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SHADOWRUN: CROSSFIRE PRIME RUNNER EDITION SZABÁLYKÖNYV 
 

Üdvözlünk ebben az új pakliépítő játékban! 

 
ÚJ PAKLIÉPÍTŐ JÁTÉK? 
 

A pakliépítő játékok lényege, hogy a játék során mindnyájan 
külön kártyapaklikkal rendelkeztek. Bár kártyákat húzol és játszol ki 
a saját paklidból, ezek elkülönülnek a többiek lapjaitól. Az ilyen 
játékok esetében mindenki általában hasonló, vagy közel azonos 
összeállítású paklival kezdi a játékot, bár ezen kezdőpaklik többnyire 
csak egyszerű, kis értékű kártyákat tartalmaznak. 

 

A játék során mindannyian újabb és újabb kártyákkal bővíthetitek 
ki a kezdőpaklitokat, épp ezért nevezik „pakliépítőnek” ezt a játék-
stílust. Te választhatod ki minden esetben azokat a kártyákat, 
amikkel a paklidat erősíteni akarod, a játékban adódó aktuális 
előnyökhöz és helyzetekhez igazodva. Ezáltal a paklid végül 
minden alkalommal teljesen más összeállításúvá válik, egyedülálló 
játékélményt biztosítva játékról játékra. A paklidhoz adott kártyák 
erősebbek, mint a kezdőlapjaid, így az egyes fordulókban egyre 
több mindenre leszel képes a segítségükkel. Ez a játékmechanizmus 
egy kielégítő „hatalomnövekedést” biztosít. Mivel ugyanazt a paklit 
használod, és az eldobott lapjaidat előbb-utóbb ismét visszahúzod a 
kezedbe, egyre nagyobb eltérések lesznek a húzásaid között. Néha 
lehet egy-egy gyengébb köröd is, amikor úgy érzed, nem sok 
mindent tudsz kezdeni az épp kezedben lévő lapjaiddal, de ekkor is 
próbáld meg azokat minél jobban kihasználni. Más esetekben - az 
igazán erős köreid során -, viszont elönthet az a kellemes érzés, 
hogy a kezed tele van nagyhatalmú kártyákkal. 

 

Minden játék különböző lesz annak ellenére, hogy ugyanazzal a 
kiserejű kezdőpaklival fogtok kezdeni - minden alkalommal teljesen 
más irányt vehet, ha a döntésednek megfelelően egy másmilyen 
játékstílushoz való kártyákkal erősíted meg a paklidat. A variációs 
lehetőségek magas száma a pakliépítő játékok egyik nagy előnye. 
Újra és újra nekivághattok a játéknak anélkül, hogy ráunnátok, 
hiszen az minden alkalommal teljesen más paklit, és ezáltal eltérő 
játékélményt biztosít. Reméljük, tetszeni fog neked ez a verzió is! 
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ÚJ SHADOWRUN JÁTÉK? 
 

A Shadowrun a nem túl távoli, alternatív sötét jövőben játszódik 
(a felébredt Hatodik Világban), melyben a mágia visszatért a Földre, 
a megatársaságok hatalma pedig elhomályosítja a kormányokét, 
egész nemzetgazdaságokat tartva a markukban. A legtöbb ember 
csak úgy képes mindezt túlélni, ha még idejében eladja a lelkét 
valamelyik megatársaságnak - egész életét rabszolgaként élve le, 
hogy legalább némi biztonsághoz és táplálékhoz juthasson. 

 

Néhányan azonban nem hajlandóak mindent feladni, nem 
tudván beilleszkedni abba a merev világba, amelyet a társaságok 
akarnak rájuk erőltetni. A társadalom repedéseiben és peremén 
élnek - az árnyakban. A túlélésük érdekében megtudnak, és meg is 
tesznek olyanokat, amiket mások nem, olyan szürke munkákat 
elvégezve, melyekre szükségük van a megatársaságoknak ahhoz, 
hogy lépés-előnyhöz juthassanak vetélytársaikkal szemben. 

 

Te is egy vagy közülük. Egy árnyvadász. Lehetsz ember, elf, ork, 
troll, vagy törpe - ahogy az új mutálódott embertípusokat nevezik; 
lehetsz varázstudó, kardforgató, mesterlövész, vagy Mátrix-hekker. 
Gyorsabbnak és ravaszabbnak kell lenned mindenki másnál, ha 
sokáig akarod űzni ezt a melót, és meg kell őrizned közben a 
higgadtságodat is, ha életben szeretnél maradni. Rengeteg akadály 
áll majd az utadba, a törvénytisztelő zsarutól kezdve a céges közép-
vezetőig, aki a legutóbbi melótok miatt akar rajtatok bosszút állni. 
Ezen kívül ott vannak még a rendkívül agresszív utcai bandák, az 
ördögi bűnözők és a nem-biztos-hogy-evilági teremtmények is, akik 
legalább kétszáz töltényt cipelnek magukkal, melyekbe a nevedet 
vésték, és ehhez mért haragot. Hogy életben maradj, bíznod kell 
önmagadban, bíznod kell a csapatodban, és meg kell fogadnod 
néhány egyszerű jótanácsot. 

 

Vigyázz magadra, lőj elsőként, de közben spórolj a töltényekkel, 
és soha, de soha ne kezdj sárkánnyal. 

 

A Shadowrun minden idők egyik legmaradandóbb szerepjátéka, 
mely már negyed évszázada szórakoztatja a játékosokat. A 
Shadowrun: Crossfire pedig egy újabb lehetőséget kínál neked, 
hogy elmerülhess ebben a lenyűgöző játékvilágban! 
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EGY CSODÁLATOS ÚJ JÁTÉK! A DOBOZ TARTALMA A KÖVETKEZŐ: 
 

 nujen-jelzők  60 feketepiac-kártya  1 szabályfüzet (amit épp olvasol) 
 beállításjelzők  51 kereszttűzkártya  5 küldetéskártya 
 általános jelzők  36 alapkártya  1 ügyfélkártya 
 műanyag csúszkák  17 árnyvadász-paraván  1 sárkányszabály-kártya 
 40 normálakadály-kártya  4 szerepkártya  1 sárkánykép-kártya 
 40 nehézakadály-kártya  152 fejlesztésmatrica  1 útmutató a Hatodik Világhoz 

 
 
 
 

A GYORSKEZDÉS SZABÁLYAI 
 

Az alábbi gyorskezdési fejezet célja az, hogy egy 4 játékosból 
álló árnyvadász-csapat a lehető leggyorsabban el tudjon kezdeni 
játszani. Ha az első játék előtt inkább elmélyednél a teljes szabály-
rendszerben, akkor ugorj a 9. oldalon kezdődő fejezetre. Ha több, 
vagy kevesebb játékossal kezdenétek bele a játékba, olvassátok el 
a 12. oldal szabályait is. 
 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

1. Keresd ki az összes árnyvadász-paravánt a dobozból. Minden 
árnyvadász-paravánon az alábbi információkat találod: 

 Metatípus: Az árnyvadász faja. Az emberi fajból a VITAS 
járvány következtében átalakult metahumánok (mint: elf, 
ork, troll, törpe), és az eredeti formában megmaradt 
humánok típusa. 

 Kezdő életpont: Az árnyvadász ennyi életponttal kezdi a 
játékot. Egy árnyvadász soha nem gyógyítható a kezdő 
életpontja fölé. 

 Életsáv: Számok és szimbólumok, melyek a árnyvadász 
aktuális állapotát jelölik. 

 Kezdőkártyák: A játék kezdetén a saját pakliból húzható 
lapok száma. 

 Kezdő nujen: A játék kezdetén kapott nujenek száma. 
 

Gyorskezdés esetén az árnyvadász-paravánon lévő többi 
információt egyszerűen hagyd figyelmen kívül. 

 

Minden játékos válasszon magának egy árnyvadászt: vegye el 
a neki leginkább tetsző árnyvadász-paravánt. Választhattok simán 
aszerint is, hogy melyik metatípus tetszik a legjobban. Ha nem 
vagy biztos a fajban, válassz egy embert (human). Állítsd fel az 
árnyvadász-paravánodat magad előtt. Ettől kezdve a szabályfüzet-
ben a játékosokra sokszor mint árnyvadászokra (vagy néha csak 
röviden: vadászokra) fogunk hivatkozni. 

 
 
 ÉLETSÁV 
 
 
 
 
 
 
 KEZDŐ ÉLETPONT 
 
 KEZDŐKÁRTYÁK 
 
 KEZDŐ NUJEN 
 

2. Keresd ki a játék dobozából a 4 szerepkártyát (arc, utcai 
szamuráj, dekás és mágus*) és a kezdőkártyák paklijait. Távolítsd 
el az extra alapkártyákat (2-2 Mana, Mark, Quick Shot, és Street 
Smarts), és ezeket tedd vissza a dobozba. Ezek olyan extra 
kártyák, amiket csak akkor kell használnotok, ha további 
alapkártyákra lenne szükségetek. 
 

Minden árnyvadász válasszon magának egy szerepet, vegye el 
a megfelelő szerepkártyát, és a hozzá tartozó kezdőpaklit (lásd 
alább). Ha nem vagy biztos benne, hogy melyik szerep passzolna 
igazán hozzád, húzz egy szerepkártyát véletlenszerűen. Ne 
feledjétek, hogy minden egyes szerepkártyának eltérő színe van. 
Néha egy kártya képessége és hatása egy bizonyos szerep színére 
utal. Az egyes szerepekhez tartozó kezdőkártyák az alábbiak 
(minden egyes szerep szimbóluma megtalálható a hozzá tartozó 
kezdőpakli egyes kártyáin): 

 Utcai szamuráj (fekete): 1 Mana, 1 Mark, 4 Quick Shot, 
 1 Street Smarts 
 

 Mágus (kék): 4 Mana, 1 Mark, 1 Quick Shot, 
 1 Street Smarts 
 

 Dekás (zöld): 1 Mana, 4 Mark, 1 Quick Shot, 
 1 Street Smarts 
 

 Arc (vörös): 1 Mana, 1 Mark, 1 Quick Shot, 
 4 Street Smarts 

 

Mindenki keverje meg a kezdőpakliját, tegye le képpel lefelé 
az árnyvadász-paravánjától jobbra, majd tegye a szerepkártyáját 
képpel felfelé a paravánjától balra. Ezután mindenki húzzon a 
paklijából annyi lapot, amennyi kezdőkártyát a paravánja jelez.  

 
3. Keresd ki a nujen-jelzőket a dobozból. Minden árnyvadász 
annyi nujent kap kezdetben, amennyit a paravánja jelez. A többi 
nujen-jelzőből képezz egy közös készletet (a bankot). 

 
4. Keresd ki a műanyag 
csúszkákat. Ez jelzi az adott 
vadász aktuális életpontját 
(ahogy azt az árnyvadász-
paraván tetején és annak 
közepén is külön jelezzük). 
 
 
 AKTUÁLIS 
 ÉP-JELÖLŐ 
 
 
 
* A „mágus” kifejezés egyaránt 
takarja a hermetikus mágusokat, 
a sámánokat, és az egyéb varázs-
tudókat is. - a ford. 

 
 
 
 
 

A GYORSKEZDÉS SZABÁLYAI 
 

1. FEJLESZTÉSI 
MEZŐ 

 
2. FEJLESZTÉSI 

MEZŐ 

 
3. FEJLESZTÉSI 

MEZŐ 

 
4. FEJLESZTÉSI 

MEZŐ 

 

 NÉV 
 
 
 

 KARMA 
 

 METATÍPUS 
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5. Keresd ki a feketepiac-paklit. Minden feketepiac-kártyán az 
alábbi információkat találod: 

 Név: A fegyver, vagy képesség neve. 

 Sebzés: Ennyi sérülést okoz a kártya (ha képes erre). 

 Ár: Ennyi nujenbe kerül ennek a kártyának a megvásárlása a 
feketepiacon. 

 Típus: Minden kártyának van egy adott típusa. Néhány 
effektus, kártyaképesség, vagy küldetéskártya követelmény 
egy bizonyos típusra vonatkozik. 

 Támogatás (Assist): Egyes kártyák képessége. Egy támoga-
tásra képes kártyát egy játékostársad körében is használ-
hatsz, hogy segíts vele neki. A támogatás képességnek (ha 
van) saját szövegdoboza van a kártya alján. Egyes kártyák 
sérülést okozhatnak, ha támogatásként kerülnek kijátszásra. 
A sérülés típusa és mértéke a támogatás szövegdobozban 
a „Damage” szó után található. 

 
 
 NÉV 
 

 SEBZÉS 
 
 
 

 
 TÍPUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 KÉPESSÉG 
 
 TÁMOGATÁS 
 

 
 
 

Keverd össze képpel lefelé a feketepiac-kártyákat, majd tedd a 
paklit az asztal közepére. Ezután csapd fel a legfelső 6 kártyát a 
pakli mellé (például: 2 sorba 3-3 kártyát). Ez a 6 felcsapott kártya 
jelképezi a tulajdonképpeni feketepiacot. Az árnyvadászok a 
feketepiacról vásárolhatnak maguknak kártyákat, hogy feljavítsák a 
saját kezdőpaklijaikat. Amint egy kártyát bárki eltávolít a fekete-
piacról, azonnal csapjatok fel helyette egy újat a pakli tetejéről.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GYORSKEZDÉS SZABÁLYAI 

6. Keresd ki a normálakadály-kártyák és a nehézakadály-kártyák 
paklijait (lásd az alábbi példát). Mindkét akadálykártya hátoldalán 
golyónyom-szimbólumokat találsz. A normálakadály-kártyák 
hátoldalán egy golyónyom van, a nehézakadály-kártyákén kettő. 
Minden akadálykártyán az alábbi információkat találod: 
 

 Név: Az akadály neve. 
 

 Sérüléssáv: Ezek a számok és/vagy szimbólumok azt az 
utat jelölik, amivel az adott akadály legyőzhető. Minden 
egyes mezőt le kell győzni, balról jobbra haladva. 

 

 Típus: Minden akadály rendelkezik valamilyen típussal. 
Néhány effektus, kártyaképesség, vagy küldetéskártya 
követelmény egy bizonyos típusra vonatkozik. 

 

 Szín: Minden akadálynak van valamilyen színe: fekete, kék, 
zöld, vagy vörös. Néhány effektus, kártyaképesség, vagy 
küldetéskártya követelmény egy bizonyos színre vonat-
kozik. 

 

 Kártyaképesség: Sok akadály valamilyen módon befolyásol-
ni fogja a játékmenetet, általában valamilyen megoldandó 
problémát okozva az árnyvadászoknak. Az akadályok 
képességei mindaddig érvényben lesznek, vagy kiváltha-
tók, amikor először képpel felfelé fordulva játékba kerülnek 
(Flipped), amikor legyőzetnek (Defeated), vagy amikor a 
kereszttűzszint bizonyos értéken áll (    ), illetve bármi más 
alkalommal, ahogy ez a szövegmezőjében található. 

 

 Támadóerő: Az a sérülés, amit az akadály annak az árnyva-
dásznak okoz, aki előtt az akadálykártya van. 

 

 Nujen: Az akadály legyőzéséért járó nujen mennyisége. 
 

 
 
 SÉRÜLÉSSÁV NUJEN 
 
 
 
 
 
 

 
 SZÍN TÍPUS 
 

 NÉV 
 

 KÉPESSÉG 
 

 TÁMADÓERŐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 GOLYÓNYOM-SZIMBÓLUM 2 GOLYÓNYOM-SZIMBÓLUM 
 NORMÁL AKADÁLY NEHÉZ AKADÁLY 
 

Keverd össze külön-külön a normálakadály- és a nehézakadály-
kártyákat, és tedd a paklijaikat képpel lefelé az asztalra. Az árny-
vadászok ezekkel a nehézségekkel fognak szembesülni majd a 
játék során. 
 
 

ÁR 
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7. Keresd ki a kereszttűzpaklit. Minden kereszttűzkártyán az alábbi 
információkat találod: 
 

 Név: A kereszttűzkártya neve. 
 

 Hatás: A kártya elsődleges hatása, ha van ilyen. Ezek  a 
hatások módosítják a játékmenetet az adott forduló során. 

 

 Szinthatás: A kereszttűzkártya másodlagos hatása, ha van 
ilyen. Ez a hatás gyakran megnöveli, vagy helyettesíti az 
elsődleges hatást. Csak akkor aktiválódik, ha a kereszttűz- 
szint a megadott küszöbérték felett van. 

 

 Folyamatoshatás-szimbóluma: Sok hatás folyamatosan hat, 
így szerepel mellette ez a szimbólum. Az ilyen kártyák 
hatása csak akkor ér véget, amikor maga a kártya kikerül a 
játékból. 

 

 Időzítettbomba-szimbólum: Sok hatás mellett szerepel ez a 
szimbólum, amely emlékeztet titeket arra, hogy ezen hatás 
akkor aktiválódik, mikor az adott kereszttűzkártya eldo-
básra kerül. 

 
 
 
 NÉV 
 
 
 FOLYAMATOSHATÁS-SZIMBÓLUM 
 

 HATÁS 
 
 
 
 IDŐZÍTETTBOMBA-SZIMBÓLUM 
 

 SZINTHATÁS 
 

 KÜSZÖBÉRTÉK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keverd össze a kereszttűzpaklit. A kereszttűzkártyák az 
árnyfutás során felmerülő változó körülményeket jelképezik. Egy 
árnymeló nagyon ritkán zajlik le a tervek szerint, így a kereszttűz-
pakli zavaró következményei minden esetben ott leselkednek az 
árnyvadászok háta mögött. 

 
8. Válasszátok ki az adott küldetés vezetőjét, aki a kezdőjátékos 
lesz. Ha nem tudjátok eldönteni, kit válasszatok magatok közül, 
válasszátok azt az árnyvadászt, akinek a legtöbb életpontja van, 
vagy simán döntsétek el valahogy véletlenszerűen. A vezetőnek 
add oda a kereszttűzpaklit. Ő lesz a küldetés során a felelőse a 
kereszttűzpakli kezelésének. 
 

A KÜLDETÉS 
 

A csapatod célja az lesz, hogy teljesítsétek az adott küldetést, 
ezért különböző küldetéskártyákat találsz a dobozban. Olvasd fel 
hangosan az aktuális küldetés célját, akadályait és kereszttűz-
szakaszait. A küldetéskártyán feltüntetett akadályok és egyes 
kereszttűz-szabályok az aktuális kereszttűzszinttől függnek. Az 
aktuális kereszttűzszint megegyezik a játék kezdete óta eldobott 
kereszttűzkártyák számával. Mivel a játék kezdetén még egyetlen  
 

kereszttűzkártyát sem dobtatok el, így az aktuális kereszttűzszint: 
0. Mivel a kereszttűzszint 0, ezért az 1. jelenettel kezdjétek a 
játékot. 4 árnyvadász esetén összesen 4 normálakadály-kártyát 
fogtok felcsapni. Elsőként csapd fel a normálakadály-pakli legfelső 
lapját. Tedd a felcsapott akadálykártyát képpel felfelé azon 
árnyvadász elé, akinek a szerepkártyájának a színe megegyezik az 
akadálykártya színével. Ha a felcsapott akadálykártyának vannak 
képességei, azt most kell végrehajtanotok. Ezután csapd fel a 
következő normálakadály-kártyát, és fektesd képpel felfelé az 
óramutató járása szerinti irányba következő árnyvadász elé. Ha 
ennek a felcsapott akadálykártyának is vannak képességei, azt 
most kell végrehajtanotok. Folytasd ezt addig, amíg mind a négy 
árnyvadász előtt lesz egy-egy normálakadály-kártya.  

Minden árnyvadász előtt kell lennie egy-egy akadálykártyának. 
Épp ezért, ha négynél kevesebb árnyvadász van, akkor csak annyi 
akadálykártyát kell felcsapni, ahány árnyvadász kezdte az 1. 
jelenetet. Olvassátok el a négynél kevesebb árnyvadászra 
vonatkozó fejezetet a 12. oldalon. 

Ha viszont öt, vagy hat árnyvadász játszik, akkor először is 
csapj fel minden árnyvadász elé egy-egy akadálykártyát a fentiek 
szerint, majd még egy extra akadálykártyát is, ami azt jelenti, 
hogy az egyik árnyvadász két akadállyal kénytelen szembesülni az 
1. jelenetben. Olvassátok el az öt-hat árnyvadászra vonatkozó 
fejezetet a 12. oldalon. 

Most már készen álltok a játék elkezdésére! 
 

A JÁTÉK MENETE 
 

A játékban fordulók követik egymást. Minden fordulóban minden 
árnyvadász végrehajtja a saját körét. Egy forduló menete: 

 

1. A küldetésvezető felcsap egy kereszttűzkártyát. 
2. Minden árnyvadász sorban végrehajtja a saját körét, a 

küldetésvezetővel kezdve. Az óramutató járása szerinti 
irányba követitek egymást, amíg mindnyájan végre nem 
hajtottátok a saját körötöket. A küldetésvezető ugyanaz 
marad az egész játék során. 

3. A forduló véget ér. Ismételjétek a fenti lépéseket a játék 
végéig. 

 
A küldetésvezető felcsap egy kereszttűzkártyát 

Minden forduló kezdetén a küldetésvezető eldobja az aktív 
kereszttűzkártyát. Ez kimarad az első fordulóban, hiszen még nincs 
aktív kereszttűzkártya. Ezután a küldetésvezető felhúzza a 
kereszttűzpakli legfelső lapját, és hangosan felolvassa azt a 
csapatnak. Kövessétek a kártya utasításait. Sok kereszttűzkártyán 
szerepel olyan hatás, amely csak akkor aktiválódik, ha a kereszt-
tűzszint már elég magas. Például: ha a kártyán szerepel a   . 
szimbólum, ez a hatás csak akkor következik be, ha az aktuális 
kereszttűzszint 2 vagy magasabb. Az első fordulóban a kereszttűz-
szint még 0, így ezek a hatások nem aktiválódnak. Mindaddig, 
amíg a kereszttűzkártya aktív, képpel felfelé játékban marad. Tedd 
képpel felfelé a kereszttűzpakli tetejére, hogy ne keverjétek össze 
a már eldobott kereszttűzkártyákkal. 

 

EGY JÁTÉKKÖR MENETE 
 

Minden vadász a saját körében az alábbi fázisokat hajtja végre: 
 

1. Kártyák kijátszása. 
 

2. Sérülések kiosztása. 
 

3. Sérülés elszenvedése. 
 

4. Újratöltés. 
 

5. Feketepiac. 
 

6. A játékkör vége. 
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Az első, amit a körödben megtehetsz az, hogy kártyákat játszol 
ki. Ehhez persze nem árt tisztában lenned a szabályokkal, hogy 
tudd, milyen kártyákat érdemes kijátszanod. Épp ezért javasoljuk, 
hogy az első köröd előtt olvasd el az útmutatót, egészen a 7. 
oldalon lévő példakör végéig. 

 
1. Kártyák kijátszása 

 

Elsőként a kezedben lévők közül játszhatsz ki kártyákat. Ha egy 
kijátszott kártyádnak van bármilyen egyéb képessége (a sérülés 
okozásán túl), akkor ezt meg kell oldanod közvetlenül a kijátszása 
után. A kezdőpaklidban nincs egy olyan kártya sem, ami a sérülés 
okozásán kívül bármilyen egyéb képességgel rendelkezne. Figyelj 
oda, hogy a kijátszott kártyádat addig ne dobd el, amíg nem okoz 
sérülést. Egyelőre tedd le képpel felfelé egy tetszőleges 
árnyvadász előtt lévő, lehetőleg olyan akadálykártya mellé, 
amelynek képes leszel majd sérülést okozni. Olyan kártyát is 
kijátszhatsz, amely nem okoz sérülést egyik akadálynak sem, de 
mondjuk az egyéb képessége hasznos lehet számodra. 

 
2. Sérülések kiosztása 

 

 

Miután befejezted a kártyáid kijátszását, a kijátszott kártyáid 
általában sérülést okoznak azoknak az akadályoknak, amik mellé 
tetted őket, így segíthetsz azok legyőzésében. Válassz ki egy 
akadálykártyát, ami mellé kijátszottál egy vagy több kártyát, majd 
oszd ki a sérüléseket az alábbiak szerint. Miután minden okozott 
sérülést kiosztottál az akadálynak, dobd el a mellé kijátszott 
kártyáidat. Minden kártya annyi sérülést tud okozni, amennyit a 
kártya bal felső sarkában lévő szimbólum(ok) jelöl(nek). A kártyák 
ezen részét sebzésnek nevezzük. 

Az okozott sérüléseket különböző színű, illetve szürke, 
számmal ellátott szimbólumok jelölik. Kétféle sérülés létezik: 

 
Színes:                    Minden adott színű szimbólum 1-1 sérülést 

okoz a megadott színben. Minden szín megfelel a 4 szerepszín 
egyikének (fekete, kék, zöld és vörös). 

 
Színtelen:   Az ilyen szimbólumba írt szám jelzi, hogy hány 

színtelen sérülést okoz. A színtelen sérülések nincsenek hatással 
az akadálykártya sérüléssávjában található színes szimbólumokra. 
A kezdőpakliban lévő kártyák nem okoznak színtelen sérülést. 

 
Az akadálykártyák sérüléssávja mutatja meg, hogy mennyi 

színes, illetve színtelen sérülés kell az adott akadály legyőzéséhez. 
A sérüléssáv különböző mezőkből áll. A sérüléssáv minden egyes 
mezője egy-egy különálló sérüléstípus, ami vagy egy adott 
mennyiségű színtelen sérülést követel meg, vagy egy adott színű 
sérülést. Ezeknek a mezőknek egymás után, balról jobbra haladva 
kell a megfelelő típusú sérülést okozni, hogy az akadályt le 
lehessen győzni. 

 
Ha egy akadálykártya sérüléssávjának egyik mezőjében egy 

adott színű szimbólum szerepel, azt csak és kizárólag egy olyan 
színű sérüléssel lehet legyőzni. Bármilyen más színű, vagy 
színtelen sérülés hatástalan a sérüléssáv ezen mezője ellen. 

 
Például: ha egy akadálykártya sérüléssávjában a    szimbólum 

szerepel, az azt jelenti, hogy ezen mező legyőzéséhez egy vörös 
színű sérülést kell okozni az akadálynak.  

 
Ha egy akadálykártya sérüléssávjának egyik mezőjében egy 

adott számmal ellátott színtelen (szürke) szimbólum szerepel, azt 
csak és kizárólag a megadott számú színtelen, vagy tetszőleges 
színű sérüléssel lehet legyőzni. Ennél kevesebb színtelen, vagy 
színes sérülés hatástalan a sérüléssáv ezen mezője ellen. 
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Például: ha egy akadálykártya sérüléssávjában a    szimbólum 
szerepel, az azt jelenti, hogy ezen mező legyőzéséhez összesen 
négy tetszőleges színű, vagy színtelen sérülést kell okozni. 

 
Az akadály sérüléssávjának mezőit balról-jobbra kell legyőzni. 

Ehhez lehet, hogy az árnyvadászok több saját körüket is erre 
költik, vagy több árnyvadásznak is foglalkoznia kell ugyanazzal az 
akadállyal (ne feledd el, hogy kártyát bármelyik árnyvadász előtt 
lévő bármelyik akadálykártya mellé kijátszhatsz). Ha sikerül egy 
mezőnek elegendő sérülést okozni, a sérülések megmaradnak, és 
egy műanyag csúszka segítségével tudjátok jelölni, hogy az adott 
mező követelményeit már teljesítettétek. A részleges sérülések 
minden árnyvadász köre végén eltávolításra kerülnek. 

 
Például: ha egy akadálykártya sérüléssávjában a    szimbólum 

szerepel, és csak 3 sérülést tudtál neki okozni, ezek a sérülések 
eltávolításra kerülnek a saját köröd végén, így az utánad követ-
kező árnyvadásznak továbbra is 4 sérülést kell okoznia ezen mező 
legyőzéséhez. 

 
Egy akadály legyőzése 

 

Ha sikerül az adott akadálykártya sérüléssávjának összes 
mezőjének a megadott színű és számú sérülést okozni, akkor az 
akadályt legyőztétek. Ha az akadálykártyán szerepel „legyő-
zetett” (Defeated) képesség, akkor azt most kell alkalmazni. 

 
Például: A Lone Star Trooper sérüléssávja így néz ki:                . 

Ez azt jelenti, hogy az adott akadálykártya legyőzéséhez elsőként  
összesen 5 színtelen, vagy tetszőleges színű sérülést kell okozni, 
majd egy      , és ezután egy       sérülést. 

 

Robnak sikerül 3 színtelen, egy      és egy      sérülést okoznia 
az akadálynak (ez összesen 5 sérülés), amik segítségével legyőzi a 
sérüléssáv első mezőjét. Ezt jelölve egy műanyag csúszkát tesz az 
első mező fölé: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezt követően Jimnek sikerül egy     és egy      sérülést okozó 

kártyát (kártyákat) kijátszania az akadály mellé, így egymás után 
legyőzi a második, majd harmadik mezőt is: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mivel az akadálykártya sérüléssávjának összes mezője 

legyőzésre került, ezzel maga az akadály is legyőzetett. 
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Nujen begyűjtése és elosztása 
 

Te és csapattársaid minden akadálykártya legyőzéséért nujenre 
tehettek szert. Minden akadály nujen jutalma a kártya jobb felső 
sarkában látható (a példában:      ). Az aktuális árnyvadász (akinek a 
saját körében az akadály legyőzetett) 1 nujent kap a teljes jutalom-
ból (a közös készletből vegye el a nujen-jelzőt). Ezután az óramu-
tató járásával megegyező irányba haladva sorban minden játékos-
nak ossz 1-1 nujent a jutalomból egészen addig, amíg az tart. 

Például: a legyőzött Security Chief után 5 nujen jutalom jár. Ha 
4 árnyvadász van, akkor az éppen aktuális árnyvadásznak 2 nujen 
fog jutni, mindenki másnak csak 1-1 nujen. 

Nincs korlátozva, hogy hány nujen lehet nálad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Sérülés elszenvedése 

 

Miután kiosztottad az összes sérülést, de van még előtted egy 
vagy több akadály, akkor mindegyik meg fog támadni téged. 
Minden előtted lévő akadály annyi sérülést okoz neked, amekkora 
az egyesített támadóerejük (az akadálykártya jobb alsó sarkában a 
piros vérfoltban lévő szám). Függetlenül attól, hogy hány akadály 
van még előtted, az ezek által okozott sérülés összesítve ér téged, 
egyetlen közös támadással. Néhány akadály rendelkezik valamilyen 
egyéb képességgel is, ami akkor aktiválódik, amikor az akadály 
támad. Ha ez további sérülést okoz neked, akkor azt a támadással 
egy időben szenveded el. Vond le az aktuális életpontodból az 
előtted lévő akadályok egyesített támadása által okozott 
sérüléseket, és jelöld az új életpont értékedet a műanyag csúszkád 
eltolásával. Ha az életpontod száma 1 alá csökkenne, akkor 
tántorogni (Stagged) kezdesz (lásd a 8. oldalon). 

 
4. Újratöltés 

 

Ha 3 vagy kevesebb kártya maradt a kezedben, húzz 2 kártyát a 
saját paklidból. Ha kártyát kellene húznod, de már nincs elég 
kártya a paklidban, keverd meg az eldobott lapjaidat, egy új 
húzópaklit készítve ezáltal, és folytasd a húzást. 

 
5. Feketepiac 

 

Ezután vásárolhatsz kártyákat a feketepiacról. Bármennyi kártyát 
megvehetsz, amíg meg tudod fizetni a nujen-költségüket. Minden 
feketepiac-kártya ára a kártya jobb felső sarkában szerepel (a 
narancs háromszög-szimbólumba írt szám). 

Minden megvásárolt kártyát vegyél a kezedbe, a cserébe 
elköltött nujen-jelzőket pedig tedd vissza a közös készletbe. Ne 
feledd, hogy amint megvásárolsz egy kártyát a feketepiacról, az 
elvett kártyát azonnal pótold egy új feketepiac-kártya felcsapásával. 

Nincs korlátozva, hogy egyszerre hány kártya lehet a kezedben. 
 

6. A játékkör vége 
 

Ha a tőled balra ülő árnyvadász a küldetésvezető, a köröd 
végeztével egyben a forduló is véget ér. Ellenkező esetben a tőled 
balra ülő játékos saját játékköre következik. 

Ha egyik árnyvadász előtt sincsenek már akadályok egy forduló 
végén, a csapat befejezte a jelenetet! Olvassátok el a küldetés-
kártyán, hogy mit kell tennetek a jelenet végeztével. 

 

PÉLDAKÖR 
 

Ez Cal legelső játékköre, aki egy törpe árnyvadásszal játszik, így 
csak 2 lap van a kezében: egy Mana, ami      sérülést okoz, és egy 
Quick Shot, ami      sérülést okoz. Az előtte lévő akadálykártya egy 
Deckhead, aminek a sérüléssávja:                     , azaz összesen 5 
sérülést kellene neki okozni a legyőzéséhez, amire Cal a 2 kártyá-
jával nyílván képtelen. Mivel Deckhead sérüléssávjának első mező-
jének legyőzéséhez    sérülés kell, így ha Cal kijátszaná mellé 
mindkét kártyáját, akkor ezt pont teljesíteni tudná. Cal azonban 
észreveszi, hogy Rob előtt egy Out of Ammo akadálykártya van, 
aminek a sérüléssávja:         , viszont azzal a kellemetlen képes-
séggel bír, hogy csak 2 lapot lehet mellé egy időben kijátszani. Rob 
egy elf árnyvadászt alakít, aki ugyan 4 lappal kezd, de a 3 színtelen 
sérülést a korlátozás miatt egyelőre ő sem tudja teljesíteni. Cal a 
Quick Shot kártyáját mégis inkább Rob akadálya mellé játssza ki, és 
ezzel pont elég sérülést is okoz annak első mezőjének legyőzé-
séhez. Ezt megjelöli egy műanyag csúszkával. 

Cal kezében most már csak egyetlen kártya maradt, amit 
igazából sem a saját akadálya mellé nincs értelme kijátszania (az 
egy szem kék sérülés nem elegendő a Deckhead első mezőjének 
legyőzéséhez, amihez 2 semleges sérülés kellene), és nincs 
értelme a Rob előtt lévő Out of Ammo akadálykártya mellé sem, 
hiszen annak második mezőjének legyőzéséhez 3 színtelen sérülés 
kellene. Mivel a játékköre végén a töredék sérülések elvesznek, így 
a kártyája hatás nélkül eldobásra kerülne, így Cal inkább megtartja 
azt. Cal nem győzte le egyik akadályt sem, így nem kap senki 
nujent. 

Ezután következik a sérülés elszenvedése. A Cal előtt lévő 
Deckhead akadálykártya 1 sérülést okoz Cal törpe árnyvadászának. 
Az elszenvedett sérülést az árnyvadász paravánján a műanyag 
csúszka 5 életpontról 4 életpontra való eltolásával jelöli. 

Mivel Calnak csupán 1 kártya maradt a kezében, ezért húz 2 új 
kártyát a saját paklijából. 

Eljött az ideje, hogy vásároljon valamit a feketepiacon! Mivel Cal 
árnyvadásza törpe, így 5 nujennel kezd. Meglát egy Covering Fire
kártyát a feketepiacon, ami pont 5 nujenbe kerül, és meg is 
vásárolja azt. A Covering Fire kártyát a kezébe veszi, azonnal 
felcsap a helyére egy újat, az összes nujen-jelzőjét pedig 
visszateszi a közös készletbe. Calnak nem maradt több nujenje, így 
nem vásárolhat többet. Ezzel a játékköre véget ér. 

Cal mellett balra Jay ül, így most az ő játékköre következik. 
Őutána pedig Rob következik, aki remélhetőleg előbb-utóbb le 
tudja majd győzni az Out of Ammo akadálykártya megmaradt 
utolsó mezőjét, így a csapat 4 nujenhez juthat. 

 
EGYÉB FONTOS FOGALMAK 

 
Most már ismered eléggé a szabályokat ahhoz, hogy a csapatod 

belevághasson a legelső játékába. A következő oldalon találsz pár 
fontos fogalmat, amelyek szinte biztos, hogy fel fognak bukkanni 
már az első játékotok alkalmából. Ha más dolgok is felmerülnének, 
olvasd el a teljes játékszabály magyarázatát. 

 
 
 
 
 
 
 

A GYORSKEZDÉS SZABÁLYAI 
  

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOVÁBBI PÉLDÁK A SÉRÜLÉSEKRE 
 

Néhány feketepiac-kártya megvásárlása után a sérülések 
némileg bonyolultabbá válhatnak. Épp ezért, miután lejátszottatok 
pár játékot, talán érdemes elolvasnod néhány haladó szintű példát 
is a 16. oldalon, közvetlenül az akadályok legyőzésének ismerte-
tése után. 

 

TÁMOGATÁS 
 

Általában kártyákat csak a saját játékkörödben fogsz kijátszani. 
Néhány kártya azonban rendelkezik olyan támogatás képességgel, 
amelyeket egy másik árnyvadász körében is ki tudsz játszani. Ezek 
a képességek a kártya alján szerepelnek, az „ASSIST” felirattól 
jobbra. Ha egy ilyen támogatásra képes kártya sérülést tud okozni 
a támogatása közben, akkor ugyanúgy ebben az „ASSIST” szöveg-
dobozban találod az általa ilyenkor okozott sérülés (damage) 
mértékét is. Minden esetben az aktuális árnyvadász dönti el, hogy 
az érdekében kijátszott támogató kártyákat miként kívánja felhasz-
nálni. A támogatásként kijátszott kártyákat éppúgy el kell dobnia 
az azt kijátszó játékos saját dobópaklijába, mint a normál módon 
kijátszott lapokat. 
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TÁNTORGÁS ÉS KRITIKUS ÁLLAPOT 
 

Ha az életpontod száma 1 alá csökken, akkor tántorogni 
kezdesz, függetlenül attól, hogy ténylegesen mennyi további 
sérülést szenvedtél el egy támadástól. Ha legalább 1 életpontra 
felgyógyulsz, miközben tántorogsz, azonnal húzz 2 új kártyát, 
még akkor is, ha épp nem te vagy soron. Visszatérsz a játékba, és 
immár nem számítasz tántorgónak. Ha épp tántorogsz, a saját 
körödben korlátozásokat szenvedsz el (lásd a szabálykönyv 
tántorgásról szóló fejezetét a 18. oldalon). Ha tántorogsz, és 
bármennyi újabb sérülést szenvedsz el, akkor kritikus állapotba 
kerülsz. Ha egy árnyvadász kritikus állapotba kerül, a küldetés 
véget érhet. A további információkat lásd a kritikus állapotról szóló 
fejezetben a 18. oldalon, illetve a játék befejezéséről szóló 
fejezetben a 19. oldalon. 

 

KÁRTYAMAGYARÁZATOK 
 

A feketepiac minden egyes kártyájának magyarázatát megtalá-
lod a 22-23. oldalakon. A 23. oldal alján ezen kívül találsz egy 
FAQ fejezetet is, a kártyákkal kapcsolatban előforduló leggyako-
ribb kérdésekkel. Mivel a feketepiacon előforduló kártyákkal nem 
árt megismerkednetek, talán érdemes elolvasnod ezt a 2 fejezetet 
is. 
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A TELJES JÁTÉK SZABÁLYAI 
 
 

A JÁTÉK CÉLJA 
 

Működj együtt a csapatoddal, hogy sikeresen befejezzetek egy 
árnymelót. A sikerhez le kell győznötök minden fenyegetést és 
akadályt, a rendelkezésetekre álló képességek, hekker tudás, 
varázslatok és fegyverek megfelelő kombinálásával. Ha azonban 
valami miatt mégsem lesztek sikeresek, úgy a maradványaitokat 
minden bizonnyal a falakról kell majd lekaparni... 

 

A KAMPÁNY ÁTTEKINTÉSE 
 

Minden Shadowrun: Crossfire játékhoz választani fogtok egy-
egy küldetést. Ebben a dobozban 5 küldetést találsz, de a későbbi 
kiegészítőkben lesz majd még több is. Néhány küldetés nehezebb 
a többinél, így igazából ezek csak a már megfelelő mértékben 
felfejlesztett árnyvadászok számára ajánlottak.  

Minden küldetés után lehetőségetek lesz karmát szerezni. A 
begyűjtött karma elköltésével vásárolhatsz majd új fejlesztés-
matricákat az árnyvadászodnak, mely erősebbé, képzettebbé teszi 
őt. Az általad választott fejlesztések segítenek meghatározni a 
játék során alkalmazott stratégiádat. 

A küldetésekről, a karmáról és a fejlesztésekről további infor-
mációkat majd e szabályfüzet későbbi fejezeteiben találhatsz. 

 

KÁRTYATÍPUSOK 
 

ÁRNYVADÁSZ-PARAVÁNOK 
 

Minden árnyvadász-paravánon az alábbi információkat találod: 
 Metatípus: Az árnyvadász faja.  
 Kezdő életpont: Az árnyvadász ennyi életponttal kezdi a 

játékot. Egy árnyvadász soha nem gyógyítható a kezdő 
életpontja fölé. 

 Életsáv: Számok és szimbólumok, melyek a árnyvadász 
aktuális állapotát jelölik. 

 Kezdőkártyák: A játék kezdetén a saját pakliból húzható 
lapok száma. 

 Kezdő nujen: A játék kezdetén kapott nujenek száma. 
 Fejlesztési mezők: Ezekre a mezőkre ragaszthatod majd a 

megvásárolt fejlesztésmatricáidat. 
 Karma: Az általad megszerzett karmából vásárolhatsz új 

fejlesztésmatricákat. Használd ezt a mezőt az árnyvadászod 
által szerzett (éppen birtokolt) karma nyomon követésére. 

 

 
 ÉLETSÁV 
 
 
 
 FEJLESZTÉSI MEZŐK 
 

 
 KEZDŐ ÉLETPONT 
 
 KEZDŐKÁRTYÁK 
 
 KEZDŐ NUJEN 

 
 

 
 NÉV 
 

 SEBZÉS ÁR 
 
 
 
 
 TÍPUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 KÉPESSÉG 
 
 TÁMOGATÁS 
 
 
 
 KÁRTYA SORSZÁMA 
FEKETEPIAC-KÁRTYÁK 
 

Minden feketepiac-kártyán az alábbi információkat találod: 
 Név: A fegyver, vagy képesség neve. 
 Sebzés: Ennyi sérülést okoz a kártya (ha képes erre). 
 Ár: Ennyi nujenbe kerül ennek a kártyának a megvásárlása a 

feketepiacon. 
 Típus: Minden kártyának van egy adott típusa. Néhány 

effektus, kártyaképesség, vagy küldetéskártya követelmény 
egy bizonyos típusra vonatkozik. 

 Képesség: A kártya speciális képességei és követelményei 
(ha vannak olyanok). 

 Támogatás (Assist): Egyes kártyák képessége. Egy támoga-
tásra képes kártyát egy játékostársad körében is használ-
hatsz, hogy segíts vele neki. A támogatás képességnek (ha 
van) saját szövegdoboza van a kártya alján. Egyes kártyák 

sérülést okozhatnak, ha 
támogatásként kerülnek 
kijátszásra. Ezen sérülés 
típusa és mértéke a tá-
mogatás szövegdoboz-
ban a „Damage” szó 
után található. 
 

 Sorszám: A készlet-
ben lévő kártyák 
nyomon követésére 
szolgál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TELJES JÁTÉK SZABÁLYAI 
 

1. FEJLESZTÉSI 
MEZŐ 

 
2. FEJLESZTÉSI 

MEZŐ 

 
3. FEJLESZTÉSI 

MEZŐ 

 
4. FEJLESZTÉSI 

MEZŐ 

 

 NÉV 
 

 KARMA 
 

 KARMA 
 

 METATÍPUS 
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AKADÁLYKÁRTYÁK 
 

Minden akadálykártyán az alábbi információkat találod: 
 

 Név: Az akadály neve. 
 

 Sérüléssáv: Ezek a számok és/vagy szimbólumok azt az 
utat jelölik, amivel az adott akadály legyőzhető. Minden 
egyes mezőt le kell győzni, balról jobbra haladva. 

 

 Típus: Minden akadály rendelkezik valamilyen típussal. 
Néhány effektus, kártyaképesség, vagy küldetéskártya 
követelmény egy bizonyos típusra vonatkozik. 

 

 Szín: Minden akadálynak van valamilyen színe: fekete, kék, 
zöld, vörös. Néhány effektus, kártyaképesség, vagy külde-
téskártya követelmény egy bizonyos színre vonatkozik. 

 

 Kártyaképesség: Sok akadály valamilyen módon befolyásol-
ni fogja a játékmenetet, általában valamilyen megoldandó 
problémát okozva az árnyvadászoknak. Az akadályok 
képességei mindaddig érvényben lesznek, vagy kiváltha-
tók, amikor először képpel felfelé fordulva játékba kerülnek 
(Flipped), amikor legyőzetnek (Defeated), vagy amikor a 
kereszttűzszint bizonyos értéken áll (    ), illetve bármi más 
alkalommal, ahogy ez a szövegmezőjében található. 

 

 Támadóerő: Az a sérülés, amit az akadály annak az árnyva-
dásznak okoz, aki előtt az akadálykártya van. 

 

 Nujen: Az akadály legyőzéséért járó nujen mennyisége. 
 

 Küszöbérték: Az alábbi példakártyán a     azt jelenti, hogy 
ez a hatás csak akkor történik meg, ha a kereszttűzszint 
legalább 2-es, vagy magasabb. További információkért lásd 
a kereszttűzszintről szóló fejezetet a 13. oldalon.  

 

 Sorszám: A készletben lévő kártyák nyomon követésére 
szolgál. 

 

 Nehézség: Az akadálykártya hátoldalán látható annak 
nehézsége. Az 1 golyónyom-szimbólum a normál, a 2 
golyónyom-szimbólum a nehéz akadályszintet jelöli. 

 
 

 SÉRÜLÉSSÁV NUJEN 
 
 
 
 
 
 

 
 SZÍN TÍPUS 
 

 NÉV 
 

 KÉPESSÉG 
 

 TÁMADÓERŐ 
 
 
 
 
 
 

 
 NEHÉZSÉG 
 
 
 

 1 GOLYÓNYOM-SZIMBÓLUM 2 GOLYÓNYOM-SZIMBÓLUM 
 NORMÁL AKADÁLY NEHÉZ AKADÁLY 

 
 
 
 
 
 
 

A TELJES JÁTÉK SZABÁLYAI 
 

Akadályok képességei 
 

A legtöbb akadály rendelkezik valamilyen képességgel. Ha ez a  
képesség nem rendelkezik valamilyen speciális kiváltó hatással, 
akkor ez egy statikus képesség, ami mindaddig hat, amíg az 
akadálykártya az adott árnyvadász előtt fekszik. Amint az akadály-
kártya eldobásra kerül, a képességei sem élnek már tovább. 
Néhány képesség semlegesíthető egy fordulóra egy árnyvadász 
akcióval (például: egy kártya eldobásával). 

 Ha egy akadály képességének szövegében szerepel a „te” 
(you) szó, akkor az csak arra az árnyvadászra vonatkozik, 
aki előtt a kártya fekszik. Ha a szöveg „minden árny-
vadászra” (each runner), vagy „árnyvadászokra” (runners) 
utal, akkor a képesség az egész csapatra hat. 

 Ha a szövegben szerepel a „válassz” (choose) kifejezés, az 
aktuális árnyvadásznak kell választania. A választáshoz a 
csapat többi része tanácsokat adhat neki. 

 Ha a szövegben szerepel a „csere” (cycle) kifejezés, akkor 
dobd el a kártyát, és ugyanabból az akadálypakliból húzz 
helyette egy új kártyát, amit képpel felfelé csapj fel arra a 
helyre (azon árnyvadász elé), ahonnan a kártyát eldobtad. 

 Ha az akadály szövege felszólít, hogy tegyél meg valamit, 
de a normál szabályok szerint erre képtelen vagy, a kártya 
képessége nyer. 

 
Néhány akadálykártyának van játékba kerüléskor (Flipped), 

vagy az akadály legyőzésekor (Defeated) aktiválódó képessége. 
Az első képesség akkor aktiválódik, amikor az adott akadálykártya 
képpel felfelé játékba (valamelyik árnyvadász elé) kerül, még akkor 
is, ha ez egy másik kártya képességének hatására következik be 
(például: egy küldetéskártya miatt). A második képesség akkor 
aktiválódik, amikor egy árnyvadász legyőzi az akadálykártya 
legutolsó sérülésmezőjét is. Néhány akadálykártya képessége a 
kereszttűzszinthez kötött, ami akkor aktiválódik, ha az aktuális 
kereszttűz szintje bizonyos értéket elér, vagy a felett van. Ezen 
felül is előfordulhatnak még egyéb kiváltó okok, melyek a 
képesség szövegmezőjében szerepelnek. Összefoglalva: 

 A játékba kerüléskor (Flipped) aktiválódó képesség akkor 
aktiválódik, amikor az adott akadálykártya játékba kerül. 

 A legyőzéskor (Defeated) aktiválódó képesség akkor 
aktiválódik, amikor az adott akadálykártya legyőzetik. 

 A kereszttűz küszöbértékkel rendelkező képesség csak 
akkor aktiválódik, amikor a kereszttűzszint eléri, vagy 
meghaladja a megadott értéket. Például: ha a szimbólum-
ban a      szám szerepel, akkor az adott képesség csak 2-es, 
vagy magasabb kereszttűzszint esetén aktiválódik. További 
információkért lásd a kereszttűzszintről szóló fejezetet a 13. 
oldalon. 

 
Ha egyszerre több képesség / hatás is aktiválódna egyszerre 

(például: a forduló kezdetén), akkor minden esetben az aktuális 
árnyvadásznak kell döntenie ezek aktiválódási sorrendjéről. 

 
Főellenfelek 
 

Néhány küldetésben egy főellenfél (Boss) legyőzése is része az 
adott küldetésnek (például: a Sárkányharc küldetésnél). A kártyák 
kijátszásakor az okozott sérüléseket ugyanúgy kell alkalmazni a 
főellenfelek ellen is, mintha csak akadályok lennének, kivéve, ha a 
kártya szövege kifejezetten megemlíti, hogy csak akadályok 
(obstacles) ellen használható. Például a Lighning Bolt képessége 
így szól: „Legyőzi egy akadálykártya sérüléssávjának 2 egymást 
követő mezőjét.” Ez a képesség nem használható a főellenfél 
ellen. 

 

SORSZÁM 

KERESZTTŰZ 
KÜSZÖBÉRTÉK 

NEHÉZSÉG 
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KERESZTTŰZKÁRTYÁK 
 

Minden kereszttűzkártyán az alábbi információkat találod: 
 

 Név: A kereszttűzkártya neve. 
 

 Hatás: A kártya elsődleges hatása, ha van ilyen. Ezek  a 
hatások módosítják a játékmenetet az adott forduló során. 

 

 Szinthatás: A kereszttűzkártya másodlagos hatása, ha van 
ilyen. Ez a hatás gyakran megnöveli, vagy helyettesíti az 
elsődleges hatást. Csak akkor aktiválódik, ha a kereszttűz- 
szint a megadott küszöbérték felett van. 

 

 Folyamatoshatás-szimbóluma: Sok hatás folya-
matosan hat, így szerepel mellette a jobb 
oldali szimbólum. Az ilyen kártyák hatása csak 
akkor ér véget, amikor maga a kártya kikerül a 
játékból. 

 

 Időzítettbomba-szimbólum: Sok hatás mellett 
szerepel a jobb oldali szimbólum, amely 
emlékeztet titeket arra, hogy ezen hatás akkor 
aktiválódik, mikor az adott kereszttűzkártya 
eldobásra kerül. 

 

 Sorszám: A készletben lévő kártyák nyomon 
követésére szolgál. 

 
 

 
 NÉV 
 
 
 FOLYAMATOSHATÁS-SZIMBÓLUM 
 

 HATÁS 
 
 
 IDŐZÍTETTBOMBA-SZIMBÓLUM 

 
 SZINTHATÁS 
 

 KÜSZÖBÉRTÉK 
 
 SORSZÁM 
 
 
 
 
 
 
 
 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

A szabályok olvasása közben tanulmányozhatod a 28. oldalon 
lévő ábrát is. 

 
1. Válasszatok egy küldetést, amelyet játszani kívántok. Minden 
küldetés során más lesz a csapatotok célja, és néhánynál eltérhet-
nek a játék előkészítés egyes lépései. Ha egy küldetésnél további 
lépések is szerepelnek a normál játék előkészítése után (például: 
akadálykártyák felcsapása), azt még a küldetésvezető első saját 
köre előtt hajtsátok végre. Ezeket az utasításokat a küldetéskár-
tyán találod meg. Lásd még a küldetések szabályait a 20. oldalon. 
 
2. Minden játékos válasszon magának egy árnyvadász-paravánt. 
Öt metatípus közül lehet választani: ember, törpe, elf, ork és troll. 
A játékosok játszhatnak különböző, vagy azonos metatípusba 
tartozó árnyvadászokkal, illetve ezek bármilyen kombinációjával 
is. A Shadowrun: Crossfire alapdoboz bármelyik játékos-paravánját 
 

használhatjátok, ha szeretnétek. A játékszabály terminológiája 
szerint a játékosokat árnyvadászoknak nevezzük. 

 Minden árnyvadász-paravánon jelölni lehet, hogy az adott 
árnyvadásznak aktuálisan éppen hány életpontja van. 
Használd a jelöléshez az egyik műanyag csúszkát, vagy 
bármilyen más jelölőt. Soha nem lehet több életpontod a 
kezdő életpontod értékénél. 

 Minden paravánon szerepel a kezdeti nujen összege is. 
Vedd el a feltüntetett számú nujen-jelzőt. A megmaradt 
nujen-jelzőkből képezzetek közös készletet (bankot). 

 Minden paravánon szerepel a kezdetben kézben lévő lapok 
száma. Ennyi kártyát kell majd felhúznod a saját paklidból 
(lásd a 4. lépést). 

 
3. Osszátok ki az árnyvadászoknak a szerepeket véletlenszerűen, 
vagy tudatosan választva. Mindenki fektesse a szerepkártyáját a 
paravánja mellé, hogy azonosítani lehessen őt a játék során. A 
szerepkártyák hátoldalán játékszabály-összefoglalót találtok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Az árnyvadászok vegyék el a szerepükhöz tartozó kezdőpaklija-
ikat (az egyes fejlesztések módosíthatják a kezdőpaklik összeté-
telét). Minden árnyvadász keverje meg a kezdőpakliját képpel 
lefelé, és húzzon belőle annyi kártyát a kezébe, amennyit az 
árnyvadász-paravánja előír. 
 

A kezdőpaklik összetétele a következő: 
 

 Utcai szamuráj (fekete): 1 Mana, 1 Mark, 4 Quick Shot, 
 1 Street Smarts 
 

 Mágus (kék): 4 Mana, 1 Mark, 1 Quick Shot, 
 1 Street Smarts 
 

 Dekás (zöld): 1 Mana, 4 Mark, 1 Quick Shot, 
 1 Street Smarts 
 

 Arc (vörös): 1 Mana, 1 Mark, 1 Quick Shot, 
 4 Street Smarts 
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Rob egy ember árnyvadászt választott, és a dekás szerepet. A 
kezdőpaklijában 1 Mana, 4 Mark, 1 Quick Shot és 1 Street Smarts 
kártya található. Képpel lefelé megkeveri ezeket a kártyákat, 
létrehozva a saját húzópakliját, majd 4 lapot húz a kezébe (ennyi a 
kezdeti kártyák száma ember metatípus esetén). 
 
5. Válogasd szét a normál- és nehézakadály-kártyákat. A normál- 
akadály-kártyák hátoldalán 1 lövésnyom-szimbólum látható, a 
nehézakadály-kártyák hátoldalán 2. Keverd meg mind a két paklit 
külön képpel lefelé, és tedd őket az asztalra. 
 
6. Keverd össze képpel lefelé a feketepiac-kártyákat, majd tedd a 
paklit az asztal közepére. Ezután csapd fel a legfelső 6 kártyát a 
pakli mellé (például: 2 sorba 3-3 kártyát). Ez a 6 felcsapott kártya 
jelképezi a tulajdonképpeni feketepiacot. 
 
7. Válasszátok ki az adott küldetés vezetőjét, aki a kezdőjátékos 
lesz. Ha nem tudjátok eldönteni, kit válasszatok magatok közül, 
döntsétek el valahogy véletlenszerűen. A küldetésvezető ugyanaz 
marad az egész játék során. 
 
8. Keverd össze képpel lefelé a kereszttűzkártyákat, és tedd a 
küldetésvezető elé. Ő lesz a küldetés során a felelőse a kereszttűz-
pakli kezelésének. 
 
9. Gyűjtsd össze az általános jelzőket egy közös készletbe. 
 
JÁTÉK NÉGYNÉL KEVESEBB ÁRNYVADÁSSZAL 
 

Ha négynél kevesebb árnyvadász van, néhány játékosnak több 
szerepet is kell vállalnia. Ha több szerepet is játszol, válaszd ki az 
egyik szereped által biztosított kezdőpaklit. 

 
Szólómód (csak az „Extraction” küldetés esetén) 

 

Szólómódban mind a 4 szerep a tied. Cseréld ki az egyik 
kezdőkártyádat az Icon Grab feketepiac-kártyára, és növeld meg a 
kezdeti nujeneid számát eggyel. 

 
Kétjátékos-mód 

 

Kétjátékos-módban mindkét játékos 2-2 szerepet választ. 
Mindkét játékos cserélje ki az egyik kezdőkártyáját az Icon Grab
feketepiac-kártyára, és növelje meg a kezdeti nujenjei számát 
eggyel. Emellett a kereszttűzszint -2-vel kezdődik, azaz két 
fordulót is le fogtok játszani az első kereszttűzkártya húzásáig. 

 
Háromjátékos-mód 

 

Háromjátékos-módban az egyik játékos 2 szerepet választ. Ez a 
játékos cserélje ki az egyik kezdőkártyáját az Icon Grab feketepiac-
kártyára, és növelje meg a kezdeti nujenjei számát eggyel. 
Emellett a kereszttűzszint -1-gyel kezdődik, azaz egy fordulót le 
fogtok játszani az első kereszttűzkártya húzásáig. 

 
ÖT VAGY HAT JÁTÉKOS (OPCIONÁLIS) 
 

Néhány küldetés lejátszható öt, vagy hat játékossal is. A 
küldetéskártyák „játékosok” (Players) sorában találod meg, hogy 
az adott küldetésben maximum hány árnyvadász vehet részt. 

 
Öt vagy hat játékos esetén az ötödik és hatodik játékosnak egy 

többszínű szerepkártyát kell választania az egyik Shadowrun: 
Crossfire kiegészítő dobozból, mint például a robotrigó, vagy a 
szociál-adeptus szerepeket a High-Caliber Ops kiegészítőből. 
Ezeket a speciális többszínű szerepkártyákat az egyik szín gyanánt 
kell használni, ami kiválasztása után az egész játék során megmarad. 

 
 
 
 
 
 
 

A TELJES JÁTÉK SZABÁLYAI 
 

Ha egy kártya egy olyan szerepszínre utal, amelyiken két 
játékos árnyvadásza is osztozik (például: egy dekás és egy 
robotrigó - ez utóbbi a dekás szerepszínt választva a lehetséges 
kettője közül -, azaz mindkettő zöld), akkor véletlenszerűen kell 
meghatározni, hogy kettőjük közül melyik árnyvadászra vonatkoz-
zon. 

 
Ha valamelyik játékos többszínű szerepkártyával játszik, akkor a 

játék előkészítése során keresd ki az adott kiegészítő dobozból a 
választott többszínű szerepkártyához tartozó összes többszínű 
feketepiac-kártyát, és ezeket is keverd bele a feketepiac-pakliba. 

 
Például: ha szociál-adeptust választod (amelyik kék-piros 

színű), akkor a High-Caliber Ops kiegészítőből ki kell keresned az 
összes kék-piros feketepiac-kártyát, és bele kell keverned őket a 
feketepiac-pakliba. 

 
Hacsak egy küldetés külön nem rendelkezik róla, az alábbi 

szabályok vonatkoznak öt vagy hat játékosra: 
 

 Öt játékos: Minden jelenet kezdetén, az akadálykártyák 
felcsapása után, csapjatok fel egy további normálakadály-
kártyát. Helyezd az óramutató járása szerinti irányba sorban 
következő árnyvadász elé. Ez az extra akadálykártya nem 
ad a legyőzése után nujent. (Fedjétek le a rajta lévő nujen-
szimbólumot egy általános-jelzővel, hogy ne feledkezzetek 
meg erről). 

 Hat játékos: Minden jelenet kezdetén, az akadálykártyák 
felcsapása után, csapjatok fel egy további normálakadály-
kártyát. Helyezd az óramutató járása szerinti irányba sorban 
következő árnyvadász elé. Ezután csapjatok fel egy további 
nehézakadály-kártyát is. Helyezd ezt is az óramutató járása 
szerinti irányba sorban következő árnyvadász elé. Ez a két 
extra akadálykártya nem ad a legyőzése után nujent. 
(Fedjétek le a rajtuk lévő nujen-szimbólumokat egy-egy 
általános-jelzővel, hogy ne feledkezzetek meg erről). 

 

JÁTÉKSZABÁLYOK 
 

A játékban fordulók követik egymást. Minden fordulóban 
minden árnyvadász végrehajtja a saját körét. Egy forduló menete: 

 

1. A küldetésvezető felcsap egy kereszttűzkártyát. 
2. Minden árnyvadász sorban végrehajtja a saját körét, a 

küldetésvezetővel kezdve. Az óramutató járása szerinti 
irányba követitek egymást, amíg mindnyájan végre nem 
hajtottátok a saját körötöket. A küldetésvezető ugyanaz 
marad az egész játék során. 

3. A forduló véget ér. Ismételjétek a fenti lépéseket a játék 
végéig. 

 
KERESZTTŰZKÁRTYA FELCSAPÁSA 
 

Minden forduló kezdetén a küldetésvezető eldobja az aktív 
kereszttűzkártyát. Ez kimarad az első fordulóban, hiszen még nincs 
aktív kereszttűzkártya. Ezután a küldetésvezető felhúzza a kereszt-
tűzpakli legfelső lapját, és hangosan felolvassa azt a csapatnak. 
Kövessétek a kártya utasításait. Sok kereszttűzkártyán szerepel 
olyan hatás, amely csak akkor aktiválódik, ha a kereszttűzszint már 
elég magas. Például: ha a kártyán szerepel a     szimbólum, ez a 
hatás csak akkor következik be, ha az aktuális kereszttűzszint 2 
vagy magasabb. Az első fordulóban a kereszttűzszint még 0, így 
ezek a hatások nem aktiválódnak. Mindaddig, amíg a kereszttűz-
kártya aktív, képpel felfelé játékban marad. Tedd képpel felfelé a 
kereszttűzpakli tetejére, hogy ne keverjétek össze a már eldobott 
kereszttűzkártyákkal. 
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Néhány küldetés esetén változhat, hogy mikor kell kereszttűz-
kártyákat húzni. Miután egy aktív kereszttűzkártya eldobásra kerül, 
a kártya hatásai továbbra már nem lesznek érvényben. 

 
Az 51 lapos kereszttűzpakli a felmerülő változó körülményeket 

jelképezi. A helyzet folyamatosan változni fog az árnymeló 
előrehaladtával. A legtöbb kereszttűzkártya elsődleges hatása 
rendszerint az, hogy az egész fordulóra valamilyen módon módo-
sítja a játékmenetet. Sok rendelkezik kereszttűz küszöbértékkel is, 
amely hatás akkor következik be, ha a kereszttűzszint elért már 
bizonyos értéket. Egyes küldetések módosíthatják a pakliban lévő 
kereszttűzkártyák számát. 

 
Kereszttűzszint 

 

Az aktuális kereszttűzszint minden esetben megegyezik a már 
eldobott kereszttűzkártyák számával. A játék számos hatása attól 
függ, hogy az aktuális  kereszttűzszint egy adott küszöbérték felett 

van-e. Például: ha öt 
kereszttűzkártya került 
már eldobásra, és a 
Chummers kereszttűz-
kártya éppen aktív, ak-
kor addig kell normál-
akadály-kártyákat fel-
csapni, amíg egy 
ember típusú akadályt 
nem találtok. Ezután a 
kártya kijátszásra kerül. 
Hiába, a Shadowrun 
 

nem sétagalopp. Be kell hatolnod, el kell végezned a melót, és 
minél előbb ki is kell jutnod. Ha hagyod a kereszttűzszintet meg-
nőni, nagyon hamar egy mély dágványban találod magad. 
 

A kártyák és fejlesztések szövegében a kereszttűzszint aktuális 
értékére sokszor csak mint „kereszttűz #” utalunk. 

 
Bizonyos feltételek, mint például négynél kevesebb játékos, 

vagy bizonyos küldetések esetén, a kezdeti kereszttűzszint lehet 
nullánál kisebb is. Ha a kereszttűzszint negatív szám, akkor ez 
jelzi, hogy hány fordulót kell lejátszanotok azelőtt, mielőtt a 
küldetésvezető felhúzná az első kereszttűzkártyát.  

 
Például: ha -2 kereszttűzszinttel kezdetek, akkor a játék első 2 

fordulójában egyáltalán nem kell kereszttűzkártyát húznotok. 
 

A kereszttűzkártya eltávolítása / eldobása 
 

Bármely forduló végén, ha az árnyvadászok előtt már nincs 
egyetlen akadálykártya, vagy főellenfél sem, a küldetésvezetőnek 
el kell távolítania az összes aktív kereszttűzkártyát a játékból (ha, 

van) és a kereszttűzpakli aljára kell tennie őket, nem 
pedig a dobott kereszttűzkártyák közé. Minden 
olyan kereszttűzkártya hatása, amely előtt egy 
időzítettbomba-szimbólum látható, csak akkor akti-
válódik, amint a kereszttűzkártya eldobásra kerül.  

Az összes akadály és főellenfél legyőzése utáni eltávolítás 
azonban nem számít eldobásnak, így az árnyvadászok elkerülik 
ezeket a hatásokat. Épp ezért ne keverd össze a forduló végi 
sima eldobást az eltávolítással. 
 
Szimbólum-emlékeztető 

 

Néhány kereszttűzkártyán az alábbi szimbólumokkal találkoz-
hatsz, amik emlékeztetnek téged, hogy az egyes hatások másként 
viselkednek mint azok, amik simán felcsapáskor aktiválódnak. 

 

Folyamatos hatás: ez a hatás mindaddig aktív marad, 
amíg a kereszttűzkártya játékban van. 
 
 
Időzített bomba: ez a hatás akkor aktiválódik, amikor 
a játékban lévő kártya eldobásra kerül a dobópakli-
ba. Ha a kártya eltávolításra kerül, és a dobópakli 
helyett a húzópakli aljára teszitek (mert a csapat 
legyőzte az összes előttük lévő akadályt és főellen-
felet), akkor ez a hatás nem aktiválódik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a hatás mindaddig aktív marad, amíg az 
Unfriendly Fire kártya játékban van. 
 
 

Ez a hatás csak akkor aktiválódik, ha az 
Unfriendly Fire kártya felcsapásakor az aktuális 
kereszttűzszint négyes, vagy annál magasabb. 

 
Kereszttűz-szimbólum 
 

Néhány hatás és kártyaképesség csak akkor aktiválódik, ha az 
aktuális kereszttűzszint elér egy bizonyos küszöbértéket. A 
szimbólumba írt szám jelzi ezt a küszöbértéket. Például: a fenti 
kártya     szimbóluma azt jelzi, hogy ez a képesség csak 4-es, 
vagy magasabb aktuális kereszttűzszint esetén aktiválódik. 

 
EGY JÁTÉKKÖR MENETE 
 

Minden vadász a saját körében az alábbi fázisokat hajtja végre: 
 

1. Kártyák kijátszása. 
 

2. Sérülések kiosztása. 
 

3. Sérülés elszenvedése. 
 

4. Újratöltés. 
 

5. Feketepiac. 
 

6. A játékkör vége. 
 

1. KÁRTYÁK KIJÁTSZÁSA 
 

Amikor a te játékköröd következik, először kártyákat játszhatsz 
ki a kezedből egyszerre, de dönthetsz úgy is, hogy egyetlen lapot 
sem játszol ki. Ha egy kijátszott kártyádnak van bármilyen egyéb 
képessége (a sérülés okozásán túl), akkor ezt meg kell oldanod 
közvetlenül a kijátszása után. Figyelj oda, hogy a kijátszott 
kártyádat addig ne dobd el, amíg nem okoz sérülést. Egyelőre 
tedd le képpel felfelé egy tetszőleges árnyvadász előtt lévő, 
lehetőleg olyan akadálykártya mellé, amelynek képes leszel majd 
sérülést okozni. Olyan kártyát is kijátszhatsz, amely nem okoz 
sérülést egyik akadálynak sem, de mondjuk az egyéb képessége  
 
 
 
 
 
 

A TELJES JÁTÉK SZABÁLYAI 
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hasznos lehet számodra. Ha egyszerre több kártyát is kijátszol, 
akkor azokat teheted egyetlen akadály (vagy főellenfél) mellé, de 
teheted több akadály mellé is. Egyes kártyák képességei több 
akadálynak is okozhatnak sérüléseket. Ha egy ilyen típusú kártyát 
játszol ki, azt tedd le az egyik akadály mellé, és tegyél egy-egy 
általános jelzőt minden olyan akadály mellé,  
amelyiknek a kijátszott kártyád sérülést 
okozott. 
 
Támogatás 
 

Általában kártyákat csak a saját játékkö- 
rödben fogsz kijátszani. Néhány kártya azonban 
rendelkezik olyan támogatás képességgel, amelyeket egy másik 
árnyvadász körében is ki tudsz játszani. Ezek a képességek a 
kártya alján szerepelnek, az „ASSIST” felirattól jobbra. Ha egy ilyen 
támogatásra képes kártya sérülést tud okozni a támogatása 
közben, akkor ugyanúgy ebben az „ASSIST” szövegdobozban 
találod az általa ilyenkor okozott sérülés (damage) mértékét is. 
Minden esetben az aktuális árnyvadász dönti el, hogy az 
érdekében kijátszott támogató kártyákat miként kívánja felhasz-
nálni. A támogatásként kijátszott kártyákat éppúgy el kell dobnia 
az azt kijátszó játékos saját dobópaklijába, mint a normál módon 
kijátszott lapokat. 
 
2. SÉRÜLÉS OKOZÁSA 

 

Miután befejezted a kártyáid kijátszását, a kijátszott kártyáid 
általában sérülést okoznak azoknak az akadályoknak, amik mellé 
tetted őket, így segíthetsz azok legyőzésében. Válassz ki egy 
akadálykártyát, ami mellé kijátszottál egy vagy több kártyát (vagy 
jelzőt), majd oszd ki a sérüléseket az alábbiak szerint. Miután 
minden okozott sérülést kiosztottál az akadálynak, dobd el a mellé 
kijátszott kártyáidat a saját dobópaklidba. A támogatásként 
kijátszott kártyák a tulajdonosuk dobópaklijába kerül. Ha voltak, 
tedd vissza a jelzőket a közös készletbe. Folytasd ezt a folyamatot 
mindaddig, amíg az összes sérülést ki nem osztottad. 

 
Minden kártya annyi sérülést tud okozni, amennyit a kártya bal 

felső sarkában lévő szimbólum(ok) jelöl(nek). A kártyák ezen 
részét sebzésnek nevezzük. Egyes kártyák speciális sérüléseket 
okoznak. Az ilyen kártyák sebzésénél egy     szimbólum látható. 
Ez esetben a kártya szövegmezőjében szerepel a sérülésre vonat-
kozó utasítás, közvetlenül a „   Damage” szó után. Ezeket a 
sérüléseket is ebben a fázisban kell kiosztanod, nem pedig akkor, 
amikor a kártyát kijátszod. Egyes támogatásként kijátszott kártyák 
is okozhatnak sérüléseket. Ezek a szimbólumok a kártya „ASSIST” 
mezőjében a „Damage” szó után találhatók. Ezeket a sérüléseket 
szintén ebben a fázisban kell kiosztanod, nem pedig akkor, amikor 
a kártyát a támogató játékos kijátszotta. 

 
Az okozott sérüléseket különböző színű, illetve szürke, 

számmal ellátott szimbólumok jelölik (lásd alább). Sérülés 
előfordulhat más módon is, amikor egy kijátszott kártya hatása 
közvetlenül legyőz egy vagy több mezőt egy akadálykártya 
sérüléssávjában. Kétféle sérülés létezik:  

 
Színes:                    Minden adott színű szimbólum 1-1 sérülést 

okoz a megadott színben. Minden szín megfelel a 4 szerepszín 
egyikének (fekete, kék, zöld és vörös). 

 
Színtelen:   Az ilyen szimbólumba írt szám jelzi, hogy hány 

színtelen sérülést okoz. A színtelen sérülések nincsenek hatással 
az akadálykártya sérüléssávjában található színes szimbólumokra. 
A kezdőpakliban lévő kártyák nem okoznak színtelen sérülést. 
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Ha egy kártya több sérülést is tud okozni, ezek szimbólumai a 
kártya bal felső sarkában, vagy a szövegmezőben, a „Damage” szó 
után találhatók. Az ilyen kártyák minden feltüntetett sérülés 
okozására képesek. Például: ha egy kártya sebzése              , az 2 
zöld (hekker) és 2 színtelen sérülést okoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pair Programming: Ez a kártya 2 zöld (hekker) sérülést okoz. 
 Deathtouch: Ez a varázslatkártya 2 kék (varázslat) sérülést 

okoz, plusz X színtelen sérülést, ahol X egyenlő a Death-
touch kijátszásakor általad ebben a játékkörödben kijátszott 
varázslatkártyák számával. 

 Lightning Bolt: Ez a kártya speciális sebzést okoz, ezt jelöli 
a      szimbólum. A szövegmezője szerint ez a kártya egy 
tetszőleges akadály sérüléssávjának 2 mezőjét is képes 
legyőzni, függetlenül azok szimbólumától, vagy színétől. 

 
Sérülés okozása egy akadálynak 

 

 

Az akadálykártyák sérüléssávja mutatja meg, hogy mennyi 
színes, illetve színtelen sérülés kell az adott akadály legyőzéséhez. 
A sérüléssáv különböző mezőkből áll. A sérüléssáv minden egyes 
mezője egy-egy különálló sérüléstípus, ami vagy egy adott 
mennyiségű színtelen sérülést követel meg, vagy egy adott színű 
sérülést. Ezeknek a mezőknek egymás után, balról jobbra haladva 
kell a megfelelő típusú sérülést okozni, hogy az akadályt le 
lehessen győzni. 

 
 
 
 
 
 

 
Például: ha egy akadálykártya sérüléssávjában a    szimbólum 

szerepel, az azt jelenti, hogy ezen mező legyőzéséhez egy vörös 
színű sérülést kell okozni az akadálynak.  

 
Ha egy akadálykártya sérüléssávjának egyik mezőjében egy 

adott számmal ellátott színtelen (szürke) szimbólum szerepel, azt 
csak és kizárólag a megadott számú színtelen, vagy tetszőleges 
színű sérüléssel lehet legyőzni. Ennél kevesebb színtelen, vagy 
színes sérülés hatástalan a sérüléssáv ezen mezője ellen. 

 
Például: ha egy akadálykártya sérüléssávjában a    szimbólum 

szerepel, az azt jelenti, hogy ezen mező legyőzéséhez összesen 
négy tetszőleges színű, vagy színtelen sérülést kell okozni. 

 
Az akadály sérüléssávjának mezőit balról-jobbra kell legyőzni. 

Ehhez lehet, hogy az árnyvadászok több saját körüket is erre 
költik, vagy több árnyvadásznak is foglalkoznia kell ugyanazzal az 
akadállyal (ne feledd el, hogy kártyát bármelyik árnyvadász előtt 
lévő bármelyik akadálykártya mellé kijátszhatsz). Ha sikerül egy 
mezőnek elegendő sérülést okozni, a sérülések megmaradnak, és 
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egy műanyag csúszka segítségével tudjátok jelölni, hogy az 
adott mező követelményeit már teljesítettétek. A részleges 
sérülések minden árnyvadász köre végén eltávolításra kerülnek. 

 
Például: ha egy akadálykártya sérüléssávjában a    szimbólum 

szerepel, és csak 3 sérülést tudtál neki okozni, ezek a sérülések 
eltávolításra kerülnek a saját köröd végén, így az utánad követ-
kező árnyvadásznak továbbra is 4 sérülést kell okoznia ezen mező 
legyőzéséhez. 

 
Egy akadály legyőzése 

 

Ha sikerül az adott akadálykártya sérüléssávjának összes 
mezőjének a megadott színű és számú sérülést okozni, akkor az 
akadályt legyőztétek. Ha az akadálykártyán szerepel „legyő-
zetett” (Defeated) képesség, akkor azt most kell alkalmazni. 

 
Például: A Lone Star Trooper sérüléssávja így néz ki:                . 

Ez azt jelenti, hogy az adott akadálykártya legyőzéséhez elsőként  
összesen 5 színtelen, vagy tetszőleges színű sérülést kell okozni, 
majd egy      , és ezután egy       sérülést. 

 

Robnak sikerül 3 színtelen, egy      és egy      sérülést okoznia 
az akadálynak (ez összesen 5 sérülés), amik segítségével legyőzi a 
sérüléssáv első mezőjét. Ezt jelölve egy műanyag csúszkát tesz az 
első mező fölé: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezt követően Jimnek sikerül egy     és egy      sérülést okozó 

kártyát (kártyákat) kijátszania az akadály mellé, így egymás után 
legyőzi a második, majd harmadik mezőt is: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mivel az akadálykártya sérüléssávjának mind a három mezőjét 

legyőzték, így maga az akadály is legyőzetett. 
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Íme néhány további haladó szintű példa arra, hogyan kell 
sérülést okozva az akadályokat legyőzni. 

 
1. Példa: Rob saját köre következik, aki már nagyon szeretne 

legyőzni egy másik játékos előtt lévő kék akadályt, ami az egész 
csapatra negatív hatást gyakorol - a Lightning Mage akadályt, aki 
megakadályozza, hogy az árnyvadászok gyógyulni tudjanak. 
Hoppá, ez kemény! A Lightning Mage sérüléssávja a következő-
képpen néz ki: 

 
 
 
 
 
 
 

Robnak csak három kártya van a kezében: Coordinated Attack, 
Icon Grab, és Street Smarts, így segítségre lesz szüksége.  

 
Rob elsőként a Coordinated Attack kártyáját játssza ki, melynek 

a képessége: „Válassz egy másik árnyvadászt. Ez a vadász húz 1 
kártyát, majd azonnal kijátszik 1 kártyát.” Jimet választja, aki húz 1 
kártyát, majd kijátssza a Guiding Spirit kártyát a kezéből, de úgy 
dönt, nem használja a képességét (eldobhatná a lapjait, és ugyan-
annyit húzhatna helyette), mivel jó lapok vannak nála. A Guiding 
Spirit             sérülést okoz, amit Rob a Coordinated Attack kártyá-
jával együtt a Lightning Mage akadálykártya mellé helyez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TELJES JÁTÉK SZABÁLYAI 

 Ezzel a Lightning Mage sérüléssávjának első két mezőjét már 
legyőzték. Most Robnak valahogy egy      sérülést kellene okoznia, 
de a nála lévő kártyákkal erre képtelen. Épp ezért egy harmadik 
játékos, Gregory, kijátszik egy Clairvoyance kártyát támogatásként, 
ami lehetővé teszi Robnak, hogy eldobjon egy kezében lévő lapot, 
majd egy újat húzzon helyette, és ráadásként pont egy      sérülést 
is okoz. Rob eldobja az Icon Grab  lapját, és egy újabb Street 
Smarts kártyát húz. Az egyiket gyorsan ki is játssza a Lightning 
Mage mellé, így legyőzi annak sérüléssávja negyedik mezőjét is, 
és ezzel együtt magát az akadályt is. 
 
 A Lightning Mage sérüléssávja első mezőjének legyőzéséhez 
összesen 3 színtelen sérülésre volt szükség, amit a Rob által 
kijátszott Coordinated Attack által okozott          sérüléssel, és a 
Jim által kijátszott Guiding Spirit által okozott sérülések közül az  
sérüléssel győztek le. A Lightning Mage sérüléssávja második 
mezőjének legyőzéséhez       sérülésre volt szükség, amihez a Jim 
Guiding Spirit kártyájának fennmaradó sérülését használták. 
 
 A harmadik mező legyőzéséhez szintén egy     sérülésre volt 
szükség, amit Gregory támogatásként kijátszott Clairvoyance
kártyája pont okozott. A negyedik mező legyőzéséhez már csak 
egyetlen színtelen sérülés kellett, amihez Rob Street Smarts 
kártyájának      sérülése tökéletesen elegendő is volt. A Lightning 
Mage így legyőzetett, és Robnak még maradt is a kezében egy 
másik Street Smarts kártya. 
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