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A csatatér a folyamatos káosz színtere. A győztes pedig az lesz, 
aki a saját és ellenfele káoszát is irányítani tudja. 
- Napóleon 
 

1. BEVEZETŐ 
A Commands & Colors: Napoleonics játéknak nem túl bonyolult 
a designja. Az alapja a rendkívül sikeres Commands & Colors 
játékrendszer, benne a parancskártyákkal, amik segítségével 
végre lehet hajtani a mozgásokat, illetve modellezni lehet a 
„háború ködét” (fog of war). A csatakocka a harc gyors és 
hatékony megoldására szolgál. A Commands & Colors: 
Napoleonics azonban jó néhány új játékbeli koncepciót is 
bevezet, melyek mindegyike a történelmi elmélyülést szolgálja 
oly módon, hogy még a veterán Commands & Color játékosok 
is találjanak benne újdonságokat és kihívásokat. 
 

A játék léptéke változó, mely lehetővé teszi a játékosoknak, hogy 
hatékonyan átélhessék az epikus napóleoni csatákat éppúgy, 
mint a kisebb történelem hű akciókat. Egy gyalogos egység egy 
egész hadosztályt is képviselhet, míg más esetekben csupán egy 
ezredet, vagy egy zászlóaljat. Napóleoni ravaszságú taktikákat 
kell végrehajtanod ahhoz, hogy megszerezhesd a győzelmet, 
alkalmazkodva közben a Napóleon korabeli háborúk egységeinek 
erősségeihez, korlátaihoz, fegyvereihez, illetve a csatatér 
terepének jellemzőihez. 
 

Az egyes csaták bemutatására szolgáló forgatókönyvek 
középpontjában az angol és francia seregek összecsapása áll. A 
stilizált csatatérképeken feltüntettünk minden fontosabb 
terepjellemzőt, valamint jelöltük, hogy az egymással szemben 
felvonuló erők a játék rendszerének léptékében hol 
helyezkednek el. 
 

A Commands & Colors: Napoleonics rendszer eltérései az alap 
Commands & Colors játékrendszertől: 
 

• A korabeli fegyverzet természete miatt a távolsági tűz most 
sokkal erősebb. 

• A legtöbb veszteséget szenvedett egység esetén az általuk 
dobott csatakockák száma csökkenni fog. A harci erő 
megőrzése érdekében az utánpótlás alapvető fontosságú lesz 
ebben a játékban. 

• Elképzelhető, hogy egy egyetlen tömbre fogyatkozott egység 
bizonyos tereptípuson egyáltalán nem tud csatázni. 

• Az alapjáték egységeinek (a milícia gyalogság kivételével) 
zászlónként egy mezőt kell visszavonulniuk. 

• Egy vagy több utasítást kapott tüzérség, valamint gyalogos 
vagy lovassági egység egyesítheti a csatakockáit egy 
összfegyvernemi közelharci támadás során. 

• A lovasság visszavonulhat és megújulhat, amikor egy 
gyalogság közelharcban megtámadja; de akkor nem, amikor 
egy másik lovasság vagy tüzérség támadja meg őt 
közelharcban. 

• Csak a lovasság kaphat egy sikeres közelharci támadása után 
egy bónusz közelharci támadást. 

• A könnyűlovasság és könnyűgyalogság (a könnyű puskások 
nem) „szablya” dobása találatot okoz közelharcban. 

• A gyalogosok négyszög alakzatot vehetnek fel egy ellenséges 
lovasság közelharci támadásának ellensúlyozására. 

• A terepnek igen jelentős szerepe van a legtöbb csatában. 

• A napóleoni háborúkban minden nagyhatalom a saját egység 
referenciakártyájával harcol. A referenciakártyákon szerepel 
az egyes egységek ereje és speciális nemzeti előnyei, amelyek 
jellemzői voltak az adott hadseregnek ebben az időszakban. 

 

Köszöntünk játékunkban! Jó szórakozást hozzá!  
- Richard Borg 
 

2. JÁTÉKÖSSZETEVŐK 
• 5 kartonív: 56 kétoldalas tereplapka, 2 gyalogság négyszög 

alakzatát követő tábla, gyalogság négyszög alakzat jelzők, és 
győzelmi pont jelzők 

• 70 parancskártya 

• 8 csatakocka 

• 6 ív matrica a tömbökre és kockákra 
• 6 játékos segédlet 

• 1 szabálykönyv 
• 1 forgatókönyv füzet, benne 15 forgatókönyvvel 

• 340 tömb: sötétkék francia egységek, vörös angol egységek 
és barna portugál egységek, amely részletesebben: 

• 193 sötétkék, vörös és barna kis tömb = gyalogos egységek 
(beleértve a 13 tartalék tömböt is) 

• 83 sötétkék, vörös és barna közepes tömb = lovassági 
egységek (beleértve a 10 tartalék tömböt is) 

• 60 sötétkék, vörös és barna téglalap alakú tömb = 
parancsnokok és tüzérségi egységek (beleértve a 12 
tartalék tömböt is) 

 
 
 
 

 
 kis tömb közepes tömb téglalap alakú tömb 
 18×18×8 mm 22×22×8 mm 22×28×8 mm 
 

• minden gyalogos tömb 18×18×8 mm méretű 
• minden lovassági tömb 22×22×8 mm méretű 

• minden tüzérségi tömb 22×28×8 mm, a hosszabbik 
oldalán fekvő téglalap 

• minden parancsnok tömb 22×28×8 mm, a rövidebb 
oldalán álló téglalap 
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Csatatér játéktábla 
A csatatér játéktábla (a továbbiakban: csatatér) egy hatszög 
mezőkből álló rács, ami 13 hatszög széles és 9 hatszög magas. A 
csatateret két szaggatott vonal osztja három szekcióra, mindkét 
játékos irányából nézve: balszárnyra, jobbszárnyra és centrumra. 
Amennyiben a szaggatott vonal keresztülmegy egy hatszög 
mezőn, akkor az a mezőt mind az adott szárnyhoz, mind a 
centrumhoz is tartozik egyben. Megjegyzés: A balszárny 
szekciót, centrum szekciót és a jobbszárny szekciót együttesen 
röviden csak szekcióknak nevezzük a szabálykönyvben. 
 

Tereplapkák 
A tereplapkák a csatatéren előforduló sokféle tereptípust 
jelképezik, melyek segítségével újra felépíthetők a történelmi 
forgatókönyvek csataterei. A tereplapkák tulajdonságairól majd a 
„Tereplapkák” fejezetben olvashatsz részletesen. 
 

Parancskártyák 
Egy egység csak akkor tud mozogni, vagy harcolni, ha arra 
utasítást kapott. A parancskártyákkal tudod az egységeidet 
mozogatni, harcoltatni, vagy speciális akciókat végrehajtatni 
velük. Az összes parancskártya ismertetését a „Parancskártyák” 
fejezetben találod meg. 
 

Csatakockák 
Minden csatakocka 6-6 üres oldalát neked kell felmatricáznod. 
Minden csatakockára a következő matricákat kell ragasztanod: 2 
gyalogos, 1 lovas, 1 ágyú, 1 zászló és 1 szablya.  

• gyalogos: fekete figura kék háttérrel 

• lovas: fekete figura sárga háttérrel 
• ágyú: fekete figura vörös háttérrel 

• zászló: fehér zászló szimbólum fekete háttérrel 
• szablya: fehér szablya szimbólum fekete háttérrel 
 

 szablya zászló 
 
 
 
 
 
 
 
  lovasság 
 gyalogos tüzér 
 

Egység referencialapok 
Minden a napóleoni háborúkban harcoló nagyhatalom 
rendelkezik egy-egy egység referencialappal. Ezek az alábbi 
adatokat tartalmazzák: 

• az adott egység típusát és a térkép előkészítési kódját 

• az egyes tömbökre ragasztott matricák képét 
• az egység telepítésénél elhelyezendő tömbök számát 
Megjegyzés: az egyes nemzetek azonos egységtípusainak 
telepítésekor eltérő számú tömb kerülhet a csatamezőre. 
• az egység hatszög mezőkön való mozgását 

• az egység speciális csatakocka módosítóit, illetve parancs-
kártya csatakocka módosítóit 

• morál módosítóit 
• jegyzeteket 
 

Gyors referencialapok 
A játékhoz mellékelt 2 referencialapon megtalálsz minden 
lényeges információt a csatában résztvevő egységekről. Ezek a 
lapok csak minimális grafikát tartalmaznak, hogy minden 
egységtípus elférjen a két lapon. 

Egységek és parancsnokok 
Minden egység egy bizonyos számú tömbből áll. A tömbök 
száma eltérhet az egység típusától és nemzetétől függően (lásd 
az egység referenciakártyákat). 
 

Egy generálist, marsallt, csatatéri vezetőt, illetve bármilyen tiszti 
rendfokozatot ugyanúgy egy önálló tömb képvisel a csatatéren. 
Ezeket egységesen „parancsnokoknak” nevezzük. Egy önálló 
parancsnoki tömb nem számít egységnek. 
 

Egységek és parancsnokok vizuális azonosítása 
Hogy segítsen benneteket a játék előkészítés során, több egység- 
típus szimbólumot is bevezettünk. 
 

Lángoló gránát szimbólum - gránátos gyalogság, a követ-
kező egységek matricájának bal vagy jobb felső sarkában: 
gránátos, gránátos gárda, Régi Gárda. 
 

Kürt ikon - könnyűgyalogság: a következő egységek 
matricájának bal vagy jobb felső sarkában: könnyű, 
könnyű puskás, könnyű gárda, Fiatal Gárda. 
 

Lovassági sisak szimbólum - nehézlovasság, a következő 
egységek matricájának bal vagy jobb felső sarkában: 
nehéz, nehéz gárda, nehéz vértes. 
 

Lófej - fogatolt tüzérség, a következő egységek matricá-
jának bal vagy jobb felső sarkában: fogatolt tüzérség, 
fogatolt gárdatüzérség. 

 

A sorgyalogság és a milícia, a könnyűlovasság (könnyű, könnyű 
gárda), valamint a tábori tüzérség (tábori és tábori gárda) 
megkülönböztetésére a fenti szimbólumok hiánya szolgál. 
 

Matricák alkalmazása 
Ragaszd az egyes műanyag tömbök első- és hátsó oldalára a 
megfelelő matrica párokat! Figyelj oda, hogy az angol 
egységeket a piros színű tömbökre, a portugálokat a barnákra, a 
franciákat a kékekre ragaszd fel! 
 

Javasoljuk, hogy a matricázás előtt válogasd szét a tömböket 
színek szerint, és utána csoportosítsd őket a méretük alapján! 
Kezd az angol egységekkel! Válogasd ki a 36 piros, kis méretű 
tömböt! Keresd ki az angol sorgyalogság matricáit a 6 közül a 
3. íven! Óvatosan húzd le és ragasztd őket a 36 tömb első és 
hátsó oldalaira! 
 

Ha kész vagy a 36 tömbbel, folytasd az angol 
könnyűgyalogsággal! Válogass ki 10 kis piros tömböt! Keresd 
meg az angol könnyűgyalogság matricáit a 4. íven! Óvatosan 
húzd le és ragasztd őket a 10 tömb első és hátsó oldalaira! 
 

Ha ezzel is kész vagy, folytasd az angol könnyű puskás 
gyalogság 6 piros kis tömbjével! 
 

Folytasd ezzel a módszerrel, amíg minden angol egységet fel 
nem matricáztál! 
 

Ez után matricázd fel a barna portugál egységeket, majd a 
sötétkék francia egységeket is! 
 

Ez bizony nem kevés időbe fog telni, de hidd el, megéri a 
fáradságot! 
 

A játékban találsz néhány tartalék tömböt és matricát is. 
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FRANCIA EGYSÉGEK 
 
 
 
 
 
 
 
 sorgyalogság könnyűgyalogság gránátos gyalogság Fiatal Gárda Régi Gárda milícia gyalogság parancsnokok 
 10 egység 5 egység 1 egység gyalogság gyalogság 2 egység (4 tömb) 
 (40 tömb) (20 tömb) (4 tömb) 1 egység 1 egység (8 tömb) 
    (4 tömb) (4 tömb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 könnyűlovasság nehéz vértes nehézlovasság nehéz fogatolt tüzérség tábori tüzérség tábori 
 3 egység lovasság 2 egység gárdalovasság 2 egység 3 egység gárdatüzérség 
 (12 tömb) 2 egység (8 tömb) 1 egység (6 tömb) (9 tömb) 1 egység 
  (8 tömb)  (4 tömb)   (3 tömb) 

 
ANGOL ÉS PORTUGÁL EGYSÉGEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sorgyalogság könnyűgyalogság könnyű puskás gránátos gyalogság gránátos parancsnokok 
 9 egység 2 egység gyalogság 1 egység gárdagyalogság 3 tömb 
 (36 tömb) (10 tömb) 2 egység 4 tömb 2 egység 
   (6 tömb)  (10 tömb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 könnyűlovasság nehézlovasság nehéz gárdalovasság fogatolt tüzérség tábori tüzérség 
 6 egység 4 egység 1 egység 2 egység 3 egység 
 (18 tömb) (12 tömb) (3 tömb) (6 tömb) (9 tömb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 sorgyalogság könnyűgyalogság milícia gyalogság könnyűlovasság nehézlovasság tábori tüzérség parancsnokok 
 6 egység 2 egység 1 egység 2 egység 2 egység 2 egység (2 tömb) 
 (24 tömb) (6 tömb) (4 tömb) (6 tömb) (6 tömb) (6 tömb) 
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Gyalogság négyszög alakzatát követő táblák 
A játékhoz mellékeltünk 2 kis méretű táblát is, amin a gyalogos 
egységeitek négyszög alakzatát tudjátok nyomon követni a 
számozott jelzők segítségével.  

 
 

 
 
 

 
 franciák angolok 
 négyszögben négyszögben 
 

Győzelmi pont jelző 
A 18 győzelmi pont jelzővel lehet nyomon követni a játékosok 
győzelmi törekvéseit. 
 
 
 
 
 

 francia angol 
 győzelmi pont győzelmi pont 
 

3. A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
1. Válassz ki egy összecsapást a forgatókönyv füzetből! 
Megjegyzés: ha ez az első Commands & Colors: Napoleonics 
játékotok javasoljuk, hogy a legelső forgatókönyvvel kezdjétek a 
játékot. A Polica (francia kezdő pozíció) 1808 augusztus 17, 
amely kellő alapossággal bemutatja nektek a napóleoni háborúk 
alapjait, valamint mindketten esélyt kaptok rá, hogy elsajátít-
sátok a játék alapvető elemeit. 
 

2. Tedd a játéktáblát az asztal közepére! Minden forgatókönyv 
meghatározza, hogy melyik hadsereg kezd a tábla „tetején” és 
melyik az „alján”, emiatt úgy üljetek le az asztalhoz, hogy az 
általatok irányított sereg kerüljön a ti oldalatokra! Mindkettő-
töknek add oda a saját nemzetéhez tartozó egység referencia-
lapját! Mindketten vegyétek el a gyalogság négyszög alakzatát 
követő táblátokat és a hozzá tartozott 1-4 számozott jelzőket! 
Tegyétek ezt a táblátokat és a jelzőket a játéktábla mellé! 
 

3. Tedd a tereplapkákat a csatatérre úgy, ahogy az a 
forgatókönyv térképén szerepel! 
 

4. Válogasd szét a tömböket szín szerint (sötétkék francia és 
vörös angol + barna portugál)! Javasoljuk, hogy az első pár játék 
során az összes egységet válogassátok szét típus szerint is, és 
tegyétek valahová a játéktábla mellé, hogy könnyebben fel 
tudjátok pakolni a csatatérre a forgatókönyv által megkívánt 
egységeket! Az egyes nemzetek referencialapjai részletezik, hogy 
egy adott egység hány tömbből áll. 
 

Megjegyzés: a forgatókönyv térképeken lévő minden egyes 
egységszimbólum egy-egy komplett egységet jelent, ami 1-5 
tömbből áll. 

5. Keverd meg alaposan képpel lefelé a parancskártyák pakliját, 
majd ossz mindkettőtöknek annyi parancskártyát (továbbra is 
képpel lefelé), amennyit az adott forgatókönyv jegyzete előír! 
Mindenki tartsa titokban játékostársa előtt a saját parancskár-
tyáit! Tedd a megmaradt parancskártya paklit képpel lefelé a 
csatatér mellé úgy, hogy mindketten elérjétek! 
 

6. Tedd a 6 csatakockát és győzelmi pont jelzőket a csatatér 
mellé kupacokba, hogy mindketten kényelmesen elérjétek! 
 

7. Olvassátok át a választott forgatókönyv különleges szabályait 
és győzelmi feltételeit! 
 

8. A forgatókönyv által jelzett kezdőjátékos kezdi a játékot. 
 

4. A JÁTÉK CÉLJA 
A játék célja, hogy elsőként te szerezd meg a forgatókönyvben 
előírt számú győzelmi pontot (általában ez 5-9) úgy, hogy 
teljesíted a forgatókönyv győzelmi feltételeit. 
 

Győzelmi pontot szerezhetsz minden ellenséges parancsnok, 
vagy egy  komplett ellenséges egység megsemmisítéséért. Ahogy 
az adott egység utolsó tömbje vagy a parancsnok tömbje lekerül 
a csatatérről, kapsz 1 győzelmi pontot. Egyes esetekben bizonyos 
térképmezők elfoglalásáért, vagy speciális célkitűzések teljesíté-
séért is kaphatsz győzelmi pontokat. 
 

Azonnal nyersz, amint a szükséges utolsó győzelmi pontot is 
begyűjtöd. 
 

Egy megjegyzés a többjátékos módhoz: A Commands & Colors: 
Napoleonics két játékos (vagy két csapat) játéka, mindkét oldal 
egy vagy több egymással háborúzó nemzetet vezényel. Ugyan a 
játék összetevőit úgy terveztük, hogy lehetővé tegyék a nagyobb 
léptékű csaták levezénylését is, ezek túlmutatnak az alapjáték 
lehetőségein. A „La Grande Battle” forgatókönyvek (dupla 
méretű csatatér, és speciális „La Grande Battle” parancskártya 
pakli) egy tervezett kiegészítő részeit fogják képezni. 
 

5. EGY JÁTÉKKÖR 
(A JÁTÉKSORREND) 
Az adott forgatókönyv leírja, hogy a csatát melyik nemzet kezdi. 
Az éppen aktív (támadó) játékos a saját körében utasításokat ad 
az alárendelt erői egy részének mozgásra és/vagy harcra, egy 
kijátszott parancskártya és az ahhoz kapcsolódó hatások 
segítségével. Az éppen aktív játékos ellenfele a védekező játékos 
ebben a körben. A játékosok felváltva lesznek aktív játékosok 
egészen addig, amíg valamelyikük össze nem gyűjti a szükséges 
számú győzelmi pontot. 
 

Egy adott körben az alábbi fázisok követik egymást: 
 

1. PARANCSFÁZIS: Játssz ki egy parancskártyát! 
 

2. UTASÍTÁSFÁZIS: Jelentsd be, hogy mely egységeidnek és/vagy 
parancsnokaidnak akarsz utasítást adni a kijátszott szekció-, 
vagy taktikakártyád korlátain belül! 
 

3. MOZGÁSFÁZIS: Mozgathatod az összes utasítást kapott 
egységedet és parancsnokodat egyesével. Kövesd az egyes 
egységek mozgatásakor a saját egység referencialapodon az 
esetleges terep mozgás-korlátozásokat! 
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4. CSATAFÁZIS: Minden mozgást be kell fejezni a harcok 
megkezdése előtt. A csatafázisban egy egység harcát teljesen be 
kell fejezned, mielőtt egy új egység harcába kezdenél bele! 
 

5. HÚZÁSFÁZIS: Húzz egy új parancskártyát! 
 

1. fázis: PARANCSFÁZIS 
Az aktuális köröd legelején játssz ki a kezedből egy parancskár-
tyát! Tedd a kijátszott kártyát képpel fölfelé magad elé, majd 
olvasd fel hangosan az utasításait! 
 

A parancskártya általában tartalmazza, hogy a csatatér mely 
szekciójában hány egységedhez és/vagy parancsnokodhoz lehet 
hozzárendelni. Azok a mezők, amelyeken a szaggatott elválasztó 
vonal keresztülmegy, mind az adott szárny szekcióhoz, mind a 
centrumhoz is tartoznak egyben. 
 

Kétféle parancskártya van a játékban. A szekciókártyák (bal 
szárny, centrum, jobb szárny) könnyen felismerhetők a kártya 
alsó részén látható szekció kijelölő nyilakról. Az adott szekciót 
kijelölő nyílon szereplő szám mutatja meg, hogy ezt a kártyát 
hány egységedhez és/vagy parancsnokodhoz rendelheted hozzá. 
A taktikakártyákon egy-egy illusztrációt találhatsz, valamint egy 
részletes leírást arról, hogy mennyi és milyen típusú egységhez 
rendelheted hozzá. Ha a taktikakártyán nem szerepel egy 
szekció kijelölése sem, akkor a csatatéren lévő bármelyik 
megengedett egységhez hozzárendelheted. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 szekciókártya taktikakártya 
 

Ha olyan eset fordulna elő, hogy a kijátszott parancskártyádat 
szabályosan egyetlen egységedhez sem tudod hozzárendelni, 
egyszerűen hagyd ki a 2-4. fázisokat és húzz egy új parancs-
kártyát! 
 

2. fázis: EGY EGYSÉGED VAGY 
PARANCSNOKOD UTASÍTÁSA 
A parancskártyád kijátszása után be kell jelentened, hogy a 
kártya korlátain belül mely egységeidet és/vagy parancsnokaidat 
akarod utasítani. 

• Csak az általad utasított egységeid és/vagy parancsnokaid 
mozoghatnak, harcolhatnak, vagy hajthatnak végre speciális 
akciókat a körödben. 

• Az aktuális körödben minden egységednek és/vagy parancs-
nokodnak csupán egyetlen utasítást adhatsz. Ha egy 
parancsnok és egy baráti egység ugyanabban a mezőben 
tartózkodik, akkor a parancsnok csatlakozik az adott 
egységhez, és együtt kell mozogniuk kivéve, ha a parancsnok 
utasítást nem kap a szétválásra. 

 

Megjegyzés: csak 1-es „költsége” van annak, ha egy egységet és a 
hozzá csatlakozott parancsnokot együtt mozgatsz, vagy együtt 
kezdeményeznek harcot. 

• Ha egy szekciókártyát, a „Leadership”, vagy a „La Grande 
Manoeuvre” taktikakártyát játszod ki, vagy egy zászlót dobsz 
az „Élan” parancskártya kijátszásakor, az ugyanabban a 
mezőben lévő parancsnok elhagyhatja az egységét, amelyet 
eddig vezetett és önállóan mozoghat. A leválasztott 
parancsnok és az egység mozgatásának „költségét” külön-
külön kell megfizetned. Lásd: „Parancsnok mozgatása”! 

A fenti parancskártyákon szereplő bicorn kalap szimbólum 
emlékeztet téged arra, hogy az egységekhez csatolt parancsnok 
leválasztható az egységről és külön is mozgatható. 

• Az „Assault” parancskártyákkal annyi egységednek és/vagy 
parancsnokodnak tudsz utasítást adni az adott szekcióban, 
ahány kártya van a kezedben (beleértve az „Assault” kártyát 
is). Az „Élan” és „Rally” parancskártyák segítségével pedig 
azoknak, amilyeneket dobsz a csatakockákkal.  

Tartsd észben, hogy minden négyszögbe rendeződött egységed 
esetén egy-egy parancskártyát véletlenszerűen le kell tenned a 
kezedből a tábládra! Ha egy egységed felbontja a négyszög 
alakzatot, vedd vissza a letett parancskártyát! 
• Azon egységeidet vagy parancsnokaidat, amelyek egy olyan 

mezőn állnak, amin keresztülmegy az egyik szaggatott vonal, 
bármelyik érintett szekcióhoz tartozó parancskártyával 
utasítani tudod. 

• Ha egy adott szekcióra vonatkozó szekciókártyával több 
egységedet és/vagy parancsnokodat is utasíthatnád, mint 
amennyi az adott szekcióban éppen van, a többlet utasítási 
lehetőségek elvesznek. 

• Ha egy taktikakártyával több egységedet és/vagy parancs-
nokodat is utasíthatnád, mint amennyid éppen van, a 
többlet utasítási lehetőségek elvesznek. 

 
Egység- és parancsnok tömbök felépítése 
Ugyanazon tömbök egy csoportja ugyanazon a mezőn egy 
egységet képez. A tömbökre ragasztott matricák képei és felirata 
segít eligazodni az egységek típusa között, megkönnyítve  
mindkettőtöknek a játék összes egységének gyors azonosítását. 
 

A gyalogság matricáin két-két gyalogos figura látható, és a 
szöveg a matrica alján lévő kék csíkon olvasható. 
 

A lovasság matricáin egy-egy lovas figura látható, alul sárga 
szöveggel ellátott csíkkal. 
 

A tüzérség matricáin egy-egy ágyú látható két-két tüzérrel, alul 
piros szöveggel ellátott csíkkal. 
 

A parancsnok matricákon egy-egy lovas generális látható, és 
ezeknek az alján nincs csík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gyalogság lovasság tüzérség 

 
A Commands & Colors: Napoleonics játékban az egységeknek 
négy különböző szintje lehet, amelyeknek nagyjából azonos a 
katonai kiképzésük és a harci tapasztalatuk. 
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• A reguláris egységek (könnyűgyalogság, könnyű- és 
nehézlovasság, tábori- és fogatolt tüzérség) képezik a 
gerincét minden Napóleon korabeli hadseregnek. Ezek a 
formációk sima előrenyomulásra és csatározásra lettek 
kiképezve anélkül, hogy szervezetlenné válnának közben. 

• Az irreguláris egységeket (milícia gyalogság) tömegével 
toborozzák. Katonai kiképzésük és felszerelésük szegényes, 
vagy teljesen hiányzik. 

• Az elit egységek (könnyű puskás-, gránátos gyalogság illetve 
nehéz vértes lovasság) járatosak már a csatákban, profi 
gyalogos- és lovas katonák, akik különleges katonai 
manővereket képesek végrehajtani az ellenség arcvonalában. 
Általában jól felszereltek és tapasztaltak katonai ügyekben. 

• A gárda egységek (gyalogság, lovasság és tüzérség) 
támogatják a többi egységet, ők a hadsereg rohamcsapatai. 
Gyakran tartalékban tartják őket a csata döntő pillanatáig. 
Övék a legjobb felszerelés és a legjobb lovak. 

• A parancsnokokat egyetlen tömb képviseli. Ha egy 
parancsnok egy egységhez csatlakozik, akkor azt jobb 
teljesítményre inspirálja. 

 

3. fázis: EGY EGYSÉGED VAGY 
PARANCSNOKOD MOZGATÁSA 
Az általad utasított egységeid és/vagy parancsnokaid mozgatását 
egymás után kell elvégezned, az általad választott sorrendben. 

• Egy egység (parancsnok) csak egyszer mozoghat a körödben. 

• Az általad utasított egységet (parancsnokot) nem muszáj 
mozgatnod. 

• Egy egységed (parancsnokod) mozgatását teljesen be kell 
fejezned egy másik egységed (parancsnokod) mozgatása 
előtt. 

• Két egység nem lehet ugyanazon a mezőn, illetve egyik 
egységed sem mozoghat keresztül egy másik egység által 
elfoglalt mezőn. 

• Egy egységed nem mozoghat egy ellenséges egység 
(parancsnok), vagy egy baráti egység által elfoglalt mezőre. 

• Egy egységed viszont mozoghat egy magányos baráti 
parancsnok mezőjére (ebben az esetben a parancsnok 
csatlakozik az egységhez). Az egységednek ekkor meg kell 
állnia és már nem mozoghat tovább a körödben. 

• Az utasított egységeid (parancsnokaid) átmozoghatnak a 
jelenlegi szekciójukból a csatatér egy másik szekciójába. 

• Az egységeid (parancsnokaid) csak akkor mozoghatnak le 
valamelyik alapvonalon, vagy szélső mezőkön a csatatérről, 
ha az adott forgatókönyv erre kimondottan engedélyt ad. 

• Nem választhatsz le tömböket az adott egységedről. Az 
egységedhez tartozó tömböknek együtt kell maradniuk, és 
együtt is kell mozogniuk a játék során. 

• Egy sérült, tömböket vesztett egységed nem csatlakozhat egy 
másik egységedhez (még ha az ugyanolyan típusú is). 

• Egyes domborzati elemek befolyásolják a mozgást, és 
megakadályozzák egy egységednek (parancsnokodnak), hogy 
a teljes mozgási távolságát le tudja mozogni, vagy 
harcolhasson. Lásd a „Tereplapkák” fejezetet! 

• Egy egységed vagy parancsnokod nem mozoghat járhatatlan 
terep mezőre. 

 
 

A visszavonulási mozgás szabályai némileg eltérnek a rendes 
mozgás szabályaitól. Lásd a „Visszavonulás” fejezetet! 
 

Gyalogság mozgatása 
• Egy utasítást kapott sor-, gránátos-, Régi Gárda, gárda 

gránátos-, vagy milícia gyalogság 1 mezőt mozoghat, majd 
csatát kezdeményezhet. 

• Egy utasítást kapott könnyű-, Fiatal Gárda, könnyű puskás 
gyalogság 1 mezőt mozoghat, majd csatát kezdeményezhet, 
vagy 2 mezőt mozoghat és nem kezdeményezhet csatát. 

 

Lovasság mozgatása 
• Minden utasítást kapott könnyűgyalogság 1, 2 vagy 3 mezőt 

mozoghat, majd csatát kezdeményezhet. 
• Minden utasítást kapott nehéz-, nehéz vértes, vagy nehéz 

gárda lovasság 1 vagy 2 mezőt mozoghat, majd csatát 
kezdeményezhet. 

 

Tüzérség mozgatása 
• Egy utasítást kapott tábori-, vagy tábori gárda tüzérség 1 

mezőt mozoghat és nem kezdeményezhet csatát, vagy ha 
nem mozgott, akkor csatát kezdeményezhet. 

• Egy utasítást kapott fogatolt tüzérség 1 mezőt mozoghat, 
majd csatát kezdeményezhet, vagy 2 mezőt mozoghat és 
nem kezdeményezhet csatát. 

 

Parancsnok mozgatása 
• Egy utasítást kapott parancsok csak egyszer mozoghat a 

körödben. 
• Egy utasítást kapott parancsnok (akár önállóan, akár egy 

egységről leválasztva) 3 mezőt mozoghat, de nem muszáj őt 
mozgatnod. 

• Egy magányos parancsnok keresztülmozoghat egy baráti 
egység, egy baráti egység és a hozzá csatolt parancsnok, 
illetve egy magányos baráti parancsnok mezőjén. Ha nem  
csatlakozik a baráti egységhez, az átmozgás miatt nem ér 
véget a mozgása. 

Megjegyzés: a „baráti” egység vagy parancsnok kifejezés minden 
szövetséges egységet, vagy parancsnokot jelent. 

• A magányos parancsnok rámozoghat egy baráti egység 
mezőjére, majd csatlakozhat hozzá, ha az egységnek még 
nincs parancsnoka. A mozgása ekkor véget ér. 

• A magányos  parancsnok nem mozoghat egy ellenséges 
egység, vagy ellenséges parancsnok által elfoglalt mezőre, 
kivéve akkor, ha a parancsnok egy megszállt mezőn 
keresztül próbál meg menekülni. 

 

PARANCSNOK CSATLAKOZÁSA 
Ha egy parancsnok egy baráti egységgel azonos mezőn 
tartózkodik, akkor az adott egységhez csatlakozottnak 
tekintendő és együtt kell mozognia az egységgel, amíg a 
parancsnok nem kap utasítást a leválásról. Fontos megjegyzés: 
csak 1-es „költsége” van annak, ha egy egységet és a hozzá 
csatlakozott parancsnokot együtt mozgatsz, vagy együtt 
kezdeményeznek harcot. 
 

Ha egy szekciókártyát, a „Leadership”, vagy a „La Grande 
Manoeuvre” taktikakártyát játszod ki, vagy egy zászlót dobsz az 
„Élan” parancskártya kijátszásakor, az ugyanabban a mezőben 
lévő parancsnok elhagyhatja az egységét, amelyet eddig vezetett, 
és önállóan mozoghat. A leválasztott parancsnok és az egység 
mozgatásának „költségét” külön-külön kell megfizetned. 
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Az egységedet, melyhez csatlakozott egy parancsnok nem 
utasíthatod egy parancsnoknak szóló utasítással, de a többi 
utasítást használhatja. 
 

Az egységet és a hozzá csatlakozott parancsnokot utasíthatod 2 
utasítással is egyszerre. Ebben az esetben te döntöd el, hogy 
milyen sorrendben mozgatod az egységedet és az egységről 
leválasztott parancsnokodat. 
 

Az egységhez csatlakozott parancsnokot nem utasíthatod külön,  
ha éppen most csatlakozott az egységhez, vagy éppen most 
hagyta el az egységet. 
 

Egy egységhez csatlakozott parancsnok elhagyhatja az egységét, 
mozoghat és csatlakozhat egy másik egységhez, de nem 
csatlakozhat még egyszer ebben a körödben ugyanahhoz az 
egységhez, amit épp most hagyott el. 
 

A négyszögben álló gyalogos egységhez csatlakozott parancs-
noknak nem adhatsz ki leválási utasítást. Ha az egység utasítást 
kap a négyszög alakzat felbontására, akkor azzal egy időben 
(egy másik utasítással) a parancsnok elhagyhatja az egységet. 
 

Megjegyzés: Nagyon fontos az időzítés, hogy mikor csatlakoz-
tatsz, illetve mikor választasz le egy parancsnokot. Ha egy 
utasítást kapott parancsnokot mozgatsz, majd csatlakozik egy 
egységhez, az az egység hiába kap már utasítást, nem tud ebben 
a körödben már mozogni, viszont a parancsnokkal együtt csatát 
kezdeményezhetnek azon a mezőn, ahol éppen állnak. 
 

Például: a parancsfázisban kijátszod a „Attack Center” 
parancskártyát, az utasításfázisban pedig utasítod a centrumban 
lévő gránátos gyalogság egységedet, a hozzá csatolt 
parancsnokot és egy nehézlovas egységedet. 
 

Mivel egy szekciókártyát játszottál ki, leválaszthatod a 
parancsnokot a gránátosokról és önállóan mozgathatod (ha 
akarod), vagy együttesen is utasíthatod a gránátos egységet és a 
hozzá csatolt parancsnokot, hiszen a 3 lehetséges utasítás ezt 
megengedi. 
 

A mozgásfázisban így két lehetőséged is van: 
 

Első lehetőség: először mozgatod a nehézlovas egységedet úgy, 
hogy egy ellenséges egység mellé érjen, és csatát tudjon 
kezdeményezni (1). Ezután leválasztod a parancsnokodat a 
gránátos egységedről, mozgatod őt önállóan, majd csatlakozik a 
nehézlovasaidhoz, és besegít majd annak csatájába a 
csatafázisban (2). A parancsnok nélkül maradt gránátos 
gyalogosaidat ezután önállóan mozgatod, és csatát kezdemé-
nyezhetnek (3). 
 

Második lehetőség: először önállóan mozgatod a gránátos 
egységedet a parancsnok nélkül (a szekciókártya miatt 
megtörténhet a leválasztás), majd csatát kezdeményezel velük 
(1). Ezután mozgatod a leválasztott parancsnokodat önállóan, 
aki a nehézlovasaid mezőjére mozog és csatlakozik hozzájuk (2). 
Az első két utasítás sorrendje tulajdonképpen mindegy. Mivel a 
parancsnokod már mozgott ebben a körödben, az utasított 
nehézlovas egységed már nem mozoghat, viszont a parancs-
nokoddal együtt csatát kezdeményezhet azon a mezőn, ahol 
éppen állnak (3). 

4. fázis: CSATAFÁZIS 
A „csata” a játék azon kifejezése, amelyet egyaránt használunk a 
közelharcra és a távolsági harcra (tűzharcra) is. A tűzharc 
lebonyolításához a célpont egységnek hatótávolságon belül kell 
lennie és az utasított egységnek rá is kell látnia a célpont 
egységre. A közelharc lebonyolításához az egységnek a célpont 
egységgel szomszédos mezőn kell lennie. 
 

Egy utasítást kapott egységed csak a két lehetséges harcmodor 
egyikét (közel-, vagy tűzharc) hajthatja végre a körödben, még 
akkor is, ha amúgy mindkettőre képes lenne. 
 

A csatákat egymás után kell megoldanod, az általad választott 
sorrendben, egyik utasítást kapott egységedtől a másikra 
haladva. Váltogathatsz a közel- és tűzharc között, azonban be 
kell jelentened, hogy éppen melyik utasítást kapott egységed 
csatáját akarod megoldani, és azt teljesen végre kell hajtanod, 
mielőtt egy másik egységed csatájának megoldásába belevágnál. 
 

• Egy utasított egységnek nem kötelező csatát kezdeményez-
nie, még akkor sem, ha egy ellenséges egység szomszéd-
ságában áll. 

• Egy egység nem oszthatja el a csatakockájának dobásait több 
ellenséges egység között, csak egy célpontot támadhat. 

• Egy utasított egység csak egy csatát vívhat meg egy körben. 
Bizonyos esetekben, a lovasság egy sikeres közelharci 
támadás után jogosult egy bónusz támadásra is. Erről 
bővebben majd a „Lovassági áttörés” és a „Bónusz közelharc” 
szakaszokban olvashatsz! 

• Általában egy csatázó egység annyi csatakockával dob, ahány 
tömbből az egység éppen áll. Épp ezért egy sérült (tömböket 
vesztett) egység kevesebb csatakockával kénytelen dobni. 

• Egy parancsnok nem harcolhat egymagában. 
 

TÁVOLSÁGI HARC (TŰZHARC) 
Csak gyalogsági és tüzérségi egységek kezdeményezhetnek 
tűzharcot. Lovassági egységek és parancsnokok nem kezdemé-
nyezhetnek tűzharcot. 
 

Ha egy egység valamilyen távolsági fegyverével csatát 
kezdeményez egy 1 mezőnél messzebb álló ellenséges egység 
ellen, akkor távolsági harcról (tűzharcról) beszélünk, ahol a 
megtámadott egységet célpont egységnek nevezzük. 
 

Távolsági harc esetén a célpont egységnek a fegyver 
hatótávolságán belül kell lennie, és a támadó egységnek látnia 
kell a célpont egységet. 
 

• Nem lehet távolsági harcot kezdeményezni egy szomszédos 
mezőn álló ellenséges egység ellen. 

• Egy egység nem kezdeményezhet távolsági harcot egy 
távolabb lévő másik ellenséges egység ellen, ha a 
szomszédságában már áll egy ellenséges egység. Ha az 
egység csatát akar kezdeményezni, akkor mindenképp 
közelharcban kell a mellette lévő (egyik) ellenséges egységet 
megtámadnia. 

• A célpont egység nem támadhat vissza, miután a távolsági 
harc lezajlott. 

• A célpont lovas egység nem vonulhat vissza és nem újulhat 
meg a távolsági támadás előtt. 
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Távolsági harc (tűzharc) végrehajtása: 
1. tüzelő egység bejelentése 
2. hatótávolság ellenőrzése 
3. láthatóság (LoS) ellenőrzése 
4. a támadás erejének meghatározása 
5. parancskártya kocka kiegészítésének alkalmazása 
6. az aktuális terep kocka csökkentésének alkalmazása 
7. támadás megoldása 
8. találatok meghatározása 
9. visszavonulás alkalmazása 

 
1.) Tüzelő egység bejelentése: 
Jelentsd be, hogy melyik utasítást kapott egységed szeretne 
tűzharcot folytatni és melyik ellenséges egységet választottad a 
támadása célpontjául! Minden bejelentett távolsági támadásodat  
egymás után, az általad választott sorrendben kell megoldanod. 
Nem muszáj viszont bejelentened egy másik utasítást kapott 
egységed távolsági támadását, mielőtt a már bejelentetett 
távolsági támadást (támadásokat) teljesen meg nem oldottad 
(hiszen lehet, hogy közben más lesz a célpontja). Függetlenül 
attól, hogy hány ellenséges egységre tudna a parancsot kapott 
egységed „rálőni”, a távolsági támadás csak egyetlen hatótávol-
ságon belüli ellenséges egység ellen kezdeményezhető, akire az 
egységed rálát. Ha több baráti egységre is távolsági támadást 
jelentettél be ugyanazon ellenséges egység ellen, akkor is 
egymás után, egyesével kell ezeket a tűzharcokat megoldanod. 
 
2.) Hatótávolság ellenőrzése: 
Ellenőrizd, hogy a célpont egység az egységed által használt 
tűzfegyver hatótávolságán belül van-e! A hatótávolság a tüzelő 
egység és a célpont egység közötti mezők száma, amelybe a 
célpont egység mezőjét be kell számítanod, de a tüzelő egység 
mezőjét nem. 
 

FEGYVEREK HATÓTÁVOLSÁGA 
A napóleoni háborúban négy alaptípusú lőfegyvert használunk: 
• Minden gyalogos egység hatótávolsága: 2 mező (kivéve a 

könnyű puskás gyalogságot). 

• A könnyű puskás gyalogság hatótávolsága: 3 mező. 
• A tábori tüzérség hatótávolsága: 5 mező. 

• A fogatolt tüzérség hatótávolsága: 4 mező. 
 
3.) Láthatóság (LoS) ellenőrzése: 
Ellenőrizd a célpont egység láthatóságát! Az utasítást kapott 
egységednek „látnia” kell a célpont egységet ahhoz, hogy 
rálőhessen. Ez az úgynevezett láthatóság (Line of Sight = LoS). 
 

A képzeletben húzz egy egyenest a támadó egységed mezőjének 
középpontjától a célpont egység mezőjének középpontjáig! A 
láthatóság blokkolva van, ha a támadó egységed és a célpont 
egység között valamilyen rálátást blokkoló akadály található. 
Ilyen akadálynak számít minden egység és parancsnok 
(függetlenül attól, hogy baráti-e, vagy ellenséges), egyes 
láthatóságot blokkoló tereplapkák, illetve a csatamező széle. A 
célpont egység mezőjén lévő tereplapka nem blokkolja a 
láthatóságot. Ha a képzeletbeli egyenes egyik oldalán található 
csak ilyen akadály, az nem blokkolja a láthatóságot; ha viszont 
mindkét oldalán található ilyen, az igen.  

 
Például: a fenti ábrán 4 lehetséges mezőt céloz meg a tüzelő 
tábori tüzérség (bármelyik fehér színű mezőt megcélozhatná). 
Feltüntettünk minden olyan mezőt, amelynek a láthatóságát a 
tereplapkák blokkolják. 
 
4.) A támadás erejének meghatározása: 
 

Gyalogság: egy utasítást kapott gyalogos egységed megcélozhat 
egy maximum 2 mező távolságra lévő ellenséges egységet (a 
könnyű puskás gyalogság esetében maximum 3 mező) bármely 
irányba, amelyik mezőre rálát. Ha a gyalogos egységed nem 
mozgott a távolsági támadása előtt, akkor általában annyi 
csatakockával kell dobnod, ahány tömbből az egységed áll. Ha a 
gyalogos egységed mozgott a távolsági támadása előtt, akkor 
fele annyi csatakockával kell dobnod, mint ahány tömbből az 
egységed áll. A dobás értékét francia és angol egységek esetében 
felfelé kell kerekítened, a portugálok esetében viszont lefelé. 

 
Például: a bal oldali 4 tömbből álló francia könnyűgyalogos 
egység nem mozgott a távolsági támadása előtt, melynek 
célpontja az angol sorgyalogság. Az egység 5 csatakockával dob 
(4 csatakocka amiatt, hogy az egység 4 tömbből áll, +1 
csatakocka amiatt, hogy könnyűgyalogság - lásd lejjebb). A jobb 
oldali 3 tömbből álló francia könnyűgyalogos egység 1 mezőt 
mozgott a távolsági támadása előtt, és célpontja ugyanaz. Ők 3 
csatakockával dobnak (a 3 tömb fele másfél, ami felfelé 
kerekítve 2, és +1 mert könnyűgyalogság). 
 

Az egység referencialapokon láthatod, hogy a dobásokat felfelé, 
vagy lefelé kell-e kerekítened. 
 

• Ha egy könnyű-, Fiatal Gárda- és könnyű puskás gyalogos 
egység 2 mezőt mozog, nem kezdeményezhet tűzharcot. 

• A könnyű-, könnyű puskás-, gránátos- és minden gárdista 
gyalogos egység +1 csatakockát kap a távolsági támadásához. 
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Az egység referencialapokon láthatod azt is, hogy az adott 
egység milyen módosítókat kap távolsági harc esetén. 
 
Tábori tüzérség: egy utasítást kapott tábori tüzér egységed 
megcélozhat egy maximum 5 mező távolságra lévő ellenséges 
egységet bármely irányba, amelyik mezőre rálát. A tüzelő 
egységed és a célpont egység távolsága határozza meg, hogy 
hány csatakockával dobhatsz (lásd az alábbi ábrát). 
 

• Ha az utasítást kapott tábori tüzér egységed mozgott, akkor 
nem támadhat. 

 

 
 
Fogatolt tüzérség: egy utasítást kapott fogatolt tüzér egységed 
megcélozhat egy maximum 4 mező távolságra lévő ellenséges 
egységet bármely irányba, amelyik mezőre rálát. A tüzelő 
egységed és a célpont egység távolsága határozza meg, hogy 
hány csatakockával dobhatsz (lásd az alábbi ábrát). 
 

• Ha az utasítást kapott fogatolt tüzér egységed 1 mezőt 
mozgott, akkor tüzelhet, de nem lőhet 4 mező távolságba. 

• Ha az utasítást kapott fogatolt tüzér egységed 2 vagy több 
mezőt mozgott, nem tüzelhet. 

• Ha már csak 1 tömb maradt a fogatolt tüzér egységedből, az 
a mozgása után már nem harcolhat. 

 

 
 
5.) Parancskártya kocka kiegészítésének alkalmazása: 
Néhány parancskártya megnöveli a csatakockák számát, ha az 
egységed távolsági harcot kezdeményezett. 

6.) Az aktuális terep kocka csökkentésének alkalmazása (ha van 
ilyen): 
Egyes tereptípusok, melyeken a célpont egység tartózkodik, 
illetve - ritkábban - amelyen a támadó egység tartózkodik 
csökkentheti a távolsági támadás miatt eldobott csatakockák 
számát. A támadásra dobott kockáid számát ezzel a módosítóval 
csökkentened kell! Lásd a „Tereplapkák” fejezetet! 
 
7.) Támadás megoldása: 
Dobj a módosított számú csatakockával, hogy megtudd, hány 
találatot okoztál a célpontnak! Elsőként a találatokat kell majd 
megoldanod, majd a visszavonulást. 
 
8.) Találatok meghatározása: 
Távolsági harcban az egységed annyi találatot okoz a célpont 
egységnek, ahány a célpont egység típusának megfelelő 
szimbólumot dobtál. Minden más szimbólum céltévesztést 
(miss) jelent. 
 

TŰZHARCI DOBÁS 
 
1 találatot okozol a célpont gyalogságnak. 
 
 
1 találatot okozol a célpont lovasságnak. 
 
 
1 találatot okozol a célpont tüzérségnek. 
 
 
A távolsági támadásod nem okoz találatot, ha szablya 
szimbólumot dobsz. 
 
A távolsági támadásod nem okoz találatot, de okozhat 
visszavonulást, ha zászló szimbólumot dobsz. 

 
Minden elért találat után egy-egy tömböt el kell távolítanod a 
célpont egységből. Amikor a célpont ellenséges egység utolsó 
tömbjét is eltávolítod, az egység megsemmisül, és azonnal kapsz 
1 győzelmi pont jelzőt. Ha több találatot okozol, mint a célpont 
egységben lévő tömbök aktuális száma, a többlet találatok 
elvesznek. 
 

Egy parancsnok eltalálása: Ha a találatot szenvedett célpont 
egységet egy parancsnok vezeti, akkor a parancsnoknak egy 
sérülés dobást kell végeznie. Egy magányos ellenséges 
parancsnok nem célozható meg távolsági támadással. Egy 
parancsnoknak amúgy is csak egy szablya szimbólum dobás 
okozhatna találatot, a távolsági harcban pedig ezen szimbólum 
nem okoz találatot. Lásd a „Parancsnok sérülés dobása” 
fejezetet! 
 

Megjegyzés: bár rengeteg parancsnok elesett a napóleoni 
háborúkban miközben egy egységet vezettek, úgy gondoltuk, 
nem lenne lovagias egy magányos parancsnokra tüzelni. 
 
9.) Visszavonulás alkalmazása: 
Egy csatakockával kidobott zászló szimbólum nem okoz 
találatot, de okozhatja a célpont egység visszavonulását. Lásd a 
„Visszavonulás” fejezetet! Egy egység nem tud visszavonulni, ha 
bármilyen okból kifolyólag elveszíti az utolsó tömbjét is. Ekkor 
ha volt hozzá csatolva egy parancsnok, annak most egy sérülés 
dobást kell elvégeznie. 
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KÖZELHARC 
Bármelyik egység folytathat közelharcot. Egy magányos parancs-
nok nem vehet részt közelharcban. Ha egy egységed egy 
szomszédos mezőn álló ellenséges egységet támad meg, akkor 
azt úgy nevezzük, hogy az egységed közelharcot folytat, és 
közelharcban leköti az ellenséges egységet. A közelharc során 
sem a hatótávolsággal, sem a láthatósággal (LoS) nem kell 
foglalkoznod. 
 

Ha az egységeddel szomszédos mezőn egy ellenséges egység áll, 
akkor az egységed nem folytathat távolsági harcot sem a 
közvetlenül mellette álló, sem egy távolabbi, de még a 
hatótávolságába eső másik ellenséges egység ellen. Ezen 
egységed csak és kizárólag közelharcot kezdeményezhet 
(valamelyik) szomszédos mezőn álló ellenséges egység ellen, ha 
csatázni akar. 
 

Közelharc végrehajtása: 
1. közelharcot kezdeményező egység bejelentése 
2. védekező lovasság visszavonulása és megújulása 
3. védekező gyalogság négyszög alakzat felvétele 
4. a támadás erejének meghatározása 
5. parancskártya kocka kiegészítésének alkalmazása 
6. az aktuális terep kocka csökkentésének alkalmazása 
7. támadás megoldása 
8. találatok meghatározása 
9. visszavonulás alkalmazása 
10. további támadás akciók: területnyerés, lovassági áttörés, 

bónusz közelharci támadás 
11. visszatámadás (a védekező egység visszatámad, táma-

dás megoldása, találatok meghatározása) 
 
1.) Közelharcot kezdeményező egység bejelentése: 
Jelentsd be, hogy melyik utasítást kapott egységed kezdeményez 
közelharcot és melyik szomszédos mezőn álló ellenséges egység 
lesz a támadásának célpontja. Mindenképp az egységeddel 
szomszédos mezőn kell lennie a célpont ellenséges egységnek 
ahhoz, hogy közelharcot kezdeményezhess. Minden bejelentett 
közelharci támadásodat egymás után, az általad választott 
sorrendben kell megoldanod. Egy bejelentett közelharci táma-
dást teljesen meg kell oldanod, mielőtt rátérnél egy következő 
közelharcra (vagy tűzharcra), beleértve a további támadás 
akciókat is, mint a területnyerés, lovassági áttörés, bónusz 
közelharci támadás, illetve a védekező egység visszatámadása. 
 

Ha a védekező fél egy „Firs Strike” parancskártyát szeretne 
kijátszani, azt ezen fázis után kell megtennie, még a csatakockák 
dobása előtt. 
 

Ha több baráti egységed támad egyetlen ellenséges egységre, 
akkor is egymás után kell az egyes közelharci összecsapásokat 
megoldanod (kivéve: összfegyvernemi támadás). 
 
2.) Védekező lovasság visszavonulása és megújulása: 
Amikor egy ellenséges gyalogos egység megtámadja közelharc-
ban egy lovas egységedet, dönthetsz úgy, hogy a lovasságod a 
közelharc megvívása helyett inkább visszavonul és megújul. Lásd 
a „Lovasság visszavonulása és megújulása” fejezetet! 
 
3.) Védekező gyalogság négyszög alakzat felvétele: 
Egy gyalogos egységed négyszög alakzatot vehet fel válaszul egy 
ellenséges lovas egység közelharci támadásának bejelentésére. 
Dönthetsz úgy, hogy egy bejelentett lovassági közelharci 
 
 

támadásra válaszul, a célpontként kiválasztott gyalogos egységed 
négyszög alakzatot vesz fel. Lásd a gyalogság négyszög 
alakzatáról szóló fejezetet a további részletekért! 
 
4.) A támadás erejének meghatározása: 
 

Gyalogság: Egy utasítást kapott gyalogos egységed tarthatja a 
jelenlegi pozícióját, vagy mozoghat egy mezőt, majd közelharcot 
kezdeményezhet egy szomszédos mezőn álló ellenséges egység 
ellen. Közelharcban általában annyi csatakockával kell dobnod, 
ahány tömbből az egységed áll, még akkor is, ha az egységed 
esetleg mozgott a közelharc előtt. 

• Ha egy könnyű-, Fiatal Gárda- és könnyű puskás gyalogos 
egység 2 mezőt mozog, nem kezdeményezhet közelharcot. 

• A francia Régi Gárda gyalogság +2 csatakockát kap a 
közelharci támadásához. 

• Bármely más gárdista-, vagy gránátos gyalogos egység +1 
csatakockát kap a közelharci támadásához. 

• A könnyű puskás- és a milícia gyalogság nem okoz találatot, 
ha a csatakockán szablya szimbólumot dob. 

Az egység referencialapokon láthatod, hogy az adott egység 
milyen módosítókat kap közelharc esetén. 
 

 
Például: egy 4 tömbből álló angol sorgyalogság 1 mezőt mozog 
és közelharcot kezdeményez egy francia sorgyalogság ellen. Az 
angol felet irányító játékos 4 csatakockával dob. 
 
Lovasság: Egy utasítást kapott könnyűlovas egység maradhat a 
helyén, vagy legfeljebb 3 mezőt mozoghat, majd közelharcot 
kezdeményezhet egy szomszédos mezőn álló ellenséges egység 
ellen. Egy utasítást kapott nehézlovas egység maradhat a helyén, 
vagy legfeljebb 2 mezőt mozoghat, majd közelharcot kezde-
ményezhet egy szomszédos mezőn álló ellenséges egység ellen. 
A közelharcot kezdeményező lovasság annyi csatakockával dob, 
ahány tömbből az egység áll. 
• Egy nehéz-, nehéz vértes-, vagy nehéz gárdalovasság egység 

+1 csatakockát kap a közelharci támadásához. 
Az egység referencialapokon láthatod, hogy az adott egység 
milyen módosítókat kap közelharc esetén. 
 
Tábori tüzérség: Egy utasítást kapott tábori tüzérséged ha nem 
mozgott, közelharci támadást kezdeményezhet egy szomszédos 
mezőn álló ellenséges egység ellen. Ha az utasítást kapott tábori 
tüzérséged ebben a körödben már mozgott, akkor nem 
kezdeményezhet közelharcot.  
• Egy 2 vagy 3 tömbből álló tábori tüzérség 4 csatakockával 

dob közelharcra. 

• Az egyetlen tömbre fogyatkozott tábori tüzérség 3 
csatakockával dob közelharcra. 
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• Egy tábori gárda tüzérség (függetlenül attól, hogy az egység 
hány tömbből áll éppen) +1 csatakockát kap a közelharci 
támadásához. 

 
Fogatolt tüzérség: Egy utasítást kapott fogatolt tüzérséged 
közelharci támadást kezdeményezhet egy szomszédos mezőn 
álló ellenséges egység ellen. Az eldobott csatakockák száma az 
egység tömbjeinek számától és a mozgásától függ: 

• Ha a 2 vagy 3 tömbből álló fogatolt tüzérséged nem 
mozgott, vagy csak 1 mezőt mozgott, akkor 3 csatakockával 
dob közelharcra. 

• Ha a 2 vagy 3 tömbből álló fogatolt tüzérséged 2 mezőt 
mozgott, akkor nem kezdeményezhet közelharcot. 

• Ha az egyetlen tömbre fogyatkozott fogatolt tüzérséged nem 
mozgott, 2 csatakockával dob közelharcra. 

• Ha az egyetlen tömbre fogyatkozott fogatolt tüzérséged 
mozgott, akkor nem kezdeményezhet közelharcot. 

Az egység referencialapokon láthatod, hogy az adott egység 
milyen módosítókat kap közelharc esetén. 
 
5.) Parancskártya kocka kiegészítésének alkalmazása 
Néhány parancskártya megnöveli a csatakockák számát, ha az 
egységed közelharcot kezdeményezett. Lásd az egység referen-
cialapokon! 
 
6.) Az aktuális terep kocka csökkentésének alkalmazása (ha van 
ilyen): 
Egyes tereptípusok, melyeken a célpont egység tartózkodik, 
illetve - ritkábban - amelyen a támadó egység tartózkodik 
csökkentheti a közelharci támadás miatt eldobott csatakockák 
számát. A támadásra dobott kockáid számát ezzel a módosítóval 
csökkentened kell! Lásd a „Tereplapkák” fejezetet! 
 
7.) Támadás megoldása: 
Dobj a módosított számú csatakockával hogy megtudd, hány 
találatot okoztál a célpontnak! Elsőként a találatokat kell majd 
megoldanod, majd a visszavonulást. 
 
8.) Találatok meghatározása: 
Közelharcban az egységed annyi találatot okoz a célpont 
egységnek, ahány a célpont egység típusának megfelelő 
szimbólumot, illetve ahány szablya szimbólumot dobtál. A 
szablya szimbólum találatot okoz a célpont egység típusától 
függetlenül. Minden más szimbólum céltévesztést (miss) jelent. 
 

KÖZELHARCI DOBÁS 
 
1 találatot okozol a célpont gyalogságnak. 
 
 
1 találatot okozol a célpont lovasságnak. 
 
 
1 találatot okozol a célpont tüzérségnek. 
 
 
1 találatot okozol a célpont egységnek annak típusától 
függetlenül, vagy egy magányos parancsnoknak. A 
milícia- és a könnyű puskás gyalogság kivételt képez. 
A milícia- és könnyű puskás gyalogságod nem okoz 
találatot egy ellenséges egységnek közelharcban, ha  
 

szablya szimbólumot dobsz. Ellenben a milícia- és 
könnyű puskás gyalogságod találatot okoz egy 
magányos parancsnoknak és meg is semmisítheti azt, 
ha szablya szimbólumot dobsz. 
 
A közelharci támadásod nem okoz találatot, de 
okozhat visszavonulást, ha zászló szimbólumot dobsz. 
 

 

Minden elért találat után egy-egy tömböt el kell távolítani a 
célpont egységből. Amikor a célpont ellenséges egység utolsó 
tömbjét is eltávolítod, az egység megsemmisül, és azonnal kapsz 
1 győzelmi pont jelzőt. Ha több találatot okozol, mint a célpont 
egységben lévő tömbök aktuális száma, a többlet találatok 
elvesznek. 
 

Egy parancsnok eltalálása: Ha a találatot szenvedett célpont 
egységet egy parancsnok vezeti, akkor a parancsnoknak egy 
sérülés dobást kell végeznie. Egy magányos ellenséges 
parancsnok normál módon támadható közelharcban. Lásd a 
„Parancsnok sérülés dobása” fejezetet! 
 
9.) Visszavonulás alkalmazása: 
Egy csatakockával kidobott zászló szimbólum nem okoz 
találatot, de okozhatja a célpont egység visszavonulását. Lásd a 
„Visszavonulás” fejezetet! Egy egység nem tud visszavonulni, ha 
bármilyen okból kifolyólag elveszíti az utolsó tömbjét is. Ekkor 
ha volt hozzá csatolva egy parancsnok, annak most egy sérülés 
dobást kell elvégeznie. 
 
10.) További támadás akciók: 
Lásd a „területnyerés”, „lovassági áttörés”, illetve „bónusz 
közelharci támadás” fejezeteket! 
 
11.) Visszatámadás: 
A közelharcban megtámadott célpont egység visszatámad a 
támadó egységnek, ha a célpont egységben egy vagy több tömb 
megmaradt az eredeti támadás végeztével, és nem vonult vissza 
a támadás következtében. Az eredeti támadó egység lesz a 
visszatámadás védekező (célpont) egysége és az eredeti célpont 
egység lesz a visszatámadás támadó egysége. 
 

A visszatámadás során a 4-9. lépéseket kell sorban lejátszanod, 
mintha a visszatámadás is egy normál közelharci támadás lenne 
(támadás erejének meghatározása, csatakocka csökkentés ill. 
növelés, támadódobás, találatok meghatározása, visszavonulás). 
 

Az esetleges visszavonulás lépés után a visszatámadás véget ér, 
azaz egy visszatámadást nem követhet egy másik visszatámadás. 
 

• Ha egy sikeres közelharci támadás visszavonulásra 
kényszeríti a célpont védekező egységedet, az egységed nem 
támadhat vissza még akkor sem, ha esetleg olyan mezőre 
vonul vissza, amely szintén szomszédos a támadó egység 
mezőjével. 

• Ha a célpont védekező egységed nem volt képes teljesíteni a 
visszavonulást, akkor visszatámadhat, ha a nem teljesített 
visszavonulás miatti tömbveszteségek után még maradt az 
egységedben bármennyi tömb. 

• A visszatámadó egység nem hajthat végre semmilyen 
további támadás akciót, azaz nem végezhet területnyerést, 
lovassági áttörést, illetve nem kaphat bónusz közelharci 
támadást. 
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• Nem lehet „First Strike” parancskártyát kijátszani a 
visszatámadó egység ellen. 

• Ha a célpont védekező egységedet több ellenséges egység is 
támadja közelharcban, akkor mindig csak az éppen aktuális 
támadó egységnek tud visszatámadni. Ezeket a támadásokat 
teljesen meg kell oldani, szépen egymás után. 

 

PARANCSNOK SÉRÜLÉS DOBÁSA 
Minden esetben a parancsnok irányítójának kell elvégeznie a 
parancsnok sérülés dobását. Ha a parancsnokot találat éri, a 
parancsnok megsemmisül, a tömbjét el kell távolítani a 
csatamezőről, és a támadó játékos azonnal kap egy győzelmi 
pont jelzőt jutalmul. 
 

Csatlakozott parancsnok: ha egy parancs-
nokod egy olyan egységet vezet, amely 
egységed egy vagy több blokkot is elveszít, 
 

van rá esély, hogy a parancsnokodat is találat éri. Dobj két 
csatakockával! Ha mindkettővel szablya szimbólumot dobtál, a 
parancsnokodat találat érte és el kell távolítanod őt. 
 

El kell végezni a parancsnokod sérülés dobását, ha az egysége 
elveszít egy tömböt: 
• egy távolsági támadásból kifolyólag, 

• egy közelharcból kifolyólag, 

• vagy ha nem tud teljesíteni egy visszavonulást. 
 

Egy közelharc lejátszása során csupán egyetlen ilyen sérülés 
dobást kell végezned. Például ha egy parancsnokod által vezetett 
egységed találatot szenved el egy közelharci támadás 
következtében, és ezáltal tömböket veszít, el kell végezned a 
parancsnokod sérülés dobását. Ha ezután az egységednek még 
vissza is kell vonulnia, de ezt valami miatt nem tudod megtenni, 
és emiatt az egységed újabb tömböket veszít, már nem kell 
újabb sérülés dobást végezned a parancsnokodnak, hiszen azt 
már egyszer megtetted ezen támadás alatt. 
 

Ha a parancsnokod elveszíti az egységét: Ha egy 
parancsnokod által vezetett egységed elveszíti az 
összes tömbjét (azaz az egységed megsemmisül), a  
 

parancsnokodnak sérülés dobást kell végezned. Dobj egy 
kockával! Ha szablya szimbólumot dobsz, a parancsnok találatot 
szenved el és megsemmisül (le kell venned). Ha bármi mást 
dobsz, a parancsnokodnak vissza kell vonulnia 1, 2, vagy 3 
mezőt. Ha a parancsnokod a saját alapvonalad közelében 
tartózkodott, akkor akár le is vonulhat az alapvonaladon 
keresztül a csatamezőről. Ekkor az ellenfeled nem kap érte 
győzelmi pontot. 
 

Ha parancsnokod által vezetett egységednek vissza kellene 
vonulnia, de valami miatt nem tud, és emiatt elveszíti az utolsó 
tömbjét is, a parancsnokodnak vissza kell vonulnia arról a 
mezőről, ahol az egység az utolsó tömbjét elveszítette. 
 

Ha az egységed amiatt semmisül meg, mert nem tud vissza-
vonulni amiatt, hogy ellenséges egységek foglalják el az összes 
lehetséges visszavonulási útvonalat, a parancsnokodnak a 
„menekülés” szabályait kell használnia ahhoz, hogy keresztül 
tudjon mozogni az egyik ellenséges egységen, és elérjen egy 
üres, vagy egy másik baráti egység mezőjét. 

Ha az egységed a csatamező egyik alapvonali meződön állva 
veszíti el az utolsó tömbjét amiatt, mert innen már nincs hova 
visszavonulni, a hozzájuk csatlakozott parancsnokod lemozog a 
csatamezőről, és emiatt az ellenfeled nem kap győzelmi pontot. 
 

Ha az egységed amiatt semmisül meg, mert egy járhatatlan 
terep állja el a visszavonulása útját, és emiatt elveszíti az utolsó 
tömbjét is, a hozzájuk csatlakozott parancsnokod is megsem-
misül, ha valamilyen módon nem tud keresztülmozogni ezen a 
járhatatlan terepen. Ebben az esetben a parancsnokod 
megsemmisülése miatt +1 győzelmi pontot kap ellenfeled (az 
egységed megsemmisülése után kapott 1 győzelmi pont mellé). 
 

Ha az egységed megsemmisül egy olyan zászló szimbólumos 
dobás következtében, amely amúgy nincs hatással a 
parancsnokodra, a parancsnoknak a sikeres sérülés dobás után 
akkor is vissza kell vonulnia 1-3 mezőt. 
 

Ha az egységed megsemmisül és az ellenfeled egy területnyerés, 
vagy lovassági akcióval elfoglalja a megsemmisült egységed 
eredeti mezőjét, a hozzájuk csatlakozott parancsnokodnak erről 
az elfoglalt mezőről kell visszavonulnia. 
 
Magányos parancsnok: Egy magányos parancsnok (egyetlen 
parancsnoki tömb önmagában egy mezőn) nem lehet célpontja 
távolsági támadásnak, de megtámadható közelharcban. Ha a 
parancsnokod egyedül tartózkodik egy mezőn, normál módon 
megtámadhatja őt egy ellenséges egység a közelharc szabályai 
szerint. Egy vagy több szablya szimbólum, amit a támadó a 
csatakockáival kidob, találatot okoz a parancsnokodnak, aki 
megsemmisül, és el kell távolítanod őt a csatatérről. Ha nem 
szenved találatot (ellenfeled nem dob egyetlen szablya 
szimbólumot sem), a parancsnokodnak vissza kell vonulnia 1-3 
mezőt. Az ellenfeled ez után végrehajthat területnyerés, vagy 
lovassági áttörés akciót a parancsnokod által elhagyott mezőn. 
 

VISSZAVONULÁS 
Miután meghatároztad a csata során keletkezett találatokat, és 
eltávolítottad a célpont egységből a találatoknak megfelelő 
számú tömböt, meg kell oldanod a visszavonulást. A 
csatakockákon kidobott minden egyes zászló szimbólum után a 
célpont egységnek 1-1 mezőt kell mozognia a saját alapvonala 
felé. Például: 2 kidobott zászló következtében a célpont 
egységnek 2 mezőt kell visszavonulnia. (Kivéve: a milícia 
egységeknek zászlónként 3 mezőt kell visszavonulniuk.) Minden 
esetben a visszavonuló egységet irányító játékosnak kell 
eldöntenie, hogy melyik lehetséges mezőre vonuljon vissza az 
egysége, az alábbi szabályok betartásával: 

• Az egységednek minden esetben a saját alapvonalad irányába 
kell visszavonulnia, függetlenül attól, hogy milyen irányból 
érte őt a támadás. Soha nem vonulhat vissza az ellenfeled 
alapvonala felé, vagy oldalirányba. 

• A nem járhatatlan terepnek nincs hatással a visszavonulásra, 
így a visszavonuló egységed megállás nélkül átmozoghat 
például egy erdőn, átgázolhat egy gázlón, stb. A járhatatlan 
terep irányába azonban nem vonulhat vissza az egységed, 
így el kell szenvednie a visszavonulási veszteséget, és esetleg 
a hozzájuk csatlakozott parancsnokod is sérülhet. 

• Az egységed nem vonulhat vissza egy olyan mezőre, vagy 
egy olyan mezőn keresztül, amit egy baráti vagy ellenséges 
egység, vagy egy ellenséges parancsnok foglal el. 
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• Ha a visszavonuló egységedhez egy parancsnok csatlakozott, 
akkor ennek a parancsnokodnak is vissza kell vonulnia. 

• Egy parancsnok megállítja a visszavonulást: ha egy parancs-
nok nélküli visszavonuló egységed egy baráti magányos 
parancsnok mezőjére lép (olyan mezőre, ahol a baráti 
parancsnok tömbje egyedül tartózkodik), a parancsnok 
azonnal csatlakozik a visszavonuló egységedhez, és ezzel a 
visszavonulás véget is ér (a további visszavonulási mezőket 
már nem kell lemozogniuk).  

• Ha az egységed valami miatt nem tud visszavonulni, mert pl. 
az összes lehetséges útvonalat ellenséges egységek, vagy 
járhatatlan terep foglalja el, az egységed elveszít 1-1 tömböt 
minden nem teljesített visszavonulási mező után. Például: ha 
az egységednek 3 mezőt kellene visszavonulnia, de az első 
visszavonulási lépés után már nem tud tovább visszavonulni, 
2 tömböt veszít a fennmaradt 2 mező miatt. 

• A milícia egységeknek 3 mezőt kell mozogniuk a saját 
alapvonaluk felé, minden egyes kidobott zászló szimbólum 
után. 

 

Az egység referencialapokon láthatod, hogy az adott egység 
milyen visszavonulási mozgás módosítót kap. 
 

Magas morál: 
Bizonyos esetekben egy egység figyelmen kívül hagyhat egy vagy 
több kidobott zászló szimbólumot. A zászló szimbólumok 
figyelmen kívül hagyása nem kötelező, ha inkább azt szeretnéd, 
hogy az egységed visszavonuljon, akkor egyszerűen ne hagyd 
figyelmen kívül a zászló szimbólumokat! Ha több mint egy 
zászló szimbólumot hagyhatnál figyelmen kívül, akkor szintén 
neked kell döntened, hogy azokat mind figyelmen kívül akarod-e 
hagyni, csak egy részét akarod-e figyelmen kívül hagyni, vagy 
egyáltalán nem akarsz figyelmen kívül hagyni egyetlen zászló 
szimbólumot sem. Az egység választhat minden alkalommal 
amikor megtámadják, hogy figyelmen kívül akar-e hagyni bizo-
nyos számú zászló szimbólumot, avagy nem. Ha egynél több 
hatás is előfordul az alábbiak közül, a hatások összeadódnak. 
 

• Egy egységed figyelmen kívül hagyhat egy zászló 
szimbólumot, ha egy parancsnok vezeti. Ha az egységed 
elveszít egy vagy több tömböt egy csata során, a hozzájuk 
csatlakozott parancsnoknak túl kell élnie a sérülés dobását 
ahhoz, hogy az egység figyelmen kívül hagyhasson egy zászló 
szimbólumot. 

• Egy egységed figyelmen kívül hagyhat egy zászló szimbólu-
mot, ha két vagy több baráti egység támogatja. A támogatás 
azt jelenti, hogy két vagy több baráti egység áll az 
egységeddel szomszédos mezőkön. 

• Egy szomszédos mezőn álló baráti parancsnok támogatást 
tud nyújtani egy baráti egységnek, és ő is támogatást kaphat 
egy szomszédos baráti egységtől. 

• Egy négyszög formátumot felvett egység támogatást tud 
nyújtani egy szomszédos mezőn álló baráti, nem 
négyszögben álló egységnek és parancsnoknak, de ő maga 
nem tud támogatást kapni egy szomszédos mezőn álló 
baráti egységtől, vagy parancsnoktól. 

• A gránátos egységek figyelmen kívül hagyhatnak 1 zászló 
szimbólumot. 

• A nehéz vértes lovas egységek figyelmen kívül hagyhatnak 1 
zászló szimbólumot. 

• A gárda egységek figyelmen kívül hagyhatnak 1 vagy 2 zászló 
szimbólumot (lásd az egység referencialapokat). 

• Egy lovas egység soha nem hagyhat figyelmen kívül egyetlen 
zászló szimbólumot sem egy négyszögben álló gyalogos 
egységtől származó támadás (vagy visszatámadás) esetén, 
függetlenül attól, hogy hány zászló szimbólumot hagyhat-
nának amúgy figyelmen kívül. 

 

Az egység referencialapokon láthatod, hogy az adott egység 
milyen morál módosítókat kap. 
 

Parancsnokok visszavonulása: 
A parancsnokok némiképp eltérő módon vonulnak vissza, mint 
a normál egységek. Egy parancsnoknak az irányítója választása 
szerint 1, 2, vagy 3 mezőt kell visszavonulnia a saját alapvonala 
felé. 

• Ha a parancsnok egy egységet vezet éppen, akkor az 
egységgel együtt vonul vissza, ugyanarra a mezőre, ahová az 
egysége is visszavonul. 

• Ha a parancsnok egy egységet vezet, de az egysége teljesen 
megsemmisül (mert bármilyen okból elveszítette az utolsó 
tömbjét is), és a parancsnok sérülés dobása sikeres volt, a 
parancsnoknak 1, 2, vagy 3 mezőt kell visszavonulnia a saját 
alapvonala felé. 

• Ha egy magányos parancsnokot közelharci támadás ér, és a 
parancsnok nem semmisül meg, akkor is 1, 2, vagy 3 mezőt 
kell visszavonulnia a saját alapvonala felé. 

 

Ha a parancsnokod az alapvonalad közelében vonul vissza, 
dönthetsz úgy, hogy lemozog a csatatérről valamelyik alapvonali 
meződön keresztül. Ekkor az ellenfeled nem kap érte győzelmi 
pontot, te viszont elveszítesz egy erőteljes vezetőt. 
 

Amikor egy parancsnokod visszavonul, az alábbi szabályokat kell 
betartanod: 

• A parancsnokodat 1, 2, vagy 3 mezőt kell mozgatnod a saját 
alapvonalad felé. Te döntöd el, hogy a lehetséges irányok 
közül merre mozogjon, és összesen hány mezőt. 

• A nem járhatatlan terep nincs hatással a visszavonuló 
parancsnokodra, így például keresztülmozoghat egy erdőn, 
átgázolhat egy gázlón, stb. Járhatatlan terepen keresztül 
viszont nem tud a parancsnokod visszavonulni, így ha nincs 
más lehetséges útvonal, a parancsnokod megsemmisül. Az 
ellenfeled ekkor jutalmul 1 győzelmi pontot kap. 

• A parancsnokod nem fejezheti be a visszavonulását egy 
olyan mezőn, ahol egy baráti parancsnok, vagy egy 
ellenséges egység és/vagy ellenséges parancsnok tartózkodik. 

• A parancsnokod keresztülmozoghat egy baráti egységen, 
illetve ha annak az egységnek nincs parancsnoka, akkor ezen 
a mezőn be is fejezheti a visszavonulását és csatlakozhat az 
egységhez. 

• A parancsnok keresztülmozoghat egy baráti parancsnok által 
vezetett egységen, vagy egy olyan mezőn, amelyen egy baráti 
parancsnok egyedül tartózkodik. 

• Amikor a parancsnokod egy baráti egységen keresztül vonul 
vissza, semmiben nem befolyásolja azt az egységet. 

• A visszavonuló parancsnokod keresztülmozoghat egy 
ellenséges egységen, vagy egy ellenséges parancsnokon is, de 
erre az alábbi „menekülés” szabályai vonatkoznak. 
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Parancsnok menekülése: 
Ha ellenséges egységek foglalják el a parancsnokod összes 
lehetséges visszavonulási útvonalát, a parancsnokodnak meg kell 
próbálnia elmenekülni ezen egységek elől. 
 
A parancsnok menekülésének eljárása: 
Mozgasd rá a parancsnokodat az ellenséges egység által elfoglalt 
mezőre, majd a visszavonulása időlegesen megszakad: az 
ellenséges egység megtámadja a parancsnokodat. A támadó 
ellenséges egység annyi csatakockával dob, amennyivel egy 
normál közelharci támadás során dobna. A parancsnokod nem 
kap terepmódosítót. Egy vagy több kidobott szablya szimbólum 
találatot okoz a parancsnokodnak, még akkor is, ha amúgy ezen 
egység nem tudna szablya szimbólumos dobással találatot elérni 
közelharcban. A találatot elszenvedő parancsnokod megsemmi-
sül, és ellenfeled kap 1 győzelmi pontot. 
 

Ha a parancsnokod nem szenved el találatot, a menekülése 
sikeres volt, és folytathatja a visszavonulását. Ha a következő 
mezőt is ellenséges egység foglalja el, a parancsnokodnak egy 
újabb sikeres menekülést kell végrehajtania. Amennyiben a 
harmadik lehetséges mezőt is ellenséges egység foglalja el, a 
parancsnokod megsemmisül, és az ellenfeled kap 1 győzelmi 
pontot. 
 

Példák a parancsnok menekülésére: 
1.) Egy ellenséges sorgyalogság (2 tömb) és 
egy könnyűlovas egység (3 tömb) foglalja el 
azt a két lehetséges mezőt, amerre a 
parancsnokod visszavonulhatna. Úgy döntesz, 
a sorgyalogság felé vonulsz vissza, mert ezen 
egység csak 2 kockával dob közelharcra, míg 
a könnyűlovasok 3-mal. Az ellenfeled dob 
tehát 2 csatakockával: 1 gyalogság és 1 
tüzérség szimbólumot. Mivel ellenfeled nem 
 

dobott szablya szimbólumot, így a parancsnokod sikeresen 
elmenekült, és a két ellenséges egység mögötti üres mezőre 
vonul vissza. Ha akarod, és még van hova, egy 3. mezőt is 
mozoghat a parancsnokod ezután. 
 

2.) A parancsnokod első lépésben egy üres 
mezőre vonul vissza. A következő lehetséges 
mezőt egy 3 tömbből álló ellenséges nehézlovas 
egység foglalja el. Amint a parancsnokod rálép 
erre a mezőre, a menekülése megszakad, és 
ellenfeled 4 csatakockával dob (3 csatakocka a 3 
tömb miatt, +1 csatakocka azért, mert nehézlova-
sok). Ellenfeled 2 zászló és 2 gyalogos 
szimbólumot dob. Mivel ellenfeled nem dobott 
szablya szimbólumot, így a parancsnokod 
sikeresen elmenekül, és folytathatja a 
visszavonulását. A parancsnokod a 3. lépésével  
 

egy baráti, parancsnokot nem tartalmazó egység mezőjére lép, 
és csatlakozik hozzájuk. 

3.) A parancsnokod egyetlen lehetséges visszavo-
nulási útvonalába 2 ellenséges egység is esik. 
Először rámozgatod a 2 tömbből álló ellenséges 
könnyűgyalogság mezőjére. Ekkor ellenfeled 2 
csatakockával dob: egy zászlót és egy lovasság 
szimbólumot, tehát az első menekülésed sikeres. 
Ez után a parancsnokodat rámozgatod a 3 
tömbből álló ellenséges könnyűlovasság mező-
jére. Ekkor ellenfeled 3 csatakockával dob: két 
szablya és egy tüzérség szimbólumot. Elég lett 
volna egyetlen szablya szimbólumot is dobnia 
ahhoz, hogy a parancsnokod találatot kapjon és 
 

megsemmisüljön, mindössze egy lépésre a biztonságot jelentő 
üres mezőtől. Ellenfeled 1 győzelmi pontot kap. 
 

TOVÁBBI TÁMADÁS AKCIÓK 
A támadó egység a visszavonulás megoldása (azaz a 9. fázis) 
után jogosult lehet arra, hogy további támadás akciókat hajtson 
végre. Ezeket az alábbiakban ismertetjük részletesen. 
 

Gyalogság területnyerése: 
Amikor egy utasítást kapott gyalogos egységed közelharci 
támadást hajt végre, és megsemmisíti a célpont egységet, vagy 
visszavonulásra kényszeríti azt, az egységed sikeres közelharci 
támadást hajtott végre. A győztes támadó gyalogos egységed 
előretörhet (rámozoghat) a célpont egység eredeti, megürese-
dett mezőjére. Ezt az akciót nevezzük területnyerésnek. 

• A területnyerés sohasem kötelező, ha nem akarod, nem 
hajtod végre (minden esetben a sikeres támadó játékos 
döntésétől függ). 

• A területnyerés során figyelembe kell venned a terep mozgás 
korlátozásait (ha vannak). 

• A gyalogos egységed területet nyerhet, ha egy lovas egységet 
támadott meg közelharcban, amely visszavonult és megújult. 

• A gyalogos egységed területet nyerhet, ha egy magányos 
ellenséges parancsnokot támadnak meg, akit megsemmisí-
tenek, vagy aki visszavonul. 

• A négyszögbe rendeződött gyalogságod nem tud területet 
nyerni egy sikeres közelharci támadás után. 

 

Tüzérség területnyerése: 
A tüzérség nem hajthat végre területnyerést egy sikeres 
közelharci támadása után. 
 

Lovassági áttörés: 
Amikor egy utasítást kapott lovas egységed közelharci támadást 
hajt végre, és megsemmisíti a célpont egységet, vagy 
visszavonulásra kényszeríti azt, az egységed sikeres közelharci 
támadást hajtott végre. A győztes támadó lovas egységed 
előretörhet (rámozoghat) a célpont egység eredeti, megürese-
dett mezőjére, majd még tovább mozoghat egy újabb üres 
mezőre. A megüresedett mezőre, majd a bónusz üres mezőre 
való mozgás akciót együttesen lovassági áttörésnek nevezzük. 

• A lovassági áttörés sohasem kötelező, ha nem akarod, nem 
hajtod végre (minden esetben a sikeres támadó játékos 
döntésétől függ). 

• A megüresedett mező utáni bónusz mezőre való mozgás 
sem kötelező. Ha a lovasaid csak a megüresedett mezőre 
mozognak, akkor is lovassági áttörést hajtottak végre. 
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• Az a lovassági egységed, amelyik a megüresedett mezőre 
való mozgás után visszatér a kiinduló mezőjére, ugyanúgy 
lovassági áttörést hajtott végre. 

• A lovassági áttörés során figyelembe kell venned a terep 
mozgás korlátozásait (ha vannak). 

• A lovas egységed áttörést hajthat végre, ha egy magányos 
ellenséges parancsnokot támadnak meg, akit megsemmisí-
tenek, vagy aki visszavonul. 

 

Területnyerés és lovassági áttörés korlátozások: 
A következő helyzetekben nem lehet területnyerést, vagy 
lovassági áttörést végrehajtani: 

• Ha az egységed távolsági támadást hajtott végre. 

• Ha egy tüzérségi egységed hajtott végre sikeres közelharci 
támadást. 

• Ha az egységed védekezik, és egy sikeres visszatámadást 
hajtott végre, ami során az eredeti támadó egység 
megsemmisül, vagy visszavonul 

• Ha az egységed védekezik, és egy „First Strike” parancs-
kártyát játszottál ki rájuk. 

 

Lovasság bónusz közelharci támadása: 
Miután egy lovassági egységed sikeres közelharci támadást hajt 
végre, majd elvégzed a lovassági áttörést, végrehajthat egy 
második közelharci támadást is. Ezt a második közelharci 
támadást nevezzük bónusz közelharci támadásnak. 

• Csak egy sikeres közelharci támadást végrehajtó lovas 
egységed jogosult bónusz közelharci támadásra. Egy 
gyalogos vagy tüzér egységed soha nem kaphat bónusz 
közelharci támadást. 

• Ha a lovas egységed valami miatt nem tud, vagy nem akar 
bemozogni a megüresedett mezőre (azaz nem hajt végre 
lovassági áttörést), akkor nem jogosult a bónusz közelharci 
támadásra még akkor sem, ha amúgy a szomszédos 
mezőkön vannak még más ellenséges egységek. 

• A bónusz közelharci támadás nem kötelező. Miután a lovas 
egységed végrehajtott egy sikeres közelharci támadást, 
dönthetsz úgy, hogy nem hajt végre áttörést, vagy ha az 
áttörést végrehajtotta, akkor dönthetsz úgy, hogy nem hajt 
végre bónusz közelharci támadást. 

• A terep mozgásra és harcra vonatkozó esetleges korlátozásai 
ugyanúgy vonatkoznak erre a bónusz közelharci támadásra 
is. 

• A lovas egységed csak egyetlen bónusz közelharci támadást 
hajthat végre a körödben. 

• Ha a lovas egységed a bónusz közelharci támadása során 
megsemmisíti, vagy visszavonulásra kényszeríti az újabb 
célpont ellenséges egységet, bemozoghat az ellenséges 
egység által kiürített mezőre. Ez után azonban már nem 
mozoghat újabb bónusz mezőt, és nem hajthat végre még 
egy bónusz közelharci támadást. 

• A lovas egységed közelharcát, áttörését és bónusz közelharci 
támadását mind végre kell hajtanod, mielőtt rátérnél a 
következő támadó egységedre. 

• Az összfegyvernemi harcban is lehet alkalmazni a bónusz 
közelharci támadást. 

A védekező egység visszatámadása: 
A védekező egységed visszatámadhat, ha az ellenséges egység 
támadása után még maradt tömb az egységedben (azaz túlélte a 
támadást) és az egységed nem vonult vissza. Az eredeti 
támadást végrehajtó ellenséges egység lesz a visszatámadás 
során a védekező egység, és a megtámadott egységed a támadó 
egység. 
 

A visszatámadás ugyanúgy zajlik, mint egy normál közelharci 
támadás: meg kell határoznod a támadás erejét, alkalmaznod 
kell az esetleges parancskártya és a terep csatakocka módosítóit, 
dobnod kell a megfelelő számú csatakockával, meg kell 
határoznod a találatokat, le kell venned a veszteségeket és meg 
kell határoznod, hogy a védekező egység visszavonul-e. 
 

A visszavonulás megoldása után a visszatámadás akció véget ér, 
azaz nem lehet semmilyen bónusz támadás akciót végrehajtani, 
és nem történhet egy újabb visszatámadás a visszatámadásra 
válaszul. 

• Ha az eredeti támadás visszavonulásra kényszeríti az eredeti 
védekező egységedet, akkor az nem támadhat vissza még 
akkor sem, ha az eredeti támadó egység területnyerést, vagy 
lovassági áttörést hajt végre, és az egységed mellé mozog. 

• Ha az eredeti védő egységed nem tud visszavonulni, és még 
marad az egységedben tömb, miután a visszavonulás nem 
teljesítése miatti tömböket is eltávolítottad, visszatámadhat. 

• A visszatámadást végrehajtó egységed nem hajthat végre 
területnyerést, lovassági áttörést, vagy bónusz közelharci 
támadást. 

• Ellenfeled nem játszhat ki „First Strike” parancskártyát a 
visszatámadó egységed ellen. 

 

5. fázis:  
EGY KÖR VÉGE, A JÁTÉK VÉGE 
Miután végeztél az összes utasított egységed mozgatásával, 
teljesen megoldottad az összes csatát (eltávolítottad a 
veszteségeket, megoldottad a visszavonulásokat, a bónusz 
közelharci akciókat és a visszatámadásokat), dobd el az általad 
kijátszott parancskártyádat, majd húzz helyette egy újat! Ezzel a 
köröd véget ér, és ellenfeled köre következik. 
 

Ha a védekező játékos kijátszott egy „First Strike” parancs-
kártyát, akkor az aktív játékos köre végén ő is húz egy új 
parancskártyát helyette. 
 

Ha a húzópakliból elfogytak a lapok, akkor keverd össze az 
eldobott parancskártyákat képpel lefelé, és képezz belőlük egy új 
húzópaklit, amit szintén képpel lefelé helyezz a csatatér mellé! 
Ha az „Élan” parancskártyát játszottad ki, akkor a dobott 
lapokat vissza kell keverned a húzópakliba. 
 

A játék vége, győzelmi feltételek: 
A játékosok felváltva követik egymást, mindegyikük egy-egy 
komplett játékkört lejátszva, amíg az egyikük össze nem gyűjt 
annyi győzelmi pontot, amennyi a forgatókönyv győzelmi 
feltételeinél rögzítésre került. 
 

Az ellenséges egységek és parancsnokok megsemmisítése mellett 
az egyes forgatókönyvekben bizonyos mezők birtoklásáért, vagy 
meghatározott célok teljesítéséért is lehet győzelmi pontokat 
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nyerni. Ezek a győzelmi feltételek minden esetben az adott 
forgatókönyv jegyzeteiben kerültek rögzítésre. 
 

A játék abban a  pillanatban véget ér, amint valamelyik játékos 
megszerzi a győzelmi feltételeknél meghatározott számú 
győzelmi pontot, függetlenül attól, hogy ez a játék melyik 
pillanatában következik be. Ez azt jelenti, hogy akár az 
ellenfeled körében is megnyerheted a játékot, ha egy egységed 
sikeres visszatámadása megsemmisíti ellenfeled támadó 
egységét, és emiatt begyűjtöd az utolsó szükséges győzelmi 
pontot is. 
 

6. NAPÓLEONI TAKTIKÁK ÉS AKCIÓK 
 

LOVASSÁG VISSZAVONULÁSA ÉS MEGÚJULÁSA 
Amikor egy ellenséges gyalogos egység (beleértve azt is, ha egy 
összfegyvernemi egység részét képezi) közelharcban megtá-
madja egy lovassági egységedet, dönthetsz úgy, hogy a 
lovasságod inkább visszavonul és megújul, ahelyett hogy 
helyben maradnának és elszenvednék a közelharci támadást. 
 

Miután az ellenséges gyalogsági egység bejelentette a közelharci 
támadását, a támadó játékosnak kell rákérdeznie, hogy a 
védekező lovasságod visszavonul-e. Neked kell döntened, hogy 
visszavonultatod-e a lovasságodat, vagy inkább a helyén 
maradva fogadja-e a közelharci támadást. Mindezt még a 
csatakockák eldobása előtt kell megejteni. 
 

A lovassági egységed nem vonulhat vissza, ha nem tud a saját 
alapvonalad felé 2 mezőt visszafelé mozogni. Egy már foglalt 
mező, járhatatlan terep és a csatamező széle megakadályozhatja 
a lovasság visszavonulását. 
 

Ha a lovassági egységed valami miatt nem tud visszavonulni, 
vagy úgy döntesz, hogy nem akarod őket visszavonni, a 
közelharcot a normál szabályok szerint kell lejátszanotok. 
 

Miután bejelentetted, hogy a lovasságod visszavonul, a 
támadó játékos dob a megfelelő számú csatakockával a 
lovassági egységed ellen. Ennél a speciális támadó 
dobásnál csak a lovasság szimbólum okoz találatot, 
 

sem a gyalogság, sem a tüzérség szimbólum nem (még 
összfegyvernemi támadás esetén sem), a zászló és szablya 
szimbólumoknak pedig ebben az esetben nincs semmilyen 
hatása. Az esetleges veszteségek eltávolítása után, ha a lovas 
egységedet egy parancsnokod vezette, annak a normál módon 
sérülés dobást kell végezned. Ezután a lovassági egységed 2 
mezőt visszavonul a saját alapvonalad felé. 
 

• A támadó gyalogság területnyerést hajthat végre, és 
bemozoghat a visszavonulást és megújulást választó 
lovasságod által elhagyott mezőre. 

• A visszavonuló lovassági egységed erre a speciális támadásra 
válaszul nem hajthat végre visszatámadást, még akkor sem, 
ha egy ellenséges egység mellé vonul vissza. 

• Ha a lovasságod nem vonul vissza (mert valami miatt nem 
tud, vagy mert így döntöttél), akkor normál módon 
visszatámadhat a gyalogságnak. 

• Egy támadó lovassági egységed nem hajthat végre 
visszavonulást és megújulást, ha a megtámadott gyalogságot 
irányító játékos egy „First Strike” parancskártyát játszott ki a 
támadásodra válaszul. 

 

 
Például: Az angol felet irányító játékos bejelenti, hogy az 
utasítást kapott sorgyalogsága közelharcban megtámadja a 
francia nehézlovasságot. Megkérdezi a francia felet irányító 
játékostól, hogy akar-e visszavonulni és megújulni a nehézlova-
saival. A francia fél a visszavonulás mellett dönt. Erre az angol 
játékos 4 csatakockával dobva végrehajtja a speciális támadását 
(4 tömbből áll a sorgyalogság), és 1 lovasság szimbólumot dob. 
Mivel a többi szimbólumnak ez esetben nincs semmi hatása, 1 
tömböt kell levenni veszteségként a francia nehézlovas 
egységből. Ezután a nehézlovasok visszavonulnak 2 mezőt a 
saját alapvonaluk felé. Nem mozoghatnak az „A” mezők felé, 
mivel az a tábla széle felé esik, sem a „B” mező felé, mert az 
pedig foglalt. A „C” mező járhatatlan terep, így ez is kiesik. A 
visszavonulásuk egyetlen lehetséges útvonala az erdőn keresztül 
a „D” mezőre lehetséges csak. Ha ezen útvonal is blokkolva lett 
volna valami által, akkor a nehézlovasság nem választhatta volna 
a visszavonulást, így a közelharcot a normál szabályok szerint 
kellett volna megvívniuk. 
 

GYALOGSÁG NÉGYSZÖG ALAKZATA 
A gyalogság négyszög alakzata egy olyan védekező 
formáció, amelyet egy ellenséges lovassági egység 
közelharci támadása kivédésére használhatsz. 
 

Amíg egy gyalogos egységed négyszög alakzatban van, nem 
mozoghat, de kezdeményezhet csatát. Amíg négyszög 
alakzatban van, a gyalogos egységed mind tűzharcban, mind 
közelharcban csupán egyetlen csatakockával dob. A 
csatakockáinak számát semmi nem növelheti meg, kivéve, ha a 
négyszög alakzatot felvett gyalogos egységed összfegyvernemi 
támadást hajt végre. A négyszög alakzatban lévő gyalogos 
egységed csatakockáinak számát azonban a terep esetleg 
csökkentheti, így előfordulhat, hogy egyetlen csatakockával sem 
dobhatnak. 
 

Négyszög alakzat megalakítása és harca: 
Bármennyi tömbből álló gyalogsági egységed dönthet úgy, hogy 
négyszög alakzatot vesz fel az ellenfeled körében, mielőtt egy 
ellenséges lovassági egység megtámadná őket közelharcban. Az 
ellenséges támadó lovasságot irányító játékosnak kell 
megkérdeznie tőled, hogy akarod-e négyszög alakzatba rendezni 
a célpont gyalogosaidat. Ezután neked kell eldöntened, hogy a 
gyalogos egységed felveszi-e a négyszög alakzatot, vagy inkább 
az eredeti erejével védekezik-e, a normál közelharci szabályok 
szerint. 
 

Egy gyalogos egységed nem vehet fel négyszög alakzatot az 
alábbi esetekben: 
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• Ha kettő, vagy kevesebb parancskártya van a kezedben. 
• Ha a gyalogos egységed olyan terepen áll éppen, ami ezt 

nem teszi lehetővé (lásd a „Tereplapkák” fejezetet). 

• Ha a lovas egység csupán visszatámad a te gyalogos 
egységed eredeti támadását követően. 

• Ha a te gyalogos egységed támad egy ellenséges lovas 
egységre közelharcban, és ellenfeled egy „First Strike” 
parancskártyát játszik ki válaszul. 

• Ha a gyalogság négyszög alakzatát követő táblád összes 
mezője foglalt már. 

 

Ha a gyalogos egységed a fentiek miatt nem tud négyszög 
alakzatot felvenni, vagy te döntesz úgy, hogy ne vegyen fel 
négyszög alakzatot, akkor a közelharcot a normál szabályok 
szerint kell megoldani. 
 

Ha úgy döntesz, hogy a gyalogságod négyszög alakzatot vesz fel, 
akkor a támadó egységet irányító ellenfeled véletlenszerűen 
(anélkül, hogy megnézhetné őket) kiválaszt a kezedből egy 
parancskártyát, amit a gyalogság négyszög alakzatát követő 
táblád következő üres mezőjére kell fektetned (továbbra is 
képpel lefelé). Ez után tedd a tábla lefedett mezőjének számával 
megegyező sorszámú gyalogság négyszög alakzat jelződet a 
gyalogos egységed mellé, jelezve, hogy ezen egységed négyszög 
alakzatot vett fel. Te bármikor megnézheted a saját gyalogság 
négyszög alakzatát követő tábládon fekvő parancskártyáidat, de 
azokat nem mozgathatod el, illetve nem cserélheted meg őket 
egymással. 
 

 
Például: az ellenfeled kihúzott véletlenszerűen egy parancs-
kártyát a kezedből, amit képpel lefelé fordítva a gyalogság 
négyszög alakzatát követő táblád első üres mezőjére fektetsz 
(ami jelen esetben az 1-es mező). Ez után a hozzá tartozó 1-es 
számú gyalogság négyszög alakzat jelződet a négyszög alakzatot 
felvevő gyalogos egységed mellé kell tenned. 
 

Megjegyzés: természetesen a gyalogos egységed mellé tett 
gyalogság négyszög alakzat jelződ nem számít tömbnek, így 
nem vehető le veszteségként sem. 
 

Ha az ellenséges lovasság támadása miatt a gyalogos egységed 
négyszög alakzatba rendeződött, akkor annak ellenére, hogy 
eredetileg ellenfeled támadt, az ő köre van, és ő az aktív játékos, 
a gyalogos egységed fog elsőként támadni, egyetlen csata-
kockával. Ez eltérést jelent a normál közelharc menetétől. 
 

Amíg a gyalogos egységed négyszög alakzatban marad, addig 
maximum egyetlen csatakockával dobhat. Sem az esetleges 
 

parancskártya módosító, sem az egység saját módosítója, sem az 
egység tömbjeinek száma nem növeli meg a csatakockáinak 
számát. A terep módosítók azonban esetleg csökkentheti a 
négyszög alakzatban lévő gyalogos egységed csatakockáinak 
számát, így előfordulhat, hogy egyáltalán nem dobhatsz egyetlen 
csatakockával sem. 
 

Ha a négyszögbe rendeződött gyalogságod összfegyvernemi 
harcban vesz részt, akkor 1 csatakockát ad neki egy tüzérség. 
 

Visszavonulás zászló: 
Ha a négyszög alakzatot felvett gyalogságod egy 
zászló szimbólumot dobott a támadó lovasság ellen, 
annak támadása megtorpan, és vissza kell vonulniuk. 
 

Az ilyenkor a négyszög alakzatba rendeződött gyalogság által 
kidobott zászló szimbólumot a támadó lovasság semmilyen 
módon nem hagyhatja figyelmen kívül, és vissza kell vonulnia. 
Ha a lovassági egység nem tud visszavonulni, akkor 1-1 tömböt 
veszít minden mező után, amelyet nem tudott lemozogni. 
 

Megjegyzés: a lovassági egységnek 1-1 mezőt kell visszavonulnia 
minden kidobott zászló szimbólum után (négyzet alakzat miatti 
1 csatakocka, plusz összfegyvernemi harc esetén a tüzérség 
miatti +1 csatakocka). 
 

Ha a lovassági egység nem semmisül meg a négyszög alakzatba 
rendeződött gyalogság speciális támadásának következtében, 
vagy nem kényszerül visszavonulni, maximum 1 csatakockával 
dobhat közelharci támadást a négyszög alakzatot felvevő 
gyalogság ellen. Sem az esetleges parancskártya módosító, sem 
az egység saját módosítója, sem az egység tömbjeinek száma 
nem növeli meg a lovasság csatakockáinak számát. A terep 
módosítók azonban esetleg csökkentheti a támadó lovasság 
csatakockáinak számát, így előfordulhat, hogy egyáltalán nem 
dobhatnak egyetlen csatakockával sem. Ha a négyszögbe 
rendeződött gyalogságot támadó lovas egység összfegyvernemi 
harcban vesz részt, akkor 1 csatakockát ad neki a tüzérség. Lásd 
az „Összfegyvernemi harc” fejezetet! 
 

A négyszög alakzatot felvevő gyalogos egység ellen támadó 
lovasságot irányító játékos kijátszhat „First Strike” parancskár-
tyát, de a lovassága ekkor is csupán egyetlen kockával dobhat 
közelharcban. 
 

Négyszög alakzatot felvevő gyalogos egységek a gyalogos és 
tüzér egységek ellen: 
Egy gyalogos, vagy tüzér egység normál módon vívhat tűzharcot 
egy négyszög alakzatot felvett gyalogos egység ellen. Egy önálló 
gyalogos egység, vagy egy önálló tüzér egység normál módon 
vívhat közelharcot egy négyszögbe rendeződött gyalogos egység 
ellen, és ők támadnak elsőként. Ha a négyszögbe rendeződött 
gyalogos egység túléli a közelharci támadást, egyetlen 
csatakockával végzik a visszatámadásukat. Az önálló gyalogos 
egység szintén a normál szabályok szerint vívhat közelharcot 
egy négyszögbe rendeződött gyalogos egység ellen, ha 
összfegyvernemi harcban egy vagy több tüzérség is támogatja. 
 

Négyszög alakzat visszavonulása: 
Mivel egy négyszög alakzatot felvett gyalogos egység nem tud 
mozogni, így automatikusan elveszít 1-1 tömböt minden egyes 
mező után, amit az ellenfele által kidobott zászló szimbólum 
miatt nem tud lemozogni. Ha a gyalogos egységnek egynél több 
mezőt kellene visszavonulnia egy zászló szimbólum miatt, akkor 
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ennek megfelelő számú tömböt fog elveszíteni. Egy négyszögbe 
rendeződött gyalogos egység ugyanúgy figyelmen kívül hagyhat 
egy vagy több zászló szimbólumot, ha egy parancsnok vezeti az 
egységet, vagy az egység típusa lehetővé teszi zászló szimbólum 
figyelmen kívül hagyását. 
 

Támogatás: 
Egy négyszögbe rendeződött gyalogos egység támogatást 
nyújthat egy szomszédos mezőn álló baráti egységnek (kettő 
vagy több szomszédos baráti egység esetén egy zászló 
szimbólumot az egység figyelmen kívül hagyhat), de a 
négyszögbe rendeződött gyalogos egységet nem tudják 
támogatni a szomszédos baráti egységek. 
 

Négyszög alakzatot felvevő gyalogos egység és az őket vezető 
parancsnok: 
Amíg egy gyalogos egység négyszög alakzatban áll, nem adhatsz 
ki a hozzájuk csatlakozott parancsnoknak olyan utasítást, hogy 
hagyja el az egységét. Abban a körödben viszont, amikor 
megszünteted a négyszög alakzatot, egyúttal a parancsnokodat 
is utasíthatod az egysége elhagyására. 
 

Négyszög alakzatot felvevő gyalogos egység támadása: 
A négyszögbe alakzatot felvevő gyalogos egységednek is adhatsz 
utasítást, hogy csatát kezdeményezzen. A négyszögbe 
rendeződött gyalogos egységed megtámadhat egy hatótávol-
ságán belül lévő ellenséges egységet távolsági harcban, ha 
nincsen egyik szomszédos mezőn sem másik ellenséges egység. 
Maximum 1 csatakockával dobhatnak. Közelharc megvívására is 
kaphatnak utasítást egy szomszédos ellenséges egység ellen, 
ebben az esetben is maximum 1 csatakockával dobhatnak. A 
négyszögbe rendeződött gyalogos egységed nem hajthat végre 
területnyerést egy sikeres közelharci támadása után. A 
négyszögbe rendeződött gyalogos egységed részt vehet egy 
összfegyvernemi támadásban is, ilyenkor egyel növelik az 
eldobható csatakockák számát. 
 

Négyszög alakzat felbontása: 
Fontos leszögezni, hogy a gyalogos egységed az ellenfeled harci 
fázisa alatt rendeződhet négyszög alakzatba, de kizárólag a saját 
körödben bonthatod fel az alakzatukat. 
 

Nem bonthatod fel a gyalogos egységed négyszög alakzatát, ha 
bármilyen ellenséges lovas egység tartózkodik valamelyik 
szomszédos mezőn. Egy szomszédos lovas egység megakadá-
lyozza a négyszög alakzat felbontását. 
 

Ha nincsenek lovas egységek egyik szomszédos mezőn sem, 
akkor felbonthatod a gyalogos egységed négyszög alakzatát, ha 
utasítást adsz nekik. Távolítsd el a melléjük helyezett 
sorszámozott gyalogság négyszög alakzat jelzőt és tedd a 
gyalogság négyszög alakzatát követő táblád megfelelő mezőjére, 
ahonnan vedd vissza a kezedbe az oda fektetett parancskártyá-
dat! 
 

A négyszög alakzatot felbontó gyalogos egységed semmilyen 
mozgás korlátozást nem szenved el, ettől kezdve a normál 
szabályok szerint mozoghat és/vagy harcolhat. Például az 
utasítást kapott gyalogos egységed felbontja a négyszög 
alakzatot, és normál módon folytathat távolsági harcot anélkül, 
hogy csatakocka csökkenést szenvedne el. 
 

Ha egy négyszögbe rendeződött gyalogos egységed megsemmi-
sül, mert az utolsó tömb is eltávolításra kerül az egységedből, 
akkor ugyanúgy vissza kell tenned a gyalogság négyszög alakzat 
 

jelzőt a gyalogság négyszög alakzatát követő táblád megfelelő 
mezőjére, ahonnan ugyanúgy vedd vissza a kezedbe az oda 
fektetett parancskártyádat! 
 

 
1. PÉLDA A NÉGYSZÖG ALAKZATOT FELVEVŐ GYALOGSÁG 
MEGTÁMADÁSÁRA: 
 

Francia játékos köre: 
1.) A francia felet irányító játékos bejelenti, hogy az utasítást 
kapott nehézlovas egysége az angol sorgyalogságot fogja 
megtámadni. Megkérdezi az angol felet irányító játékost, hogy 
akarnak-e a gyalogosai négyszög alakzatot felvenni. Az angol 
játékos úgy dönt, hogy igen: a sorgyalogsága négyszög alakzatot 
vesz fel. 
 

2.) A francia játékos véletlenszerűen kiválaszt a francia játékos 
kezéből egy parancskártyát (anélkül, hogy megnézné azt), amit 
az angol játékos a gyalogság négyszög alakzatát követő táblája 
első (jelen esetben az 1-es számú) mezőjére fektet képpel lefelé, 
és az 1-es sorszámú gyalogság négyszög alakzatban jelzőjét a 
sorgyalogsága mellé teszi, jelezve a négyszög alakzat felvételét. 
 

3.) A négyszögbe rendeződött angol sorgyalogság dob elsőként, 
egyetlen csatakockával a francia nehézlovasok ellen. Ha az 
angolok egy zászló szimbólumot dobnának, a francia nehéz-
lovasság megtorpanna és vissza kellene vonulniuk. A lovasság-
hoz esetleg csatlakozott parancsnok nem tudná figyelmen kívül 
hagyni ezt a zászló szimbólumot. Az angol játékos azonban egy 
lovasság szimbólumot dob, így egy tömböt el kell távolítani a 
francia nehézlovasok közül. 
 

4.) Ha a francia nehézlovasok nem semmisültek meg, vagy nem 
kellett visszavonulniuk, egy csatakockával dobnak az angol 
gyalogság ellen. A dobásuk eredménye egy tüzérség szimbólum, 
aminek semmilyen hatása nincs. 
 

Angol játékos köre: 
1.) Az angol játékos utasítást ad a négyszögbe rendeződött 
egységének (ami a négyszög alakzatát a szomszédos mezőn lévő 
lovasság miatt nem tudja felbontani), hogy közelharcban 
támadják meg a francia nehézlovasokat. 
 

2.) Az angol játékos megkérdezi ellenfelétől, hogy akar-e a lovas 
egysége visszavonulni és megújulni, de a francia játékos úgy 
dönt, hogy maradnak a helyükön, és harcolni fognak. 
 

3.) A négyszögbe rendeződött angol sorgyalogság egyetlen 
csatakockával dob támadásra. Ha zászló szimbólumot dobnának, 
akkor a francia lovasságnak vissza kellene vonulnia. Egy szablya 
szimbólumot dobnak, aminek következtében egy újabb lovas 
tömböt veszít a francia egység. 
 

4.) Mivel a francia nehézlovasság nem semmisült meg és nem 
vonult vissza, visszatámadhat. Szintén egy csatakockával dobnak, 
egy gyalogság szimbólumot, ami egy tömb veszteséget okoz az 
angol sorgyalogságnak. 
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2. PÉLDA A NÉGYSZÖG ALAKZATOT FELVEVŐ GYALOGSÁG 
MEGTÁMADÁSÁRA: 
 

Francia játékos köre: 
1.) A francia felet irányító játékos bejelenti, hogy az utasítást 
kapott sorgyalogsága mozog és megtámadja a négyszög 
alakzatba rendeződött angol sorgyalogságot. Szintén bejelenti, 
hogy az utasítást kapott nehézlovassága is az angol 
sorgyalogságot fogja megtámadni. 
 

2.) Elsőként a francia sorgyalogság a normál szabályok szerint 
közelharcot vív a négyszögbe rendeződött angol sorgyalog-
sággal, a normál szabályokban szereplő (jelen esetben mivel 4 
tömbből áll még az egység, így 4) csatakockával dobva. 
 

3.) Ha a négyszög alakzatba rendeződött angol sorgyalogság 
nem semmisül meg, vagy nem vonul vissza a francia 
sorgyalogság közelharci támadása következtében, akkor egyetlen 
csatakockával támadhatnak vissza a francia sorgyalogságnak. 
 

4.) A francia nehézlovasság támadása következik. Elsőként a 
négyszög alakzatba rendeződött angol sorgyalogság dob 
maximum 1 csatakockával. Ha zászló szimbólumot dobnak, a 
francia lovasság kénytelen visszavonulni.  
 

5.) Ha a francia nehézlovas egység nem semmisül meg, vagy 
nem kellett visszavonulniuk, szintén egyetlen csatakockával 
dobhatnak a közelharci támadásra a brit sorgyalogság ellen. 
 

ÖSSZFEGYVERNEMI TÁMADÁS 
Amikor egy utasítást kapott gyalogos vagy lovas egységed 
közelharci támadást hajt végre, egy vagy több szintén utasítást 
kapott tüzér egységed további csatakockákat biztosíthat a 
támadásukhoz, egy összfegyvernemi kombinált támadással. Az 
összfegyvernemi támadást előre be kell jelentened. 
 

A célpont egységnek minden utasítást kapott tüzér egységednek 
(amiket bevonsz az összfegyvernemi támadásba) hatótávolságán 
belül kell lennie, és a tüzér egységeidnek rá is kell tudniuk 
látniuk a célpont egységre. Egy dombon lévő tüzérségi 
egységedet nem vonhatod be összfegyvernemi támadásba, ha a 
célpont egységre a közöttük alacsonyabban lévő baráti egység 
„feje felett” kellene ehhez rálőniük. 
 

Ahhoz, hogy részt vehessen az összfegyvernemi támadásban, a 
tüzér egységnek szabad rálátásának (láthatóságának) kell lennie 
a célpont egységre. Nem lehet semmilyen egység, vagy látást 
akadályozó terepmező az összfegyvernemi támadásba bevont 
tüzérség és a célpont egység között. 

 
Például: az „A” francia sorgyalogság ellen az angol sorgyalogság 
végrehajthat a dombon lévő angol tüzérséggel együtt egy 
összfegyvernemi támadást, mivel a célpont láthatóságát nem 
blokkolja semmi. A „B” francia könnyűgyalogság ellen a másik 
angol sorgyalogság viszont nem teheti ugyanezt meg, mivel a 
dombon lévő tüzérség nem lőhet el a baráti egység „feje felett”. 
 

Az összfegyvernemi támadás végrehajtása: 
A gyalogos vagy lovas egység közelharcban dobandó csatakocká-
inak számát normál módon kell meghatározni, a kijátszott 
parancskártya és az esetleges terep módosítókat figyelembe 
véve. Az összfegyvernemi támadásban résztvevő tüzér egységek 
által dobott tűzharci csatakockák számát is a normál módon kell 
meghatároz, a kijátszott parancskártya és az esetleges terep 
módosítók figyelembe vételével. 
 

A tüzérség által dobható tűzharci csatakockákat egyszerűen 
hozzá kell adni a közelharcot kezdeményező gyalogos vagy lovas 
egység csatakockáinak számához. Az összes meghatározott 
számú csatakockával egyszerre kell dobni. Előfordulhat, hogy 
valami miatt a támadó gyalogos vagy lovas egység önállóan 
egyetlen csatakockával sem dobhatna, de ettől még 
összfegyvernemi támadásban dobhatnak annyi csatakockával, 
amennyit a tüzérség biztosít a számukra. 
 

Az összfegyvernemi harcban - bár elvileg a tüzérség tűzharcban 
segíti a gyalogságot - minden szablya szimbólum találatnak 
számít. Azonban ha a közelharcot kezdeményező gyalogos vagy 
lovas egység nem okoz találatot szablya szimbólum esetén, 
akkor egyik csatakocka sem (tehát a tüzérségi támogatás miatt 
dobott többlet csatakockák sem) okoznak találatot szablya 
szimbólum dobása esetén. 
 

Ha egy gyalogos vagy lovas egységed összfegyvernemi 
közelharcban megtámad egy ellenséges egységet és az 
visszatámad, a visszatámadás eredménye csak a gyalogos vagy 
lovas egységedre hat (ő szenvedhet csak el találatot, vagy csak 
neki kell esetleg visszavonulnia), a támogató tüzér egységeidre 
nem. 
 

Ha egy lovas egységed összfegyvernemi támadást indít egy 
ellenséges gyalogos egység ellen, amely négyszög alakzatot vesz 
fel, és a gyalogos egység a támadásával visszavonulásra 
kényszeríti a lovas egységedet, akkor elvesznek a támogató 
tüzérség összfegyvernemi kockái, hiszen a lovas egységed 
visszavonulása miatt nem tudtál támadni. 
 

Ugyanez történik, ha egy gyalogos vagy lovas egységed 
összfegyvernemi közelharci támadást indít, mire az ellenfeled 
egy „First Strike” parancskártyát játszik ki, és az ellenséges 
egység támadása visszavonulásra kényszeríti az egységedet. 
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Például: Egy francia nehézlovas egység megtámad egy négyszög 
alakzatot felvett angol sorgyalogságot, egy francia fogatolt tüzér 
egységgel támogatva, összfegyvernemi támadással. A négyszög 
alakzatba rendeződött angol sorgyalogosok támadhatnak 
először, egy csatakockával. Ha zászló szimbólumot dobnak, 
akkor a francia nehézlovasoknak vissza kell vonulniuk, a 
tüzérség csatakockái pedig elvesznek. Ha nem dobnak zászló 
szimbólumot, a nehézlovasok összesen két csatakockával 
dobhatnak (egy csatakocka a négyszög alakzatban álló gyalogság 
miatt a lovasság támadókockája +1 csatakocka az összfegyver-
nemi támogató tüzérség miatt). 
 

7. TEREPLAPKÁK 
A csatamezőre annak előkészítése során tereplapkák kerülnek, 
az adott forgatókönyv térképének megfelelően. Ezek a 
tereplapkák általában a játék végéig a csatatér adott mezőjén 
maradnak, kivéve, ha a forgatókönyv valami miatt elő nem írja 
az eltávolításukat. 
 

ERDŐ 
Mozgás: ha egy egység vagy parancsnok belép egy 
erdőbe, akkor meg kell állnia és nem mozoghat 
tovább már ebben a körben. Egy gyalogos egység 
négyzet alakzatba rendeződhet az erdőben.  

 

Csata: egy egység már nem kezdeményezhet harcot, ha mozgott 
és egy erdőbe lépett. Ezen szabály alól kivételt képez a könnyű-, 
Fiatal Gárda-, könnyű puskás gyalogság és minden más 
könnyűgyalogság-típusú egység. Ezek az egységek harcot 
kezdeményezhetnek, miután egy erdőre mozogtak, ha amúgy a 
normál szabályok szerint harcot kezdeményezhetnének. 
 

Ha a célba vett ellenséges egység egy erdőben tartózkodik: 

• Egy gyalogos egységed ezen célpont ellen 1 csatakockával 
kevesebbel dob. 

• Egy lovassági egységed ezen célpont ellen 2 csatakockával 
kevesebbel dob. 

• Egy tüzérségi egységed ezen célpont ellen 1 csatakockával 
kevesebbel dob. 

 

Ha az egységed egy erdőből támad kifelé: 

• Egy gyalogos egységed csatakockáinak száma nem csökken. 

• Egy lovassági egységed egy erdőből 2 csatakockával 
kevesebbel tud kitámadni. 

• Egy tüzérségi egységed egy erdőből 1 csatakockával 
kevesebbel tud kitámadni. 

 

Láthatóság (LoS) blokkolása: egy erdő blokkolja a láthatóságot. 
 

DOMB 
Mozgás: Nincs semmilyen mozgás korlátozás. Egy 
gyalogos egység négyzet alakzatba rendeződhet a 
dombon. 

 

Csata: ha a célba vett ellenséges egység vagy parancsnok egy 
dombon tartózkodik: 

• Egy gyalogos egységed ezen célpont ellen 1 csatakockával 
kevesebbel dob. 

• Egy lovassági egységed ezen célpont ellen 1 csatakockával 
kevesebbel dob. 

• Egy tüzérségi egységed csatakockáinak száma nem csökken. 
 

Ha az egységed egy dombról lefelé kezdeményez csatát egy 
célpont ellenséges egység vagy parancsnok ellen: 

• Egy gyalogos egységed csatakockáinak száma nem csökken. 

• Egy lovassági egységed egy dombról 1 csatakockával 
kevesebbel tud lefelé támadni. 

• Egy tüzérségi egységed csatakockáinak száma nem csökken. 
 

Egy dombon lévő tüzérségi egységed átlőhet egy közvetlenül a 
domb lábánál lévő baráti egység vagy parancsnok „feje felett”, 
ha amúgy a célpont mezőnek nem blokkolt a láthatósága. Az itt 
tartózkodó tüzérség viszont nem segédkezhet egy összfegyver-
nemi támadásban, ha egy baráti egység „feje felett” kellene 
átlőnie (lásd az „Összfegyvernemi támadás” fejezetet). 
 

 
Például: a dombon lévő tüzérségi egység képes átlőni a 
közvetlenül a domb lábánál tartózkodó baráti egységek „feje 
felett”, így az összes üres fehér mezőt támadhatja. A nem 
közvetlenül a domb lábánál tartózkodó baráti egységek azonban 
már blokkolják a láthatóságát, így a szürke mezőkre nem tud 
tüzelni. Ugyan tűzharcot kezdeményezhet a jelölt fehér célpont 
mezőkön álló ellenséges egységek ellen, de nem vehet részt 
összfegyvernemi támadásban. 
 

Ha az egységed egy dombon tartózkodik, és megcéloz egy 
ellenséges egységet vagy parancsnokot, aki egy másik dombon 
tartózkodik: 

• Egy gyalogos egységed ha tűzharcot kezdeményez a másik 
dombon álló célpont ellen, akkor 1 csatakockával kevesebbet 
dob. Ha közelharcot kezdeményez egy másik dombon álló 
célpont ellen, akkor nem csökken a csatakockáinak száma. 

• Egy lovassági egységed csatakockáinak száma nem csökken. 
• Egy tüzérségi egységed csatakockáinak száma nem csökken. 
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Láthatóság (LoS) blokkolása: egy domb blokkolja a mögötte 
takarásban lévő egység láthatóságát. 
 

Egy egység, amely alacsonyabb szinten tartózkodik, rálát a 
legelső domb mezőre, és viszont. 
 

Egy egység, amely alacsonyabb szinten tartózkodik, nem lát rá a 
legelső domb mező utáni második és további domb mezőkre, és 
viszont (azaz az egység nem lát rá egy fennsík legelsőn túli 
mezőire, és viszont). 
 

Nincs blokkolva a láthatóság két egység között, amelyek 
ugyanazon a fennsík két különböző domb mezőjén tartóz-
kodnak, függetlenül attól, hogy hány domb mező van közöttük. 
 

Nincs blokkolva a láthatóság két egység között, amelyek 
egyaránt egy-egy domb mezőn tartózkodnak, függetlenül attól, 
hogy van-e közöttük mélyebben fekvő mező, kivéve, ha a egység, 
vagy más láthatóságot blokkoló tereplapka van közöttük. 
 

Két különböző fennsíkon tartózkodó egység között nincs meg a 
láthatóság, ha legalább az egyik egység nem a legelső domb 
mezőn tartózkodik. 
 

 
Például: a dombon tartózkodó jelzett egység rálát minden üres 
fehér mezőre, illetve minden olyan domb mezőre is, amire nem 
blokkolja valami a rálátását (ezek a „LoS Blocked” feliratú 
mezők). A saját fennsíkjának összes domb mezőjére rálát, a 
másik fennsíkból viszont csak a legelső mezőkre lát rá. 
 

RÖGÖS DOMB 
Mozgás: nem engedélyezett. Semmilyen egység 
sem léphet a rögös domb mezőre. 
 

Csata: tilos. 
 

Láthatóság (LoS) blokkolása: a rögös domb blokkolja a mögötte 
takarásban lévő egység láthatóságát. 
 

TELEPÜLÉS VAGY SZÉLMALOM 
Mozgás: ha egy egység vagy parancsnok belép egy 
település / szélmalom mezőre, akkor meg kell 
állnia és nem mozoghat tovább már ebben a 
körben. Egy gyalogos egység nem rendeződhet 
négyzet alakzatba a település / szélmalom mezőjén. 
 

Csata: egy egység nem kezdeményezhet csatát, 
miután egy település / szélmalom mezőre mozgott. 
 

Ha a célba vett ellenséges egység vagy parancsnok egy település 
/ szélmalom mezőn tartózkodik: 

• Egy gyalogos egységed ezen célpont ellen 2 csatakockával 
kevesebbel dob. 

• Egy lovassági egységed ezen célpont ellen 3 csatakockával 
kevesebbel dob. Ha a lovassági egységednek a „Cavalry 
Charge” parancskártyával adtál utasítást, nem kapják meg a 
+1 bónusz csatakockát. 

• Egy tüzérségi egységed ezen célpont ellen 1 csatakockával 
kevesebbel dob. 

 

Ha az egységed egy település / szélmalom mezőről támad: 

• Egy gyalogos egységed csatakockáinak száma nem csökken. 
• Egy lovassági egységed a település / szélmalom mezőjéről 3 

csatakockával kevesebbel tud kitámadni. Ha a lovassági 
egységednek a „Cavalry Charge” parancskártyával adtál 
utasítást, nem kapják meg a +1 bónusz csatakockát. 

• Egy tüzérségi egységed a település / szélmalom mezőjéről 1 
csatakockával kevesebbel tud kitámadni. 

 

Láthatóság (LoS) blokkolása: egy település / szélmalom blokkolja 
a mögötte takarásban lévő egység láthatóságát. 
 

FÖLDSÁNC 
Mozgás: ha egy egység vagy parancsnok lép egy 
földsánc mezőjére, akkor meg kell állnia és nem 
mozoghat tovább már ebben a körben. Egy 
gyalogos egység nem rendeződhet négyzet 
alakzatba a földsánc mezőjén. 
 

Csata: egy földsánc védelmet nyújt a jelzett 
irányokból történő támadásokkal szemben (amelyik 
mezők felé a sáncok néznek). 

 

Ha a célba vett ellenséges egység vagy parancsnok egy földsánc 
mezőjén tartózkodik úgy, hogy az egyik sánc az egységed felé 
néz: 
• Egy gyalogos egységed ezen célpont ellen 1 csatakockával 

kevesebbel dob. 

• Egy lovassági egységed ezen célpont ellen 2 csatakockával 
kevesebbel dob. 

• Egy tüzérségi egységed csatakockáinak száma nem csökken. 
 

Dombon lévő földsánc: amikor egy dombon lévő földsánc védett 
oldala mögötti ellenséges egység ellen támadsz, hagyd figyelmen 
kívül a domb miatti módosítókat, és csak a földsánc miatti 
módosítókat alkalmazd! Más szóval a földsánc miatti csatakocka 
csökkentéseket nem kell összevonni más csökkentésekkel! 
 

Amikor földsánc védelmezi a célpont egységet: ha egy gyalogos 
vagy tüzér egységedet megtámadják a földsánc védett oldalán 
keresztül, akkor a védekező egységed egy zászló szimbólumot 
figyelmen kívül hagyhat. Lovassági egységedre nem vonatkozik 
ezen szabály. Nem hagyhat figyelmen kívül az egységed egy 
zászló szimbólumot, ha a támadás a földsánc egy olyan 
szomszédos mezőjéről történik, ami felé nincs kiépítve a sánc, 
azaz amelyik irányból nem védett. 
 

Ha az egységed egy földsáncon keresztül támad: 

• Egy gyalogos és tüzérségi egységed csatakockáinak száma 
nem csökken. 

• Egy lovassági egységed a földsáncon keresztül támadva 2 
csatakockával kevesebbel dob. 

 

Láthatóság (LoS) blokkolása: nincs. 
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FOLYÓ 

 
Mozgás: normál esetben a folyót járhatatlan terepként kell 
kezelni, amin nem lehet keresztülmozogni, vagy rálépni, hacsak 
nincs a folyón egy gázló, vagy egy híd (lásd később). 
 

Csata: közelharc nem lehetséges. 
 

Láthatóság (LoS) blokkolása: nincs. 
 

ÁTGÁZOLHATÓ FOLYÓ (öntésterület) 
Mozgás: ha egy egység vagy parancsnok belép egy 
gázlóba, akkor meg kell állnia és nem mozoghat 
tovább már ebben a körben. Egy gyalogos egység 
négyzet alakzatba rendeződhet a gázlón. 

 

Csata: az egység csatát kezdeményezhet, miután egy gázló 
mezőjére lépett (és megállt). 
 

Amikor a célpont ellenséges egység vagy parancsnok egy gázló 
mezőn tartózkodik: az összes egységed ezen célpont ellen 
közelharcban 1 csatakockával kevesebbel dob. Ezen célpont 
egység elleni távolsági harc csatakockáinak száma nem csökken. 
 

Ha egy egységed egy gázló mezőjén tartózkodik: bármilyen 
egységed a gázló mezőjéről 1 csatakockával kevesebbel tud 
támadni mind közelharcban, mind távolsági harcban. 
 

Láthatóság (LoS) blokkolása: nincs. 
 

HÍD 
Mozgás: a híd semlegesít minden folyón (vagy 
gázlón) keresztül történő mozgáskorlátozást. Egy 
gyalogos egység négyzet alakzatba rendeződhet a 
hídon. 

 

Csata: a híd semlegesít minden folyóra (vagy gázlóra) vonatkozó 
csatakorlátozást.  
 

Láthatóság (LoS) blokkolása: nincs. 
 

HOMOKBÁNYA 
Mozgás: ha egy egység vagy parancsnok belép egy 
homokbánya mezőjére, akkor meg kell állnia és 
nem mozoghat tovább már ebben a körben. 
Minden tüzérségi egység számára a homokbánya 
 

járhatatlan terepnek számít. Egy gyalogos egység négyzet 
alakzatba rendeződhet a homokbányában. 
 

Csata: ha a célba vett ellenséges egység vagy parancsnok egy 
homokbánya mezőn tartózkodik:  

• Egy gyalogos egységed ezen célpont ellen 1 csatakockával 
kevesebbel dob közelharcban, tűzharcban viszont nincs 
csatakocka csökkenése. 

• Egy lovassági egységed ezen célpont ellen 2 csatakockával 
kevesebbel dob. 

• Egy tüzérségi egységed ezen célpont ellen 1 csatakockával 
kevesebbel dob tűzharcban. Közelharcban a tüzérségi 
egységed nem támadhat, mivel a homokbánya járhatatlan 
terep a számukra. 

 

Ha az egységed egy homokbánya mezőről támad: 

• Egy gyalogos egységed a homokbánya mezőjéről 1 
csatakockával kevesebbel dob mind közelharcban, mind 
tűzharcban. 

• Egy lovassági egységed a homokbánya mezőjéről 2 
csatakockával kevesebbel dob mind közelharcban, mind 
tűzharcban. 

• Tüzérségi egységed nem tartózkodhat a homokbányában, 
mivel az járhatatlan terep a számukra. 

 

Láthatóság (LoS) blokkolása: nincs. 
 

8. PARANCSKÁRTYÁK 
 

A 48 DB SZEKCIÓKÁRTYA ISMERTETÉSE 
A szekciókártyákat arra használhatod, hogy a csatatér egy adott 
szekciójában tartózkodó egységeidnek és/vagy parancsnokaidnak 
utasításokat adj, mozgasd őket és/vagy csatát kezdeményezz 
velük. Ezeken a kártyákon szerepel, hogy a csatatér melyik 
szekciójában (balszárny, centrum, vagy jobbszárny) adhatsz ki 
utasításokat, és összesen hány egységedet és/vagy parancsno-
kodat utasíthatod velük. Ha egy egységedet egy parancsnokod 
vezeti, az egységedet egyetlen utasítással a parancsnokoddal 
együtt is utasíthatod, hogy közösen mozogjanak és/vagy csatát 
kezdeményezzenek, de utasíthatod őket külön-külön is (két 
utasítással), amivel a parancsnokod elhagyhatja a jelenlegi 
egységét. Ha egy szekciókártyán az az utasítás szerepel, hogy 
„adj utasítást annyi egységednek, ahány parancskártyád van”, 
akkor a kezedben lévő parancskártyáid számához hozzá kell 
adnod az éppen kijátszott parancskártyádat is. Azokat a 
parancskártyáidat, amik a gyalogság négyszög alakzatát követő 
tábládon fekszenek (képpel lefelé) nem számolhatod bele az 
aktuális parancskártyáid számába. 

 

A kártyán lévő bicorne kalap szimbólum azt 
jelenti, hogy ezzel a parancskártyával elhagyhatja 
az egységét a hozzájuk csatlakozott parancsnokod. 
 

Egy nyíl és a rajta lévő szám jelzi az adott 
szekciót, és az egységeid és/vagy parancsnokaid 
számát, akiknek ezzel a szekciókártyával utasítást 
adhatsz. 
 

Egy nyíl kártyákkal jelzi az adott szekciót, illetve 
azt, hogy annyi egységednek és/vagy parancsno-
kodnak adhatsz utasítást ezzel a szekciókártyád-
dal, ahány kártya van éppen a kezedben (beleértve 
az éppen kijátszott kártyát is). 
 

 
 

SCOUT LEFT FLANK (Felderítés a balszárnyon): a balszárnya-
don 1 egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást. 
Amikor új parancskártyát húzol, húzz kettőt, válassz közülük 
egyet, azt vedd a kezedbe, a másikat pedig dobd el! (2 kártya) 
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SCOUT CENTER (Felderítés a centrumban): a centrumban 1 
egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást. Amikor új 
parancskártyát húzol, húzz kettőt, válassz közülük egyet, azt 
vedd a kezedbe, a másikat pedig dobd el! (2 kártya) 
 

SCOUT RIGHT FLANK (Felderítés a jobbszárnyon): a jobbszár-
nyadon 1 egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást. 
Amikor új parancskártyát húzol, húzz kettőt, válassz közülük 
egyet, azt vedd a kezedbe, a másikat pedig dobd el! (2 kártya) 
 

 
 

PROBE LEFT FLANK (Puhatolódzás a balszárnyon): a balszár-
nyadon 2 egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást. 
(4 kártya) 
 

PROBE CENTER (Puhatolódzás a centrumban): a centrumban 2 
egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást. (6 kártya) 
 

PROBE RIGHT FLANK (Puhatolódzás a jobbszárnyon): a jobb-
szárnyadon 2 egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz 
utasítást. (4 kártya) 
 

 
 

ATTACK LEFT FLANK (Támadás a balszárnyon): a balszár-
nyadon 3 egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást. 
(4 kártya) 
 

ATTACK CENTER (Támadás a centrumban): a centrumban 3 
egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást. (6 kártya) 
 

ATTACK RIGHT FLANK (Támadás a jobbszárnyon): a jobbszár-
nyadon 3 egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást. 
(4 kártya) 
 

 
 

ASSAULT LEFT FLANK (Roham a balszárnyon): a balszár-
nyadon annyi egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz 
utasítást, ahány parancskártya van a kezedben. (2 kártya) 
 

ASSAULT CENTER (Roham a centrumban): a centrumban 
annyi egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást, 
ahány parancskártya van a kezedben. (2 kártya) 
 

ASSAULT RIGHT FLANK (Roham a jobbszárnyon): a jobbszár-
nyadon annyi egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz 
utasítást, ahány parancskártya van a kezedben. (2 kártya) 
 

 
 

COORDINATED ADVANCE (Összehangolt előrenyomulás): a 
balszárnyadon 1, a centrumban 2, a jobbszárnyadon 1 egységed-
nek vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást. (2 kártya) 
 

FLANK ATTACK (Támadás a szárnyakon): mind a bal-, mind a 
jobbszárnyadon 2-2 egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz 
utasítást. (2 kártya) 
 

FORWARD (Előre!): mindhárom szekcióban 2-2 egységednek 
vagy parancsnokodnak adhatsz utasítást. (2 kártya) 
 

RECON IN FORCE (Erőltetett felderítés): mindhárom 
szekcióban 1-1 egységednek vagy parancsnokodnak adhatsz 
utasítást. (2 kártya) 
 

A 22 DB TAKTIKAKÁRTYA ISMERTETÉSE 
A taktikakártyákat arra használhatod, hogy az egységeidnek 
és/vagy parancsnokaidnak utasításokat adj, mozgasd őket 
és/vagy csatát kezdeményezz velük olyan módon, amit nem 
engedélyeznek az alapvető szabályok. Bár az aktuális terep 
módosítókat továbbra is alkalmaznod kell, az éppen kijátszott 
taktikakártyád utasítása elsőbbséget élvez a szabálykönyvben 
leírt alapszabályokkal szemben. 

 

A kártyán lévő bicorne kalap szimbólum azt 
jelenti, hogy ezzel a parancskártyával elhagyhatja 
az egységét a hozzájuk csatlakozott parancsnokod. 
 

A nagy kék körben lévő szám azt jelenti, hogy 
minden utasítást kapott egységed ennyi bónusz 
csatakockát kap a támadásához. 
 

A nagy és kis kör egymás mellett azt jelenti, hogy 
a nem gárdista egységeid a nagy körben lévő 
számnak megfelelő-, a gárdista egységeid pedig a 
kis körben lévő számnak megfelelő bónusz 
csatakockát kapnak a támadásukhoz. (A kártya 
leírásában szerepel, hogy ezt közelharci, vagy 
tűzharci támadáshoz kapják.) 
 

BAYONET CHARGE (Szuronyroham): Adj 
utasítást maximum 4 gyalogos egységednek! 
Ezek az egységeid maximum 2 mezőt 
mozoghatnak, majd közelharcot kezdemé-
nyezhetnek. Az utasítást kapott egységeid 
nem kezdeményezhetnek tűzharcot. Az 
utasítást kapott gárdista gyalogos egységeid 
+1 csatakockát kapnak a közelharci 
támadásukra. Ha nincs egyetlen gyalogos 
egységed sem, adj utasítást egyetlen 
tetszőleges más egységednek! (2 kártya) 
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BOMBARD (Bombázás): Adj utasítást 
maximum 4 tüzérségi egységednek! Ezek az 
egységeid mozoghatnak maximum 3 mezőt, 
de nem kezdeményezhetnek csatát, vagy ha 
nem mozogtak, akkor +2 bónusz csatakocká-
val kezdeményezhetnek csatát. (A gárda 
tüzér egységeid +3 csatakockát kapnak.) Ha 
nincs egyetlen tüzérségi egységed sem, adj 
utasítást egyetlen tetszőleges más egységed-
nek! (2 kártya) 
 

CAVALRY CHARGE (Lovasroham): Adj 
utasítást maximum 4 lovassági, vagy fogatolt 
tüzér egységednek! Az utasítást kapott 
lovassági egységeid +1 bónusz csatakockát 
kapnak erre a körödre. Az utasítást kapott 
gárda lovassági egységeid +2 bónusz 
csatakockát kapnak erre a körödre. Az 
utasítást kapott nehézlovas egységeid 
maximum 3 mezőt mozoghatnak, majd csatát 
kezdeményezhetnek. Az utasítást kapott 
fogatolt tüzér egységeid a normál szabályok 
szerint mozoghatnak és csatázhatnak. Ha 
nincs egyetlen lovassági vagy fogatolt 
tüzérségi egységed sem, adj utasítást egyetlen 
tetszőleges más egységednek! (3 kártya) 
 

COUNTER-ATTACK (Ellentámadás): Ezt a 
kártyát cseréld ki az ellenfeled által kijátszott 
utolsó (eldobott) parancskártyára! Vedd úgy, 
hogy te is ugyanazt a parancskártyát 
játszottad ki! Kövesd a kártya utasításait 
azzal a kivétellel, hogy ha a kártya a 
jobbszárnyra hivatkozik, akkor az a te 
balszárnyadra vonatkozzon és viszont.  
(2 kártya) 
 

ÉLAN (Hevület): Dobj annyi csatakockával, 
ahány parancskártya van a kezedben! Minden 
kidobott gyalogság, lovasság, vagy tüzérség 
szimbólum után utasítást adhatsz 1-1 
megfelelő típusú egységednek. Minden kido-
bott zászló szimbólum után egy tetszőleges 
típusú egységednek vagy parancsnokodnak 
adhatsz utasítást. A kidobott szablya 
szimbólumok után nem adhatsz utasítást. Az 
utasítást kapott egységeid +1 csatakockát 
kapnak a köröd alatt. Ez után keverd össze a 
parancskártya paklit az eldobott parancskár-
tyákkal és képezz egy új paklit! (1 kártya) 
 

FIRE AND HOLD (Tűz és tartsd!): Adj 
utasítást maximum 4 gyalogos vagy tüzérségi 
egységednek! Az utasítást kapott egységeknek 
tűzharcot kell kezdeményezniük, amihez +1 
bónusz csatakockát kapnak. Az utasítást 
kapott egységekkel szomszédos mezőn nem 
lehet egyetlen ellenséges egység sem. Az 
egységek nem mozoghatnak a tűzharc előtt, 
vagy után, de négyszög alakzatba rendeződ-
hetnek, ha lehetséges. Ha nincs egyetlen 
gyalogos vagy tüzérségi egységed sem, adj 
utasítást egyetlen tetszőleges más egységed-
nek! (2 kártya) 

Megjegyzés: ha egy ellenséges egység egy olyan mezőre vonul 
vissza, amely szomszédos egy utasítást kapott, de csatát még 
nem kezdeményező egységeddel, akkor azok nem hajthatják 
végre a tűzparancsot. Közelharcot ugyanis nem kezdeményez-
hetnek az utasítást kapott egységeid ezzel a parancskártyával. 
 

FIRST STIKE (Első csapás): Játszd ki ezt a 
kártyát akkor, amikor az ellenfeled már 
bejelentette, hogy egy egysége közelharcban 
megtámadja egy egységedet, de még nem 
dobott a csatakockákkal! A te védekező 
egységed támadhat elsőként. Ha az ellenfeled 
egysége nem semmisül meg, vagy nem vonul 
vissza, ezután végrehajthatja a saját 
támadását. Az ellenfeled köre végén húzz egy 
új parancskártyát! (2 kártya) 
 

Megjegyzés: az egységed aki a „First Strike” taktikakártya 
hatására először támadt, nem jogosult visszatámadásra, amikor 
ellenfeled egysége másodikként végrehajtja a támadását. Nem 
lehet két „Firs Strike” kártyát kijátszani ugyanabban a körben! 

 

FORCE MARCH (Erőltetett menet): Adj 
utasítást az egyik szekcióban lévő ÖSSZES 
gyalogos egységednek! Az utasítást kapott 
könnyű-, könnyű puskás-, gránátos és gárda 
gyalogos egységeid, valamint minden más 
gyalogságod akiket egy parancsnok vezet 
maximum 2 mezőt mozoghat, majd csatát 
kezdeményezhet. A fentieken kívüli többi 
utasítást kapott gyalogos egységed maximum 
2 mezőt mozoghat de nem kezdeményezhet 
csatát, vagy maximum 1 mezőt mozoghat és 
csatát kezdeményezhet. Ha nincs egyetlen 
gyalogos egységed sem, adj utasítást egyetlen 
tetszőleges más egységednek! (2 kártya) 
 

GIVE THEM THE COLD STEAL (Adjatok 
nekik hideg acélt!): Adj utasítást minden 
olyan egységednek, aki mellett ellenséges 
egység van. Ezek az egységek +1 bónusz 
csatakockát kapnak közelharcra. Az utasítást 
kapott egységek nem kezdeményezhetnek 
tűzharcot. Az utasítást kapott egységeid nem 
mozoghatnak a közelharc előtt. A sikeres 
közelharc után azonban a gyalogos egységeid 
területnyerést, a lovassági egységeid pedig 
lovassági áttörést hajthatnak végre, mely 
utóbbihoz ugyanúgy megkapják a +1 bónusz 
csatakockát. (1 kártya) 
 

Megjegyzés: ezzel a kártyával az összes olyan egységednek 
utasítást adhatsz, amely mellett a kártya kijátszásának 
pillanatában legalább egy ellenséges egység volt. Ezen 
közelharcok lebonyolításával, az ellenséges egységek visszavonu-
lásával zavarossá válhat, így javasoljuk, hogy valamivel jelöld 
meg az összes utasítást kapott egységedet még a közelharcok 
kezdete előtt (pl. az egység egyik tömbjének 45 fokos 
elforgatásával). 
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LEADERSHIP (Parancsnokság): Adj utasítást 
az összes parancsnokodnak! Ha egy parancs-
nokod egy egységet vezet éppen, akkor annak 
az egységnek is adhatsz utasítást, amíg a 
parancsnok el nem hagyja az egységét. Az 
összes utasítást kapott (parancsnok által 
vezetett) egységed +1 bónusz csatakockát kap, 
ha csatát kezdeményez. A parancsnok 
elhagyhatja az egységét. Ha egy ilyen 
parancsnok mozog és egy új egységhez 
csatlakozik, az új egység nem számít már 
utasítást kapott egységnek. Ha nincs egyetlen 
parancsnokod sem, adj utasítást egyetlen 
tetszőleges egységednek! (2 kártya) 
 

LA GRANDE MANOEUVRE (A nagy manő-
ver): Adj utasítást maximum 4 egységednek 
vagy parancsnokodnak! Az utasítást kapott 
egységeid vagy parancsnokaid 4 mezőt 
mozoghatnak, de nem kezdeményezhetnek 
csatát. Nem adhatsz utasítást négyszög 
alakzatba rendeződött egységednek. Vagy adj 
utasítást egyetlen tetszőleges egységednek a 
normál szabályok szerint! (1 kártya) 
 

RALLY (Gyülekező!): dobj annyi csatakoc-
kával, ahány parancskártya van a kezedben! 
Minden kidobott gyalogság, lovasság, vagy 
tüzérség szimbólum után 1-1 ilyen típusú 
tömböt visszapótolhatsz egy ugyanilyen 
típusú sérült (tömböt vesztett) egységedbe, 
bárhol a csatatéren. A pótolt egységeidben 
nem lehet több tömb az utánpótlás végezté-
vel, mint amennyit eredetileg tartalmazott. A 
legalább 1 tömböt pótolt egységeid utasítást 
kapott egységeknek számítanak. (1 kártya) 
 

SHORT SUPPLY (Rövid utánpótlási vonal): a 
választásod szerint egy baráti vagy ellenséges 
egységet vegyél el a jelenlegi mezőjéről, és 
mozgasd át ugyanazon szekció egyik (általad 
választott) saját alapvonali mezőjére. Ha az 
átmozgatott egység térfelének megfelelő 
szekciójában egyik alapvonali mező sem 
szabad, tedd egy sorral előrébb! Az így 
átmozgatott egység nem kezdeményezhet 
csatát ebben a körben. Ha az átmozgatott 
egységet egy parancsnok vezette, azt külön 
átmozgathatod egy másik alapvonali mezőre 
(szintén ugyanabban a szekcióban). Nem 
mozgathatsz át négyszögbe rendeződött 
gyalogos egységet, és magányos parancsno-
kot. (1 kártya) 
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FORDÍTÓI ANGOL-MAGYAR SZÓSZEDET 
 
fázisok 
1. Command Phase - parancsfázis 
2. Order Phase - utasításfázis 
3. Movement Phase - mozgásfázis 
4. Combat Phase - csatafázis 
5. Draw Phase - húzásfázis 
 

tűzharc fázisai: 
1. Announce Firing Unit - tüzelő egység bejelentése 
2. Check Range - hatótávolság ellenőrzése 
3. Check Line of Sight - láthatóság (LoS) ellenőrzése 
4. Determine Strength of the Attack - támadás erejének 

meghatározása  
5. Apply Command card Dice Additions - parancskártya kocka 

kiegészítésének alkalmazása  
6. Apply Terrain Battle Dice Reduction - az aktuális terep kocka 

csökkentésének alkalmazása  
7. Resolve Combat - támadás megoldása 
8. Score Hits - találatok meghatározása 
9. Apply Retreats - visszavonulás alkalmazása 
 

közelharc fázisai: 
1.  Announce Melee Combat - közelharcot kezdeményező egység 

bejelentése 
2. Defending Cavalry Retire and Reform - védekező lovasság 

visszavonulása és megújulása 
3. Defending Infantry Form Square - védekező gyalogság négyszög 

alakzat felvétele 
4. Determine Strength of the Attack - támadás erejének 

meghatározása 
5. Apply Command card Dice Additions - parancskártya kocka 

kiegészítésének alkalmazása 
6. Apply Terrain Battle Dice Reduction - az aktuális terep kocka 

csökkentésének alkalmazása 
7. Resolve Combat - támadás megoldása 
8. Score Hits - találatok meghatározása 
9. Apply Retreats - visszavonulás alkalmazása 
10. Additional Combat Actions: Taking Ground, Cavalry 

Breakthrough, Bonus Melee Attack - további támadás akciók: 
területnyerés, lovassági áttörés, bónusz közelharci támadás 

11. Battle Back - visszatámadás 
 

általánosságok 
Battle dice - csatakocka 
Battlefield (Game Board) - csatatért (játéktábla) 
Block - tömb 
Combine Arms Combat - összfegyvernemi támadás 
Command card - parancskártya 
Infantry in Square Track - gyalogság négyszög alakzatát követő tábla 
Infantry in Square Counter - gyalogság négyszög alakzat jelző 
Leader - parancsnok 
Leadership Card - parancsnokság kártya 
National Unit Reference Card - egység referencialap 
Player Aid - játékos segédlet 
Quick Reference Card - gyors referencialapok 
Scenario Booklet - forgatókönyv füzet 
Secton Card - szekciókártya 
Tactic Card - taktikakártya 
Terrain Tile - tereplapka 
Unit - egység 
Victory Banner Counter - győzelmi pont jelző 

 
 
 

egységtípusok 
Foot Artillery - tábori tüzérség 
Foot Guard Artillery - tábori gárda tüzérség 
Grenadier Infantry - gránátos gyalogság 
Guard Grenadier Infantry - gránátos gárdagyalogság 
Guard Light Infantry - könnyű gárdagyalogság 
Guard Heavy Cavalry - nehéz gárdalovasság 
Guard Horse Artillery - fogatolt gárdatüzérség 
Heavy Cavalry - nehézlovasság 
Heavy Cuirassier Cavalry - nehéz vértes lovasság 
Horse Artillery - fogatolt tüzérség 
Light Cavalry - könnyűlovasság 
Light Guard Cavalry - könnyű gárdalovasság 
Light Infantry - könnyűgyalogság 
Line Infantry - sorgyalogság 
Militia Infantry- milícia gyalogság 
Old Guard Infantry - Régi Gárda gyalogság 
Rifle Light Infantry - könnyű puskás gyalogság 
Young Guard Infantry - Fiatal Gárda gyalogság 
 

területlapkák 
field works - földsánc 
forest - erdő 
hill - domb 
rugged hill - rögös domb 
town - település 
windmill - szélmalom 


