 
akkor is megkapod, ha 5 vagy 6 különbözőt dobsz. Ez a bónusz az esetleges 
PFK bónuszon felül van. 

 
Az Utah Beach-en az alábbi specialisták és tárgyak állnak a rendelkezésetekre: 
 

 sima specialisták: sima tárgyak: 
 • Beachmaster • Shoulder Patch (#10 szektor) 
 • Chaplain • Flame-Thrower (#12 szektor) 
 • Corporal  
 • Hero egyedi tárgyak: 
 • Minesweeper • Ammo Box 
 • Scout • Dispatch Case 
 • Sharpshooter • Lucky Charm 
  • Pocket Bible 
 egyedi specialisták: • Rangefinder 
 • Captain • Signalling Lamp 
 • Decoy 
 • General 
 • Lieutenant 
 
 
 
Ez a térkép emléket állít Theodore Roosevelt, Jr. 
dandártábornoknak, és a 4. gyalogoshadosztály 
(az ún. „Ivy Division”) katonáinak. 



 
 

4. csatatábla: GOLD BEACH 
 

Bunkerek: ezen a csatatáblán mindkét bunkert el kell foglalni a győzelem érdekében. 
Ha egy egység belép egy bunker szektorába (és marad legalább 1 katonája), a 
továbbiakban már nem vehet részt a játékban, de a specialistái csökkentik 
annak a bunkernek a védelmi értékét. 

 

#8 szektor: az első játékos, aki ebbe a szektorba lép, kap egy jutalomkártyát. Csupán 
egyetlen jutalomkártya szerezhető e módon az egész játék során. A törté-
nelemhűségre törekvő játékosok válasszák a Victoria Cross jutalomkártyát (ha 
még rendelkezésre áll). 

 

Szóló mód: szóló módban is mindkét bunkert el kell foglalnod. Az első elfoglalása 
után oldalirányba mozogva elfoglalhatod a másikat is. Ne feledd, hogy nem 
léphetsz egy olyan szektorba, ahol már voltál, így az 1. bunkerbe a #9, vagy 
#10 szektorból kell előretörnöd, hogy kiléphess a felső sorra, és elfoglalhasd a 
2. bunkert is. 

 
A Gold Beach-en az alábbi specialisták és tárgyak állnak a rendelkezésetekre: 
 

 sima specialisták: egyedi specialisták: egyedi tárgyak: 
 • Beachmaster • Captain • Bazooka 
 • Corporal • Engineer • Dexedrine 
 • Medic • Lieutenant • Flak Vest 
 • Minesweeper • Quartermaster • Gammon Bomb 
 • Platoon Leader • Messenger • Lucky Charm 
 • Sharpshooter  • Pocket Bible 
 • Veteran 
 

 
Ez a térkép emléket állít a Stanley Hollis őrnagy által vezetett Green Howards 
ezrednek, akik egyszerre foglaltak el két bunkert a Gold Beachen. 

5. csatatábla: JUNO BEACH 
 

#4 és #9 szektorok: a feltüntetett specialista automatikusan ingyen csatlakozik az 
egységedhez (nem kell őt toborozni). Amikor a #9 szektorba lépve megkapod 
a kihajózási tiszt specialistát, nem kapsz mellé azonnal 3 katonát is, hiszen ez 
csak a következő előrenyomulás UTÁN jár neked. 

 

#5 szektor: a tankot ebben a szektorban „találhatod meg”, ha kifizeted a szükséges 
tárgypontot. Ne felejtsd el, hogy a járművek nem tudnak az aknazáron átkelni. 

 

#7 szektor: ha a tábornok már játékban van, nem kapod meg a szektor jutalmát. 
 

#8 szektor: ne felejtsd el, hogy a büntetés csak a „végső eredményedre” vonatkozik, 
azaz nem veszítesz 3 csillagot minden fordulóban, csupán a dobásod 
eredménye csökken 3 csillaggal. 

 

#11 szektor: ha a „végső eredményedben” 4 különbözőt dobsz, veszítesz 3 katonát. 
Ezt akkor is elveszíted, ha 5 vagy 6 különbözőt dobsz. 

 

#13 szektor: a lángszóró kártyát csak ebben a szektorban találhatod meg. Ezt az 
elsőként ide belépő egység kapja meg ingyen, így készítsd a lángszóró 
tárgykártyáját valahová a csatatábla közelébe. 

 
A Juno Beach-en az alábbi specialisták és tárgyak állnak a rendelkezésetekre: 
 

 sima specialisták: egyedi specialisták: sima tárgyak: 
 • Beachmaster • Captain • Flame Thrower 
 • Corporal • Combat Photographer   (#13 szektorban) 
 • Medic • Lieutenant  
 • Minesweeper • Quartermaster egyedi tárgyak: 
 • Platoon Leader • War Correspondent • Lucky Charm 
 • Scout  • Dexedrine 
 • Veteran járművek: • Gammon Bomb 
  • tank (#5 szektorban) • Rangefinder 
   • Signalling Lamp 
   • Toolkit 
 
 
 
 
 

Ez a térkép emléket állít Léo Major 
tizedesnek és a Régiment de la 
Chaudière katonáinak. 



 
 

6. csatatábla: SWORD BEACH 
 

#4 szektor: mint minden más „virtuális” jutalomnál, a bónusz koponya kockaoldalt 
sem cserélheted el a hadnagy segítségével. 

 

#5 szektor: a hadnagy specialistát csak ebben a szektorban találhatod meg. Ezt az 
elsőként ide belépő egység kapja meg ingyen, így készítsd a hadnagy kártyáját 
valahová a csatatábla közelébe. 

 

#6, #7 és #11 szektorok: 
VÉLETLEN SZEKTOROK: amikor az első egység belép egy ilyen szektorba, 
dobj egy kockával, és keresd ki a szektor aktuális tulajdonságát az alábbi 
táblázatokban (használhatod a távcsövet a dobás eredményének 
megváltoztatására). A kidobott tulajdonság a játék végéig megmarad. 
Emlékeztetőül hagyd a kockát az adott szektoron. 

 
Véletlen szektor tulajdonságok: 
 
 
 

1 - aknavető tűz: minden 5. fázisban veszítesz 1d6 katonát 
2 - aknamező: a koponyákat nem lehet újradobni 
3 - rókalyuk: fordulónként -1 csillag 
4 - fedezés: fordulónként +1 bátorság 
5 - féllánctalpas: „találhatsz” egy féllánctalpas járművet (fizesd ki a költségét) 
6 - a dicsőség mezeje: húzz véletlenszerűen 1 jutalomkártyát (lásd #15 szektor) 
 
 
 
1 - tüzérségi tűz: nem maradhatsz ebben a szektorban! 
2 - halott katona: fordulónként -1 bátorság 
3 - mesterlövész: adj egy tetszőleges színű koponyát a „végső eredményedhez” 
4 - lövészárok: fordulónként +1 csillag 
5 - bulldózer: „találhatsz” egy bulldózer járművet (fizesd ki a költségét) 
6 - magaslat: nincs „zárt” kocka 
 
 
 
1 - gyalogsági aknák: ha nincs az egységedben az aknász specialista, minden 5. 
  fázisban veszítesz 1d6 katonát 
2 - kereszttűz: nincs „csatakiáltás” PFK bónusz 
3 - rajtaütés: a „végső eredményedben” lévő minden csillag után veszítesz 1-1 katonát 
4 - tüzérségi zárótűz: nem maradhatsz ebben a szektorban! 
5 - páncélautó: „találtál” ingyen egy páncélautó járművet  
6 - gyülekező pont: minden egyes PFK bónusz mellé kapsz +1 katonát is 

#15 szektor: az első játékos, aki ebbe a szektorba lép, kap egy jutalomkártyát. 
Csupán egyetlen jutalomkártya szerezhető e módon az egész játék során. 

 
A Sword Beach-en az alábbi specialisták és tárgyak állnak a rendelkezésetekre: 
 

 sima specialisták: egyedi specialisták: egyedi tárgyak: 
 • Chaplain • Captain • Ammo Box 
 • Corporal • Lieutenant • Dispatch Case 
 • Hero • Marksman • Lucky Charm 
 • Point Man • Messenger • Pocket Bible 
 • Minesweeper • Quartermaster • Rangefinder 
 • Scout  • Toolkit 
 • Veteran 
 
 
 
Ez a térkép állítson emléket Philippe Kieffer korvettkapitány, Simon Fraser 
dandártábornoknak (15th Lord Lovat), valamint Dudás Bill Millinnek és a  
4. Kommandó katonáinak. 
 



 
 

7. csatatábla: POINTE-DU-HOC 
 

#2 szektor: az induló erőforrás 1 katona és 3 bátorság. 
 

#4 szektor: bár itt nem találhatsz újat, de itt is használhatsz tárgyakat, ha korábban 
sikerült szerezned. 

 

#7 szektor: amikor megpróbálsz „felmászni” a #6 szektorból a #9 szektorba, vagy a 
#8 szektorból a #10 szektorba, és az nem sikerül, akkor még visszatérhetsz a 
#7 szektorba, hogy a következő fordulóban újból megpróbálhasd a mászást. 
Ne felejtsd el azonban, hogy ha egyszer már jártál a #7 szektorba, és elrontod 
a mászást, már nem térhetsz vissza a #7 szektorba! 

 

#9 és #10 szektorok:  
A MÁSZÁS SZABÁLYAI: Ahhoz, hogy előretörj ezekbe a szektorokba, 
sikeresen „fel kell másznod” ide. Nem törhetsz előre más módon, és ide a 
„csatakiáltás” PFK bónusszal sem juthatsz el. Egy sikeres „mászáshoz” 4 
koponyát kell dobnod a „végső eredményedben”. Annak érdekében, hogy 
ezt könnyebben megtehesd, a „mászás” érdekében dobott kockáid közül 
egyik sem lesz „zárt” kocka. Három fordulón keresztül próbálkozhatsz 
ezzel, és ha nem sikerül, vissza kell vonulnod a #7 szektorba, majd 
megpróbálhatsz felmászni a másik szektorba. A „mászás” során dobott 
koponyák a megszokott módon számítanak: semmissé tesznek egy másik 
kockát, de megadhatják a „holt ember ajándéka” PFK bónuszt. 

 
A Pointe-du-Hoc csatatáblán az alábbi specialisták és tárgyak állnak a 
rendelkezésetekre: 
 

 sima specialisták: egyedi specialisták: egyedi tárgyak: 
 • Corporal • Captain • Ammo Box 
 • Hero • Lieutenant • Command Jacket 
 • Medic • Marksman • Dispatch Case 
 • Platoon Leader • Quartermaster • Grappling Hook 
 • Point Man • War Correspondent • Rangefinder 
 • Sharpshooter  • Rope Ladder 
 • Veteran 

 
 
 
 
Ez a térkép állítson emléket James 
Earl Rudder alezredesnek, és a 2. 
Rangers zászlóalj Dog, Easy és Fox 
századai katonáinak. 

8. csatatábla: MERVILLE BATTERY 
 

#2 szektor: az induló erőforrás 1 katona és 2 csillag. 
 

#4 és #12 szektorok: ha a tábornok játékban van, az egységek figyelmen kívül 
hagyhatják e szektorok tulajdonságait. 

 

#6 és #9 szektorok: ezek a szektorok csak a drótvágó tárgy segítségével érhetők el, 
így a játék során ezek közül csak az egyik szektor látogatható meg. Az 
éremtartó és az amphetamin tárgykártyákat csak ezekben a szektorokban 
találhatod meg (az éremtartót a #6, a amhetamin a #9 szektorban). Ezt az 
elsőként ide belépő egység kapja meg ingyen, így készítsd az éremtartó és 
amphetamin tárgykártyákat valahová a csatatábla közelébe. 

 

#11. szektor: egyetlen tárgy vagy specialista sem csökkentheti a szektor védelmi 
érétkét. Ez érvényes a bangalore torpedó, a Gammon bomba és a páncélököl 
tárgyakra, valamint a tank járműre is. 

 

Bunker: csak a „csatakiáltás” PFK bónusz segítségével lehet a bunkerbe előrenyo-
mulni (ha sikerül 3 különböző színű bátorságot dobnod, amiben az 
amphetamin nagy segítséget nyújthat). 

 

Szóló játék: az amphetamin tárgykártya nem érhető el szóló módban. A #9 
szektorban lévő amphetamin tárgykártyát cseréld ki a jeladó lámpára. Ezt 
egyben azt is jelenti, hogy a jeladó lámpát máshol nem „találhatod meg”. 

 
A Merville Battery csatatáblán az alábbi specialisták és tárgyak állnak a 
rendelkezésetekre: 
 

 sima specialisták: egyedi specialisták: egyedi tárgyak: 
 • Corporal • Captain • Signalling Lamp  
 • Hero • Grenadier   (#9 szektor - csak a  
 • Medic • Lieutenant    szóló játékmódban) 
 • Minesweeper • Marksman • Amphetamines 
 • Paratrooper • Quartermaster   (#9 szektor) 
 • Pathfinder  • Medal Case 
 • Sharpshooter    (#6 szektor) 
   • Flak Vest 
   • Mortar 
   • Strategic Map 
   • Wirecutters 
 
Ez a térkép állítson emléket Terence Otway alezredesnek és az ejtőernyős ezred  
9. zászlóaljának, valamint az 1. kanadai ejtőernyős zászlóalj katonáinak. 



 
 

� A „DEDASTICK” HADMŰVELET � 
(forgatókönyv 2-4 játékos részére) 

 

Merville hatalmas lövegei a Sword Beach-en előretörő szövetséges 
csapatokra irányulnak. Az ütegeket el kell hallgattatni! 

Forgasd a Merville Battery és a Sword Beach csatatáblákat fejjel lefelé 
egymás fölé úgy, hogy a bunkerek a két tábla találkozásánál, középen legyenek. Ti 
döntitek el, hogy ki melyik csatatáblán akar játszani, de mindegyik táblán legalább 
egy-egy egységnek kezdenie kell. Mindkét térkép rendelkezésre álló tárgyai és 
specialistái ugyanabba a közös készletbe kerülnek. Javasoljuk, hogy adjatok még 2 
speciális tárgyat a készletbe: a páncélöklöt és a füstbombát. 

Ezen forgatókönyvben a Sword Beach folyamatos tüzérségi tűz alatt áll: 
minden itteni szektor védelmi értéke egyel megnő, amíg el nem foglaljátok a 
Merville csatatábla #8 szektorát. A Sword bunker is folyamatos tüzérségi tűz alatt 
áll: ide addig nem lehet belépni, amíg a Merville bunkert el nem foglaltátok (és amíg 
ezzel el nem némítottátok az ütegeit). 

A két tábla felső sorai „szomszédosak” egymással, így mozoghattok egyik 
tábláról a másikra (egyszerűen előretörve, és kifizetve a célszektor bátorság 
költségét). Itt se feledkezz meg róla, hogy visszavonulás nincs: nem mehetsz vissza 
egy olyan szektorba, ahol már egyszer jártál. Az aknavetőt az egyik tábla felső 
sorában ki lehet játszani, hogy hatással legyen a másik tábla felső sorára. A bunkerek 
is szomszédosak egymással. Ha egy egység elfoglalja az egyik tábla bunkerét, dönthet 
úgy, hogy a következő fordulóban előrenyomul a másik tábla bunkerébe. Persze 
dönthet úgy is, hogy számára véget ért a játék, és ekkor el kell távolítani az egységet 
a már ismert szabályok szerint. 

A postagalamb segítségével kereskedhettek az erőforrásokkal a két tábla 
között, a hadnagy segítségével pedig kockát cserélhettek. A „minden egységet” érintő 
kártyák, vagy hatások mindkét táblán lévő összes egységre vonatkoznak. Ne feledd el, 
hogy a hadnagy csak a Sword Beach #5 szektorában található meg. 

Ha csak egyetlen egység indul valamelyik táblán, akkor arra a szóló 
játékmód szabályai érvényesek. 

 

� D-DAY DICE TAKTIKAI TANÁCSOK � 
 

� Már a játék kezdetén válaszd ki az előrenyomulásod irányát. 
� Próbálj meg az alsóbb szektorokban addig maradni, amíg csak lehetséges. A felső 

szektorok sokkal nehezebbek, és elegendő katona kell a bunker bevételéhez is. 
� Fókuszálj a katonák gyűjtésére. Ne törekedj olyan PFK bónuszra („parancsnokság”, 

„csatakiáltás”, vagy „különleges zsákmány”) amire épp nincs szükséged. 
� Maximalizáld a begyűjtött tárgypontjaidat úgy, hogy csak csavarkulcsokat dobsz 

egy „végső eredményedben”. Válassz olyan szektort, ami +1 csavarkulcsot ad 
fordulónként, fogadd fel a felderítő specialistát, és „találd meg” a leginkább kellő 
tárgyakat, amint csak lehetséges. 

� A bangalore torpedó a barátod. Használd bátran a legmagasabb védelmi értékű 
szektorban. 

� SIMA SPECIALISTA KÁRTYÁK � 
 

BEACHMASTER (kihajózási tiszt)���: Minden előretöréskor kapsz 3 katonát. Ha 
feláldozod őt az előretörés után, utoljára még ekkor is megkapod a 3 katonát. 

CHAPLAIN (káplán)����: Minden megszerzett PFK bónusz mellé kapsz +1 bátor-
ságot is. 

CORPORAL (tizedes)��: Újradobhatod a „végső eredményed” egyik kockáját („zárt” 
kockát azonban ekkor sem dobhatsz újra). 

HERO (hős)���: Elkölthetsz bátorságot és/vagy csillagokat, hogy megmentsd a 
katonáidat. Minden elköltött 1 bátorság / csillag után 1-1 katonád nem hal meg. 
Bármennyi bátorságot / csillagot és bármilyen összetételben elkölthetsz. 

MEDIC (szanitéc)����: Minden fordulóban megmenthet 1 katonát, aki meghalna. 
Fordulónként csak egyszer használható,  és nem menthet meg specialistát. 

MINESWEEPER (aknász)���: Figyelmen kívül hagyhatod az aknazárakat. 
PARATROOPER (ejtőernyős)��: Feláldozhatod őt, hogy ne haljon meg 6 katonád. 

Tulajdonképpen 6 katonaként használható. 
PATHFINDER (elővéd)���: Minden mozgásod után kapsz 1 katonát. 
PLATOON LEADER (osztagparancsnok)��: Minden előretörés követelménye 1-1 

bátorsággal csökken. 
POINT MAN (irányzó)��: Áldozd fel őt, hogy még egy fordulót ebben a szektorban 

maradhass. 
SCOUT (felderítő)��: Adj +1 csavarkulcsot a „végső eredményedhez”. Ennek a 

csavarkulcsnak nincs színe, és nem cserélheted el. 
SHARPSHOOTER (orvlövész)��: Semlegesíti egy koponya dobásod negatív hatását 

a „végső eredményedben” (nem kell miatta figyelmen kívül hagynod egy 
másik kockát). Ettől még a koponya beleszámíthat a „holt ember ajándéka” 
PFK bónuszba, vagy használhatod a lőszeres láda tárgykártya képességéhez. 

VETERAN (veterán)���: Minden megszerzett PFK bónusz mellé kapsz +1 katonát is. 
 

� EGYEDI SPECIALISTA KÁRTYÁK � 
 

CAPTAIN (százados)����: Változtasd meg a „végső eredményedben” lévő egyik 
kockád színét (az eredményét nem). Így lehet akár 3 azonos színű kockád is. 

COMBAT PHOTOGRAPHER (hadi fotográfus)���: Áldozd fel őt a „végső eredmé-
nyed” kidobásakor: ez lesz a következő fordulóban is a „végső eredményed”. 

DECOY (csalétek)��: Feláldozhatod őt egy másik nevesített specialista helyett. Nem 
kell a megnevezett specialistának az egységedben lennie. 

ENGINEER (utász)����: A bunkered védelmi értékét csökkentsd 5-tel. 
GENERAL (tábornok)����: Minden játékosnak csak 1 kockáját kell „zárolnia”. 
GRENADIER (gránátos)����: Áldozd fel, hogy véglegesen elhallgattassa a 

géppuskát ebben a szektorban (ami nem lehet a bunker). 
LIEUTENANT (hadnagy)����: A „végső eredmények” kidobása után minden 

játékos elcserélheti egyetlen kockáját egy másik játékos egyik azonos színű 
kockájával. Minden játékos maximum egy kockát cserélhet el ilyen módon. 



 
 

MARKSMAN (mesterlövész)��: Minden egyes koponya dobás után, melyet „zárt” 
kockaként félreteszel, 3-3 katonát kapsz. 

MESSENGER (futár)���: A specialistáidat 1 csillaggal kevesebbért fogadhatod fel. A 
futárt körönként egyszer el lehet cserélni. 

QUARTERMASTER (szállásmester)��: Minden játékos minden tárgyat 2 tárgypont-
tal kevesebbért „találhat” meg. 

WAR CORRESPONDENT (haditudósító)���: Áldozd fel, hogy az egységed helyet 
cserélhessen egy másik szektorban lévő egységgel. Az egységjelölő kockákat 
nem kell kicserélni. Mindkét egység beléphet a korábban már meglátogatott 
szektorokba. 

� JÁRMŰKÁRTYÁK � 
 

AMBULANCE (mentőautó) 20: Fordulónként megmenti 1 katonádat, aki meghalna, 
és semmissé teszi a feláldozását. 

ARMORED CAR (páncélautó) 20: Fordulónként +1 csillagot kapsz, valamint minden 
tárgyat 1 tárgyponttal kevesebbért tudsz „megtalálni”. 

BULLDOZER (bulldózer) 20: Fordulónként +1 bátorságot kapsz, valamint az 
akadályok nem blokkolják a mozgásodat. (Más egységek is a szektorodba 
mozoghatnak a segítségével akadályon keresztül.) 

HALF-TRACK (féllánctalpas) 15: Fordulónként +1 csavarkulcsot kapsz, és egynél több 
tárgyat is „találhatsz” fordulónként. 

JEEP (dzsip) 12: Újradobhatod a „végső eredményed” egyik kockáját („zárt” kockát 
azonban ekkor sem dobhatsz újra). 

TANK (tank) 20: A szektorod védelmi értékét csökkentsd 2-vel, és figyelmen kívül 
hagyhatod a géppuskák speciális sebzését. 

 

� SIMA TÁRGYKÁRTYÁK � 
 

CARRIER PIGEON (postagalamb) 3: Ebben a fordulóban kereskedhetsz egy másik 
játékossal, akinek az egysége ugyanezen a csatatáblán van. 

BANGALORE TORPEDO (bangalore torpedó) 20: Csökkentsd a szektorod (mely 
nem a bunker) védelmi értékét 0-ra. Ez nem befolyásolja a géppuskatüzet. 

BINOCULARS (távcső) 10: Forgass át egy kockát egy tetszőleges másik oldalára (a 
színe természetesen nem változik). Ezt használhatod egy „zárt” kockára is, és 
bármilyen másik kockára is, és adhat PFK bónuszt. 

FIELD RADIO (tábori rádió) 12: Kapsz 5 katonát. 
FLAME-THROWER (lángszóró) 20: Csökkentsd a bunker védelmi értékét 10-zel. 
GRENADE (gránát) 10: Megakadályozza ebben a körben, hogy a szektorodban 

lőjenek a géppuskák. A GPT dobás előtt kell kijátszanod. 
SHOULDER PATCH (vállap) 15: Veszítesz 1 katonát, de ingyen toborozhatsz 1 

specialistát. 
MINE DETECTOR (aknakereső) 7: Ebben a fordulóban nem kell figyelembe venned 

az aknazárakat. 

WALKIE-TALKIE (adó-vevő) 5: Kapsz 2 katonát. 
WHISTLE (síp) 7: Előretörhetsz anélkül, hogy bátorságot kellene elköltened. 

Továbbra is figyelembe kell azonban venned az adott szektor összes 
követelményét és korlátozását. 

 

� EGYEDI TÁRGYKÁRTYÁK � 
 

AMMO BOX (lőszeres láda) 10: A „végső eredményedben” lévő összes koponyát 
átforgathatod egy tetszőleges másik oldalra (minden koponya dobást azonban 
ugyanarra a másik oldalra kell átforgatnod). 

BAZOOKA (páncélököl) 15: Csökkentsd az aktuális szektorod, vagy a bunker védelmi 
értékét 7-tel. 

COMMAND JACKET (parancsnoki zubbony) 10: Megkapod a „parancsnokság” PFK 
bónuszt anélkül, hogy kidobtad volna. 

AMPHETAMINES (amphetamin) 12: Megkapod a „csatakiáltás” PFK bónuszt anélkül, 
hogy kidobtad volna. 

DISPATCH CASE (parancstáska) 12: Másold le egy másik játékos „végső eredményét”, 
és hagyd figyelmen kívül a sajátodat. 

FLAK VEST (golyóálló mellény) 7: Az egységed ebben a fordulóban figyelmen kívül 
hagyhatja a géppuskák tüzét, és azok speciális hatását is. 

GAMMON BOMB (Gammon bomba) 7: Csökkentsd az aktuális szektorod, vagy a 
bunker védelmi értékét 1d6-tal. 

GRAPPLING HOOK (mászókampó) 5: Adj a „végső eredményedhez” egy tetszőleges 
színű koponyát. 

LUCKY CHARM (szerencsetalizmán) 3: Kapsz 1 csillagot vagy 1 bátorságot. 
MEDAL CASE (éremtartó) 15: Húzz véletlenszerűen 1 jutalomkártyát. 
MORTAR (aknavető) 7: Megakadályozza ebben a körben, hogy egy tetszőleges 

szomszédos szektorban lőjenek a géppuskák. A GPT dobás előtt kell 
kijátszanod. 

POCKET BIBLE (zseb-Biblia) 7: Kapsz 3 bátorságot. 
RANGEFINDER (távolságmérő) 7: A „végső eredményedben” lévő egyik KÉK kockát 

átforgathatod egy tetszőleges másik oldalára. 
ROPE LADDER (kötéllétra) 10: Minden játékosnak egy tetszőleges színű koponyát 

kell a „végső eredményéhez” adnia. 
SIGNALLING LAMP (jeladó lámpa) 15: Megkapod a „friss egység” PFK bónuszt 

anélkül, hogy kidobtad volna.  
STRATEGIC MAP (stratégiai térkép) 7: Cseréld ki a „végső eredményed” egyik 

kockáját a tetszőleges színű másik kockára (ugyanazzal az oldallal). 
TOOLKIT (szerszámkészlet) 7: Adj +2 csavarkulcsot a „végső eredményedhez”. 

Ennek a csavarkulcsnak nincs színe, és nem cserélheted el. 
WIRECUTTERS (drótvágó) 10: Ebben a fordulóban az akadályok nem blokkolják a 

mozgásodat. (Ebben a fordulóban más egységek is a szektorodba 
mozoghatnak a segítségével akadályokon keresztül.) 



 
 

� JUTALOMKÁRTYÁK � 
 

BRONZE STAR: Minden egység 1 extra körig maradhat a saját szektorában (nem kell 
az egységjelölő kockák oldalát átforgatni). 

CONSPICOUS GALLANTRY MEDAL: Adj 2 tetszőleges kockát (bármilyen színben) a 
saját „végső eredményedhez”, és adj 1-1 tetszőleges kockát (bármilyen színben) 
az összes többi játékos „végső eredményéhez”. 

CROIX DE GUERRE: Minden egység megkapja a „csatakiáltás” PFK bónuszt. 
DISTINGUISHED SERVICE ORDER: Kapsz 3 csillagot és 3 bátorságot. Minden más 

játékos kap 3-3 csillagot. 
LEGION OF MERIT: „Találsz” ingyen egy véletlenszerű járművet. 
LÉGION D’HONNEUR: Az egyik játékos „találhat” ingyen egy tetszőleges tárgyat (a 

tárgynak még elérhetőnek kell lennie, és használhatónak ebben a játékban). 
MEDAL OF HONOR: Adj 3 tetszőleges kockát (1 pirosat, 1 fehéret és 1 kéket) egy 

általad választott másik játékos „végső eredményéhez”. 
MEMORIAL CROSS: Megkapod a „holt ember ajándéka” PFK bónuszt, minden más 

játékos kap 10-10 tárgypontot. 
MILITARY MEDAL: Minden játékos ingyen toborozhat 1 sima, vagy 1 egyedi 

specialistát. 
PURPLE HEART: Minden játékos visszatoborozhatja egy már meghalt saját sima 

specialistáját, hogy hozzájusson egy általa választott PFK bónuszhoz. Ez a 
specialista újból az egysége tagja lesz. 

SILVER STAR: Minden egység kétszer mozoghat a 4. fázisban (a szükséges 
bátorságot minden alkalommal el kell költenie, amikor előretör). 

VICTORIA CROSS: Miután mindenki kidobta a „végső eredményét”, tegyétek az 
összes kockát az asztal közepére, majd mindenki válasszon belőlük 6-6 kockát 
magának (2 pirosat, 2 fehéret és 2 kéket). Az így választott kockák lesznek 
mindenki tényleges „végső eredménye”. 

� KÉSZÍTŐK � 
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