
 

JÁTÉKSZABÁLY 



 

Trevor Benjamin és David Thompson játéka 2-4 játékos számára 14 év felett. 
 
A WAR CHEST JÁTÉKBAN EGY HARCTÉRI PARANCSNOK SZEREPÉBEN AZ 
LESZ A FELADATOD, HOGY A TAKTIKAILAG FONTOS HELYSZÍNEK FELETT 
MEGSZEREZD AZ IRÁNYÍTÁST.  

A siker érdekében nemcsak a csatatéren álló hadsereged kell sikeresen 
vezetned, hanem azokat is, akik arra várnak, hogy bevesd őket. Minden 
fordulóban 3 egységérmét húzol a szövetzsákból és ezeket a fordulók során az 
akciók végrehajtására használod fel. Mindegyik érme egy katonai egységet 
ábrázol, amit számos akció egyikéhez tudsz felhasználni. A játék befejeződik, 
amint egy játékos, vagy egy négyfős játékban egy csapat az összes 
irányításjelölőjét lehelyezte. Ez a játékos vagy csapat nyeri a játékot!  
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JÁTÉKTARTOZÉKOK 
74 egységérme 

4 királyi érme 

16 egységkártya 

16 frakció-irányításjelölő 

1 kétoldalú kezdeményezőjelölő 

4 szövetzsák 

1 játéktábla 

Ha ez a War Chest játékpéldány nem tartalmazza ezeket a játéktartozékokat, 
akkor kérjük, lépj kapcsolatba velünk a customerservice@alderac.com e-mail 
címen.  
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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
Tedd a játéktáblát a játéktér közepére. Két játékos esetében mindenki válasszon 
magának egy frakciót és vegye el a vele megegyező szövetzsákot, 1 királyi érmét 
és 6 frakció-irányításjelölőt. Rakd a szövetzsákodba a frakciódhoz tartozó királyi 
érmét és helyezz a játéktábla, mind a kettő kiindulási helyszínére 1-1 frakció-
irányításjelölőt. A játék kezdetén a többi helyszín még semleges. A négyjátékos 
mód előkészítéshez nézd meg a játékszabály 12. oldalán leírtakat.  
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Az első játék alkalmával még azt javasoljuk, hogy inkább a képen látható 
egységkártyákat használjátok, mintsem egy véletlenszerűen kiválasztott 
készletet. Az ’A’ játékos kezd a kezdeményezőjelölővel. Amennyiben nem ez 
az első játékod a War Chesttel, akkor kövesd az alábbiakban leírt 
előkészítési szabályokat (12. oldal).  
 

’A’ JÁTÉKOS: ’B’ JÁTÉKOS 

Kardforgató 

Dárdavivő 

Számszeríjas 

Könnyűlovas 

Íjász 

Lovasság 

Lándzsás 

Felderítő 

Keverd össze az egységkártyákat és ossz belőle minden játékosnak 4 
kártyalapot képpel felfelé. Ez az a 4 egység, ami a játékosnak a játék ideje alatt 
a rendelkezésre áll.  

Minden játékosnak add oda azokat az egységérméket, amik egyeznek az 
egységkártyáival. Ezekből az egységérmékből, a játékosok tegyenek mindegyik 
típusból 2-2-őt a szövetzsákjukba a királyi érmével együtt. A többi egységérmét 
hagyd az azzal megegyező egységkártyán. Ezek alkotják a játékos készletét. 
Minden más, fel nem használt egységérme, maradjon a játék dobozában.  

Dobjátok fel a kezdeményezőjelölőt, és amelyik játékosnak a frakciója 
megegyezik a jelölő felfelé mutató oldalával, az lesz a kezdőjátékos (és magához 
veszi a jelölőt). Most már készen álltok a játékra! 

Megjegyzés: Kétfős játékban ne használjátok a játéktábla külső, sötétebb 
területeit (a példában piros területként van jelölve). Azokat a királyi érméket, 
szövetzsákokat és irányításjelölőket, amit nem használtok, tegyétek vissza a játék 
dobozába. Ezeket a játéktartozékokat csak négyjátékos változatban 
használjátok (lásd a játékszabály 12. oldalán). A játék előkészítése két játékos 
esetében úgy fog kinézni, mint ahogy az ellenkező oldalon a példában szerepel.  

További, előre meghatározott előkészületeket találhattok a 14. oldalon, a „Híres 
csaták által ihletett játékváltozat előkészületei” alatt. A játékszabály végén egy 
haladó játékváltozat leírása is megtalálható, egy véletlenszerű katonai 
egységből összeállított vázlat. 

 



 

A JÁTÉKMENET 

A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE 

A War Chest játékot a játékosok több fordulón keresztül játsszák. Minden forduló 
két fázisból áll: 
 

1. Egységérme húzása 
2. Az egységérme használata 
 
A GYŐZELEM 

A játék egészen addig folytatódik, 
amíg egy játékos vagy egy csapat, le 
nem helyezte az összes 
irányításjelölőjét a játéktábla 
helyszíneire. A helyszínek a játéktábla 
különleges típusú ’hexái’ (hatszögei), 
amiket zöld csomózott szimbólumokkal 
jelöltek.  

Az a játékos vagy csapat lesz a 
nyertes, amelyik az összes 
irányításjelölőjét lehelyezte.  

EGYSÉGÉRME HÚZÁSA 

A forduló kezdetén minden játékos kihúz a szövetzsákjából 3 egységérmét, amit az 
ellenfelétől rejtve, a kezében tart. Bármikor, amikor egységérmét kell húzni a 
szövetzsákból és az üres, töltsd fel újra a dobóhalomra került érmékkel (lásd a 7. 
oldalon). Ezután keverd össze az egységérméket a zsákban, és folytasd a 
húzásfázist egészen addig, amíg 3 egységérme nem lesz a kezedben.  

 

NINCS ELÉG EGYSÉGÉRME? 

Nagyon ritka esetben előfordul, hogy csak egy, vagy két érme van a 
kezedben és a dobóhalmon. Ha ez megtörténik, akkor húzd ki azokat az 
érméket, ami a tiéd. Ennek a fordulónak az egységérme húzásfázisa alatt, 
nem fogod végrehajtani a szokásos három akciót. Miután kijátszottad az 
utolsó egységérmédet is, az ellenfeled folytatja az egységérméi kijátszását 
és végzi el az akcióit egészen addig, amíg üres nem marad a keze.  

 



 

AZ EGYSÉGÉRME HASZNÁLATA 

Háromféle akció van, ami lehetővé teszi a szövetzsákból kihúzott érmék 
felhasználását. Kezdve a kezdőjátékossal, te és az ellenfeled egymást felváltva 
végzitek el az akcióitokat, a kezetekben lévő egységérmék felhasználásával. 
Mindezt egyenként, egészen addig, amíg a kezetekben nem marad 
egységérme. A kezedben lévő érméket akár egyetlen akcióhoz is 
felhasználhatod.  

Minden játékosnak fenn kell tartania egy területet, amely elkülönül a 
készletétől. Ez lesz a dobóhalom területe. Amikor szükséges, a szövetzsákod a 
dobóhalomról kerül visszatöltésre, nem a készletből. Kilenc lehetséges akció 
van, amely 3 kategóriába sorolható: 

 1. LEHELYEZÉSI AKCIÓK: 

Tegyél egy egységérmét képpel felfelé a játéktáblára egy egység felállítására, 
vagy megerősítésére.  

2. AKCIÓK, AZ EGYSÉGÉRME KÉPPEL LEFELÉ VALÓ ELDOBÁSÁRA: 

Dobj el egy egységérmét képpel lefelé fordítva a dobóhalomra, hogy 
magadhoz vedd a kezdeményezést, elvégezhesd a toborzást, illetve 
passzolhass.  

3. AKCIÓK, AZ EGYSÉGÉRME KÉPPEL FELFELÉ VALÓ ELDOBÁSÁRA: 

Dobj el egy egységérmét a dobóhalomra, hogy a játéktáblán egy vele egyező 
érmét mozgósíthass (ez lehet egy lépés, egy támadás, egy irányítás, vagy egy 
egység taktikai használata).   

A KIRÁLYI ÉRME 

A királyi érmének nincs vele megegyező egysége. Ezeket csak felfelé 
néző akciókra lehet használni (vagy a királyi őrség taktikájához).  

 



 

LEHELYEZÉSI AKCIÓK 

Az egység felállítása 
Letehetsz egy egységérmét a játéktáblára, ezzel létrehozva egy adott típusú egységet.  

  Válassz egy érmét a kezedből, és tedd a játéktábla egy olyan üresen álló 
helyszínére, amit te irányítasz.  

 Nem állíthatsz fel egységet, ha az összes helyszín, amit irányítasz, foglalt.  

 

 

Nem végezhetsz el egy megerősítést, egy lépést, egy támadást, egy irányítást, 
vagy taktikai akciót egy egységgel, amíg azt nem állítottad fel.  

 

 

Egyszerre csak egy egység lehet mindegyik típusból a játéktáblán. Ez azt jelenti, 
hogy nem állíthatsz fel még egy ugyanolyan egységet a játéktáblára, ha már van 
belőle fenn.  

 Ha egy támadás következtében egy egység utolsó érméje is lekerül a játéktábláról 
(lásd alább), később ennek az új egységnek a típusát újra felállíthatod.  

 

 

 

Megerősítés 
Lehelyezhetsz egy egységérmét, hogy megerősítsd a vele egyező egységet, ami már a 
játéktáblán van. Ezzel a megerősítéssel nehezebb eltávolítani az egységet egy 
támadást követően.  

Válaszd ki az érmét a kezedből és tedd képpel felfelé fordítva, a játéktáblán vele 
egyező egységérme tetejére.  

 

 

Egy egységet többször is megerősíthetsz. Az egység magasságára vonatkozóan 
nincs korlátozás.  

 

 

A megerősített halomnak az összes érméje az egységhez tartozik. Ha például 
mozgatod ezt az egységed, akkor mozgasd az egész halmot.  

 

 

AKCIÓK, AZ EGYSÉGÉRME KÉPPEL LEFELÉ VALÓ ELDOBÁSÁRA 

A képpel lefelé eldobott egységérme akciók jelentős szerepet játszanak a 
játékban. Fontos, hogy ismerd azokat a kulcsfontosságú pontokat, hogy 
mikor kell toboroznod vagy feltöltened a szövetzsákod, hogy egyenletes 
bevetési lehetőségeket tarts fenn magadnak.  

 



 

A kezdeményezés megszerzése 
Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel lefelé, hogy elvedd az ellenféltől a 
kezdeményezőjelölőt. Ez azt jelenti, hogy a következő fordulóban te leszel a 
kezdőjátékos.  

 Válassz egy érmét a kezedből és tedd azt képpel lefelé fordítva a 
dobóhalmodra (ne mutasd meg az ellenfelednek). 

 Vedd el a kezdeményezőjelölőt és tedd magad elé. 

 

 

Ha már nálad van a kezdeményezőjelölő, vagy ebben a fordulóban is nálad 
volt korábban, akkor nem hajthatod végre ezt az akciót. A kezdeményezőjelölő 
fordulónként csak egyszer kerülhet át egyik játékosról a másikra.  

 

 

Toborzás 
Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel lefelé a dobóhalmodra, hogy egy új 
érmét toborozz a készletedből.   

Válassz egy érmét a kezedből és tedd azt képpel lefelé fordítva a 
dobóhalmodra (ne mutasd meg az ellenfelednek). 

 

 

Vegyél el egy érmét a készletedből, mutasd meg az ellenfelednek és tedd a 
dobóhalomra. 

 

 

Ez az egységérme egy későbbi fordulóban a szövetzsákodba kerül.  

 
A toborzáshoz eldobott egységérmének nem szükséges ugyanolyannak lennie, 
mint amilyet toborzol.  

 

 

 

Passzolás 
Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel lefelé a dobóhalmodra, hogy 
passzolj. Ha passzolsz egy érmével, akkor a rákövetkező érmékkel nem kötelező 
passzolnod, hanem felhasználhatod őket a szokásos módon. 

 



 

AKCIÓK, AZ EGYSÉGÉRME KÉPPEL FELFELÉ VALÓ ELDOBÁSÁRA 

Összességében minden olyan akció, amelynek során az egységérméket 
képpel felfelé dobjátok el, mozgósításként ismeretes. A mozgósítások a játék 
központi részei. Az egységek megfelelő, és időben történő mozgósítása a 
játékmenet egyik kritikus vonatkozásaihoz tartozik.  

 

Lépés 
Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel felfelé a dobóhalmodra, hogy 
léptess egy vele megegyező egységet a játéktáblán.  

  Válassz egy érmét a kezedből és tedd azt képpel felfelé fordítva a 
dobóhalmodra. 

Lépj egy mezőt a játéktáblán a vele megegyező egységgel egy szomszédos, 
üres mezőre.  

 

Ha az összes szomszédos 
mező foglalt, akkor nem 
tudsz vele lépni.  

 

 

Irányítás 
Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel felfelé a dobóhalmodra, hogy 
átvedd, a vele egyező egységérmével elfoglalt helyszín irányítását.  

 Válassz egy érmét a kezedből és tedd azt képpel felfelé fordítva a 
dobóhalmodra. 

Ha a megegyező egység egy semleges helyszínt foglal el, akkor tedd egy 
irányításjelölőd arra a helyszínre.  

Ha az egyező egység elfoglalja az ellenfeled által irányított helyszínt, akkor 
add vissza neki a sajátját és tedd arra a helyszínre a jelölőd.  

Ha már egy helyszínt az irányításod alatt tartasz, akkor nem tehetsz oda még 
egy irányításjelölőt. Egy helyszínen csak egy irányításjelölő lehet. 

Ha leteszed az utolsó irányításjelölőt is a játéktáblára, akkor megnyerted a 
játékot.  

 

 

 

 

 

Támadás 
Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel felfelé a dobóhalmodra, hogy egy 
megegyező katonai egységgel megtámadj egy szomszédos, ellenséges egységet.  

 



TULAJDONSÁGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK 

A taktikán kívül (az egységkártyán a TAKTIKA jelzéssel) néhány egységnek 
különleges tulajdonságai         és/vagy korlátozásai        vannak.  
A tulajdonságokat és korlátozásokat nem szükséges taktikaként végrehajtani, 
helyette inkább olyan kiegészítő dolgokat ír le, ami más körülmények között az 
egység végrehajthat, vagy nem. Például, a Gyalogos két egységet tud felállítani 
(ez egy tulajdonság) és az Íjász nem támadhat mást, csak amit a taktikai 
képessége enged, azaz nem képes támadni a szomszédos egységeket (ez egy 
korlátozás).  
 

  

A képpel felfelé eldobott egységérmék egészen addig láthatóak maradnak az 
ellenfél számára, amíg a tulajdonosa vissza nem keveri a szövetzsákjába.        
Az így eldobott érmék emlékezetbe vésése a War Chest játék egyik fontos 
taktikai része.  

 Válassz egy érmét a kezedből, és tedd azt képpel felfelé fordítva a 
dobóhalomra. A játéktáblán a vele megegyező egységérme lesz a támadó. 

 
Válassz egy szomszédos, ellenséges egységet. Ez az egység lesz a célpont.  

Távolíts el egy érmét a célpontról és tedd vissza a játék dobozába, még 
akkor is, ha ez az egyetlen egységérme azon a mezőn (megjegyzés: az 
egységérme a játék dobozába kerül vissza, és nem a készletbe vagy a 
dobóhalomra).  

 

 

 Ez azt jelenti, hogyha a célpont nem volt megerősítve (azaz egyetlen 
egységérme volt a mezőn és nem egy egységérme halom), akkor ez az 
egységérme nem lesz újra felállítva a játéktáblára (megsemmisül). Később, 
egy ugyanolyan típusú, másik egységérmét még mindig felállíthatsz.  

Taktika 
Néhány egységnek taktikája van, amit az 
egységkártyán lévő szöveg mutat. Például, a 
Lovasság taktikája lehetővé teszi, hogy lépj, majd 
ezután támadj. Eldobhatod bármelyik egység- 
érmédet képpel felfelé a dobóhalmodra, hogy a 
megegyező egységed elvégezze a taktikai lépését. 

 Válassz egy érmét a kezedből, és tedd azt képpel 
felfelé fordítva a dobóhalomra. 

Hajtsd végre a vele megegyező egységhez 
tartozó egységkártya utasítását.  

 



 

A HALADÓ JÁTÉKVÁLTOZAT ELŐKÉSZÍTÉSE 
A gyakorlott játékosoknak javasoljuk, hogy az egységkártyákat véletlenszerűen osszák le 
maguknak. Így az előkészítés során 8 véletlenszerű, képpel felfelé fordított 
egységkártyával kezdenek a játékterületen. Dobjátok fel a kezdeményezőjelölőt, hogy 
eldöntsétek ki lesz a kezdőjátékos. A kezdőjátékos választ elsőnként és veszi el az első 
egységkártyát, ezután a második játékos vesz el két egységkártyát, majd ismét a 
kezdőjátékos két kártyát, egészen addig, amíg a kezdőjátékosnál marad az utolsó 
egységkártya. Az a játékos, aki másodikként választott, a játék kezdetén magához veszi 
a kezdeményezőjelölőt. Ez a játékváltozat lehetővé teszi a játékosoknak, hogy saját 
maguk próbálják felépíteni, fejleszteni a hadseregük játékstílusát a különféle stratégiai 
lehetőségekkel, amik az egységkölcsönhatásokon alapulnak.  

 A NÉGYJÁTÉKOS VÁLTOZAT ELŐKÉSZÍTÉSE 
A négyjátékos változatban 2 csapat két-két játékosa ül egymással szemben. Mindegyik 
csapat kiválaszt egy frakciót, és a csapat minden játékosa elvesz 1 szövetzsákot és 1 
királyi érmét. Minden csapat 8 irányításjelölővel rendelkezik. Mindenki tegye a saját 
királyi érméjét a szövetzsákjába, és a csapat 3-3 irányításjelölőjét a játéktábla megfelelő 
mezőire. A többi 8 helyszín semleges terület.  

Keverd meg a 16 egységkártyát és ossz belőle minden játékosnak 3 kártyalapot, akár 
véletlenszerűen (normál játék esetén), vagy tervezett módon (haladó játékváltozat, lásd 
13. oldalon a szabályokat) játsszátok. Ez lesz az a 3 egység, ami a játékosnak a játék 
ideje alatt rendelkezésére fog állni.  

Minden játékosnak add oda azokat az egységérméket, amik megegyeznek az 
egységkártyájukkal. Ebből mindenki tegyen 2-2 érmét a szövetzsákjába, a többit pedig 
sorakoztassa fel, a vele megegyező egységkártyája mellé, ez lesz a készlete.  

Dobjátok fel a kezdeményezőjelölő érmét. Az a játékos lesz a kezdőjátékos, akinek a 
frakciója megegyezik a kezdeményezőjelölő felfelé mutató oldalával. Most már készen 
álltok, hogy elkezdjétek a játékot! 

A JÁTÉK MENETE 
A csapat tagjainak úgy kell ülniük, hogy a csapattagok egymással keresztbe 
szembenézzenek, a többi csapattag bal-, illetve jobboldalán (ezzel a csapatok felváltva 
kapnak lehetőséget a játék során). Akinél a kezdeményezőjelölő van, végrehajtja az első 
akcióját, majd ezt követi a baloldalán ülő játékos. A játék az óramutató járásával 
megegyező irányba halad, egészen addig, amíg az összes érme felhasználásra került. 
Egy játékos nem tudja a kezdeményezés megszerzése akciót használni, ha a jelölője a 
csapattársánál van.  

 A CSAPATKOMMUNIKÁCIÓ 

A csapatok osztoznak az általuk irányított helyszínek felett. Bármelyik csapattárs 
felállíthat egy egységet egy üres, irányított helyszínre. A csapat egységei taktikai
célokra egymással barátságosak. Egy játékos nem használhatja arra a toborzás akciót, 
hogy a csapattársa egységét toborozza. A csapattársak közötti kommunikációnak 
mindig nyitottnak kell lennie.  

 



 

’A’ CSAPAT ’B’ CSAPAT EGYSÉG-
KÁRTYÁK ÉS 
A KÉSZLET 

A 7 ÉRME  
A SZÖVET-
ZSÁKBA 
KERÜL 

KIINDULÁSI 
HELYSZÍNEK 

IRÁNYÍTÁS- 
JELÖLŐK 

’B’ CSAPAT ’A’ CSAPAT 

A JÁTÉK VÉGE 
A játék befejeződik, amint egy csapat az utolsó irányításjelölőjét is lehelyezi, és 
ezzel megnyeri a játékot.  

 AZ EGYSÉGKÁRTYÁK TERVEZÉSE A NÉGYJÁTÉKOS VÁLTOZATBAN 
Az előkészítés során, ossz le 12 egységkártyát képpel felfelé a játékterület közepére. 
Döntsétek el a kezedeményezőjelölő feldobásával, hogy melyik csapat fogja 
elsőként a lapjait megtervezni. A csapaton belül pedig a csapattagok döntenek, 
hogy melyikük kezd elsőnként. Az első játékos elvesz egy egységkártyát, majd őt a 
baloldalán ülő játékos követi. Ez így folytatódik az óramutató járásával megegyező 
irányba, amíg eléri negyedik játékost. A negyedik játékos 2 egységkártyát vesz fel, 
és ez a kártyahúzás az óramutató járásának ellentétes irányára vált át, majd 
innentől ismét, a játékosok egy kártyát vesznek el, amíg az első játékoshoz érkezik a 
kártyatervezés folyamata. Miután az első játékos felhúzta a második kártyáját is, a 
baloldalán ülő második játékos felhúzza a harmadik egységkártyáját, és egészen 
addig folytatódik ez a kártyaválasztási művelet, amíg minden kártya elfogy az 
asztalról.  



 

HÍRES CSATÁK ÁLTAL IHLETETT JÁTÉKVÁLTOZAT 
ELŐKÉSZÜLETEI 
A War Chest egyik érdekes tulajdonsága, hogy az előkészületeket híres csaták is 
megihlették. Íme, néhány jó kezdőbeállítás, ami a játékosoknak lehetőség arra, hogy 
egyenest a játékba ugorjanak, és talán lehetővé teszik, hogy megváltoztassák a 
történelem menetét! 

 

A GAUGAMÉLIA-I CSATA, I.E. 331 

A gaugaméliai csata, Nagy Sándor egyik döntő ütközete volt a Perzsa Birodalom ellen 
vívott hadjáratában. A csatára egy széles síkságon került sor, ahol a perzsák abban 
reménykedtek, hogy bevethetik a magasabb számú és kis haderejű harci szekereiket. 
Azonban ez a terület a makedón hadsornak is megfelelt, akik a perzsa központ felé 
nyomultak. A görög balszárny Parmenion vezetése alatt erős nyomás alá került, de 
tartották magukat. Nagy Sándornak sikerült a terve, mert a jobbszárnyon indított 
lovassága után eredő perzsa lovasság rést hagyott maga után a perzsa vonalon, és ezt 
kihasználva, a görögök támadást tudtak indítani a perzsák központi hadvonalába.  Ez 
a támadás egyértelmű fenyegetés volt, és az, hogy Dareioszt megölik, arra 
kényszerítette a perzsákat, hogy elmeneküljenek. 

 Görög egységek: 

 Lovag, Könnyűlovas, Dárdavivő, Marsall 

Lovasság, Gyalogos, Zsoldos, Királyi őrség 

Perzsa egységek: 

 



 

A BANNOCKBURN-I CSATA, I.U.1314 

Bannockburn egy szokatlan középkori csata volt, mivel két napig tartott és a fő akció 
nagy része a második napon történt. A skót függetlenségi háború egyik sorsdöntő 
csatája volt. A skót, Edward Bruce vezetésével június 24-én, a kora reggeli ima után 
megtámadta az angol hadsereget.  A skót schiltronok és a könnyűlovassága 
meghiúsította Gloucester báró és egy kisebb angol lovasság korai támadását azzal, 
hogy elzavarta az angol íjászokat, akik éppen az utánpótlásukat próbálták 
megtámadni. Az angol tábor silány elrendezése megnehezítette számukra a 
nehézlovasság és az íjászok harcba szállását, és a skót támadásnak sikerült az angol 
haderőt a Bannock-patakig visszaszorítani, ahol sokan megfulladtak. Amikor a 
leghevesebben dúlt a harc, az újoncok és a skót ellátmány-karavánhoz tartozók 
lerohanták az angolokat, és az angolokat legyőzték.  

 
Angol egységek: 

 Íjász, Lovasság, Lándzsás, Gyalogos 

Könnyűlovasság, Dárdavivő, Tábori lelkész, Kardforgató 

Skót egységek: 

 

A CRÉCY-I CSATA, I.U.1346 

A crécyi csatára augusztus 26-án került sor és egyike volt az angolok három kritikus 
győzelmének a Százéves háborúban. III. Edward igen hatékonyan állította fel 
seregeit, mivel sikerült a lejtőkőn és azok szomszédságában csökkentenie a francia 
nehézlovasság hatékonyságát, és megvédenie a hadserege oldalszárnyát. Legfőbb 
erejét a hosszúíjászok adták, lovagjait pedig utasította, hogy szálljanak le a lóról, és 
harcoljanak gyalogosként. Amint a francia hadsereg megindult, váratlan vihar 
keletkezett és ez gondot okozott a francia íjászoknak, a lovasságnak pedig az 
átázott talaj. A francia lovagok, annak ellenére, hogy bátran küzdöttek, késő estig 
sem tudták áttörni az angol állást, és miután két lovat is megöltek Fülöp király alatt, 
elveszítették a csatát. 

 Angol egységek: 

 Íjász, Zászlós, Lovag, Királyi őrség 

Francia egységek: 

Lovasság, Számszeríjas, Lándzsás, Felderítő  



 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

ÍJÁSZ 

Az Íjász megtámadhat egy szomszédos egységet? 
Nem, az Íjász nem használhatja a normál támadóakciót. Az Íjász csak a taktikai
támadóképességét használhatja, amely meghatározza, hogy a támadás célpontja 
pontosan két mezővel távolabb legyen.  
 
BERSERKER 

Amikor egymás után mozgósítok egy Berserkert, akkor mindegyik mozgósításra el kell 
dobnom egy érmét a kezemből, valamint eltávolítanom egy érmét az egységből? 
Nem, csak egy érmét kell eldobnod a Berserker taktikájának a végrehajtásához.   
Az egymást követő akciókat külön fizetik az egységből az érme eltávolításával.  
 
SZÁMSZERÍJAS 

A Számszeríjas megtámadhat egy szomszédos egységet? 
Igen, használhatja a taktikáját, egy két mezővel távolabb álló egységgel szemben, 
egyenes vonalban, de nem lehet köztük beavatkozó egység. Viszont nincs korlátozása, 
normál támadást is végrehajthat a taktikája helyett. 
 
ZÁSZLÓS 

A távolságtól függetlenül, a Zászlós áthelyezhet egy egységet bármelyik mezőre, 
amely a Zászlós két mezőjén belül van? 
Nem, a másik egységnek az csak egy normál lépésakciót ad (azaz, átléphet egy olyan 
mezőre, ami még szintén a Zászlós két mezőjén belül van).  
 
A Berserker tulajdonsága a Zászlós által adott lépés után indul? 
Igen. 
 
GYALOGOS 

Amikor a Gyalogos taktikáját használom, végrehajtható két különböző mozgásakció is 
két különböző Gyalogos egységgel? 
Igen, végrehajtható. Például eldobsz egy Gyalogos egységérmét, hogy irányíts egy 
helyszínt egy egységgel, egy másikkal pedig lépsz. 
 



 

LÁNDZSÁS 

Elvégezhetem-e úgy a Lándzsás taktikáját, hogy egyenes vonalban lépek két mezőt, és 
úgy döntök, hogy nem támadok? 
Nem, a Lándzsásnak egy célpontjának kell lennie, amikor úgy dönt, hogy használja a 
taktikáját. Például, egy nem megerősített Lándzsással nem léphetsz úgy két mezőt, 
hogy egy Lovag szomszédságában ér véget a lépés, mivel azon a ponton nem tudod a 
taktikáját használni, nem támadhatod meg a Lovagot.  
 
A Lándzsás megtámadhat egy szomszédos egységet? 
Nem, az csak a taktikáját használhatja, ami meghatározza, hogy lép és támad. 
 
KÖNNYŰLOVASSÁG 

A Könnyűlovas léphet csak egy mezőt? 
Igen, használhat egy normál lépésakciót (egy mező) vagy a taktikáját (két mező). 
 

A Marsall-támogatás bármelyik egységnek nyújthat-e egy normál támadást, vagy 
lehetővé teszi egy egységnek, hogy használja a taktikáját? 
Nem. Az egység legyen képes egy normál támadás végrehajtására, mert így a Marsall 
nem tud támadáslehetőséget adni az Íjászoknak vagy a Lándzsásoknak, és nem tesz 
lehetővé semmiféle más támadási kritériumot a taktikával.  
 
A Tábori lelkész, a Berserker és a Kardforgató tulajdonsága a Marsall által nyújtott 
támadás után kezdődik? 
Igen, azután. 
 

MARSALL 

ZSOLDOS 

Mi történik, ha nincs Zsoldos a játéktáblán, amikor toborzok egy Zsoldos érmét? 
A Zsoldos tulajdonsága csak akkor használható, ha a játéktáblán már van egy Zsoldos 
egység, amikor toborzod az érmét. A Zsoldos tulajdonsága, hogy egy egyedi, szabad 
mozgósítást nyújt, nem pedig egy másfajta szabad akciót. Például nem használhatod a 
tulajdonságát egy Zsoldos felállítására, vagy egy érme toborzására.  
 



 

DÁRDAVIVŐ 

A Dárdavivő képessége megtörténik-e, ha csak egy érme van a halomban, és mi 
történik, ha a támadó egységnek csak egy érméje van az adott halomban? 
A Dárdavivő tulajdonsága a támadással egy időben történik meg. Más szóval, 
mindegyik egység kimenetelétől függetlenül történik. A Dárdavivő képessége nem egy 
támadás, így szintén hatással lesz egy támadó Lovagra.  
 
TÁBORI LELKÉSZ 

Mi történik, ha egy irányítás vagy támadás után, nem használhatom a kihúzott érmét a 
Tábori lelkésszel? 
Minden érmét felhasználhatsz, mert egyszerűen eldobhatod egy passzoláshoz.            
Az érméket azonnal fel kell használni a három akciótípus közül bármelyikkel.  
 
KIINDULÁSI HELYSZÍNEK 

Átvehetem az irányítást egy másik játékos kiindulási helyszínén? 
Igen, a kiindulási helyszínek ugyan úgy elvehetők, mint bármely más helyszín, amit egy 
másik játékos irányít. 
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JÁTÉKOS ÖSSZEFOGLALÓ 
AZ EGYSÉGÉRMÉK LEHELYEZÉSI AKCIÓI 
Felállítás: Lehelyezhetsz egy egységérmét a játéktáblára, létrehozva az 
adott típus egységét. 
 

Megerősítés: Lehelyezhetsz egy egységérmét, hogy megerősítsd a vele 
egyező egységet, ami már a játéktáblán van. Ezzel a megerősítéssel 
nehezebb eltávolítani az egységet egy támadást követően.  
 AKCIÓK AZ EGYSÉGÉRME KÉPPEL LEFELÉ VALÓ 
ELDOBÁSÁRA 
Kezdeményezés megszerzése: Eldobhatod bármelyik egységérmédet 
képpel lefelé, hogy magadhoz vedd az ellenféltől a kezdeményező-
jelölőt. Ez azt jelenti, hogy a következő fordulóban te leszel a kezdő-
játékos.  
 

Toborzás: Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel lefelé a 
dobóhalmodra, hogy egy új érmét toborozz a készletedből.   
 

Passzolás: Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel lefelé a 
dobóhalmodra, hogy passzolj. Ha passzolsz egy érmével, akkor a 
rákövetkező érmékkel nem kötelező passzolnod, hanem felhasznál-
hatod őket a szokásos módon. 
 AKCIÓK AZ EGYSÉGÉRME KÉPPEL FELFELÉ VALÓ 
ELDOBÁSÁRA 
Lépés: Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel felfelé a 
dobóhalmodra, hogy léptess egy vele megegyező egységet a játék- 
táblán.  
Irányítás: Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel felfelé a 
dobóhalmodra, hogy átvedd a vele egyező egységérmével elfoglalt 
helyszín irányítását.  
Támadás: Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel felfelé a 
dobóhalmodra, hogy egy egyező katonai egységgel megtámadj egy 
szomszédos, ellenséges egységet.  
Taktika: Néhány egységnek taktikája van, amit az egységkártyán lévő 
szöveg jelez. Például, a lovasság taktikája lehetővé teszi, hogy lépj, 
majd ezután támadj. Eldobhatod bármelyik egységérmédet képpel 
felfelé a dobóhalmodra, hogy a megegyező egységed elvégezze a 
taktikai lépését.  
 
 
TULAJDONSÁGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK 
A taktikán kívül néhány egységnek különleges tulajdonságai és/vagy 
korlátozásai vannak. A tulajdonságokat és korlátozásokat nem 
szükséges taktikaként végrehajtani, helyette inkább olyan kiegészítő 
dolgokat ír le, amit más körülmények között az egység végrehajthat, 
vagy nem. 
 GYŐZELEM 
A játék egészen addig folytatódik, amíg egy játékos vagy egy csapat, 
le nem helyezte az összes irányításjelölőjét a játéktábla helyszíneire. 


