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A játék célja

Karakterlapok

Az Azután egy kooperatív kalandjáték 2-4 játékos részére.
A játékosok apró rágcsálók bőrébe bújnak, akik megpróbálnak
túlélni és gyarapodni egy olyan posztapokaliptikus világban,
amelyből az emberek rejtélyes körülmények között mind eltűntek.

1

1 kalandkönyv

5 tűz jelző

23 műanyag figura

8 csótány jelző

2 dobókocka

4 dróndarázs jelző

1 kiegészítő tábla

1 Tollseprű jelző

1 kolóniatábla

3 nehéz tárgy jelző

1 térkép

1 horog jelző

egy 47-lapos felfedezéspakli

2 csapda jelző

4 karakterlap

3 célzás jelző

37 általános akciókártya

1 tejesdoboz-hajó jelző

4 hőskártya

1 teherautó kartonfigura

51 tárgykártya

1 dzsip kartonfigura

17 állapotkártya

2 ellenséges görkori motor

20 képességkártya

kartonfigura

17 találkozáskártya

2 korcsolyás fosztogató

8 küldetéskártya

kartonfigura

22 ellenfélkártya

1 Kormos kartonfigura

10 környezetkártya

7 műanyag figuratalp

13 járműkártya

7 műanyag tárcsakapocs

1 helyzet jelző

1 felfedezéspakli doboza

1 csapat jelző

1 száműzött kártyák doboza

25 sérülés jelző

4 hős doboz

21 gyűjtögetés jelző

1 kolónia készletei doboz

8 elem jelző

14 simítózáras tasak

Alig

gyermeke.

néhány órával a Sorscsapás után születet
Kezdőképesség:
t.

A többi egér csak elsőszülöttnek hívja,
Csapatfókusz
ez Teodort
elég

kényelmetlenül érinti. Kisebb, mint a
Kezdőfelszerelés:
többi egér,

6

de nekiszámszeríj
van a legélesebb szeme a kolónián, így
Fogpiszkáló
tökéletes

9

mesterl
Cél: övész vált belőle.

Száműzzétek a 11-es
„Én hátul
maradok. Miért adnék esélyt
küldetéskártyát,
és legyen
bárkinek is, aki bántani akar?”
2 vagy több szövetségkártya
a kolónia készletei dobozban.Teodor

8

10
4

1. Név

A játék alkatrészei
4 feladat jelző

3

Lövész Teodor Foltegér
és Falat első és egyetlen

5

Az Azután egy kampányjáték, vagyis minden játszma kihatással van a
kolónia állapotára, és a játékosok döntései előremozdítják a történetet.
Ahhoz, hogy megnyerjék a kampányt, a játékosoknak teljesíteniük kell
egyéni céljaikat, mindeközben pedig meg kell akadályozniuk, hogy a
kolónia odavesszen.

1 szabálykönyv

Teodor

2

A játékosoknak minden játszma során fel kell fedezniük ezt a
veszedelmes és romokban heverő világot, készleteket kell gyűjteniük,
küldetéseket kell teljesíteniük, rivális rágcsálókkal kell megküzdeniük
és szörnyű ragadozókkal kell felvenniük a harcot, miközben az idővel is
versenyezniük kell, mivel ha túl sokáig hagyják őrizetlenül a kolóniát,
annak tragikus következményei lehetnek.

7

Teodor története

6. Kezdőtárgy

2. Kaszt

7. Életerő érték

3. Faj

8. Egyéni cél

4. Tulajdonságbónuszok

9. Háttértörténet

5. Kezdőképesség

10. A hős figurája

Akciókártyák
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Ügyesség (zöld)

5. Lelemény (fehér)

2. Erő (piros)

6. Fenyegetés (fekete)

3. Ellenállás (kék)

7. Sorscsapás

4. Ösztön (sárga)

8. Hőskártya

EllenFélkártya
10

1

Cingár vezér

2

Vezér

1-2

• Átlagos • nomád

Kihívás

4

:2

:2

:5

A támadás után a mesélő célponttá válik.

3

3

Lopás

:2

5:2

6

:4

-X. X = a játékban lévő cingárok
száma, ezt is beleértve.

7

9
8

www.ZManGames.com
© 2017 Z-Man Games. Aftermath (Azután), Z-Man Games, és a Z-Man Games logó
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1. Név

6. Erő

2. Típus

7. Életerő

3. Akciók

8. Védelem

4. Sebesség

9. Beszélgetés

5. Hatótáv

10. A figura talpának alakja

2
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Küldetéskártya

Találkozáskártya
1
2

19: Tűzgyíkok

4

Helyzet: ellenséges

5

„Bírom a technológiájukat”, mondja Racsni.
„De még jobban tetszene, ha nem minket
próbálnának megsütni vele.”

7

Gyalog.

6

3

SIKER:

:C-1
:5

Olvassátok el a
98-1-es bejegyzést!

7

9

10

„Persze, hogy nem”, helyesel Folt. „Amíg
megbíztok egymásban és összedolgoztok.”

1. Név

5. Különleges szabályok

1. Név

6. A küldetés helyszíne

2. Sorszám

6. Zsákmány

2. Sorszám

7. Rendelkezésre álló idő

3. Előkészületek

7. Színesítő szöveg

3. Típus (fő- vagy mellékküldetés)

8. Utazási lehetőségek

4. Történet

9. SIKER eredménye

4. Helyzet

10. KUDARC eredménye

5. A küldetés célja

Tárgykártya

Jelzők

7

1

Üvegpisztoly

2
8

3

4

Távolsági fegyver 2

1

5

6

= +1
= +1

3

,
.

4

Javítás: 3

5

1. Név

5. Bónusz

2. Típus

6. Javítás költsége

3. Hatás

7. Elfoglalt hely

4. Hatótáv

8. Kulcsszavak

MEGRIADTÁL
Hatás

8

Ellenfél jármű

5

Szigonypuska

1. Tűz jelző

6

2. Tollseprű jelző
3. Helyzet jelző

:4

:1

• pikkelyes

:3

:4

Egy dróndarázs 4-es védelemmel
rendelkezik. Egy sikeres támadással
levehető a dróndarázs jelző.

1-2

3

Ha egy hős egy vagy több
dróndarázzsal egy mezőn fejezi be
a körét, akkor az megtámadja.
3.
Közelharci támadás:

15

4. Jármű kartonfigurák

:7

:6

Támadás után mozgassátok ezt a deszkás
banditát egy mezővel közelebb a célba
vett
járműhöz.

próba során
Használd azelőtt, hogy egy
l. Csökkentsd
bármelyik kockával dobná
n további
a próba nehézségét minde
után 1-gyel!
veled egy mezőn álló hős

Környezet

Amikor egy hős
mozog, a dróndarázs
vele együtt mozog.

14

12
13

Dróndarazsak

Járulékos veszteség

Kaszt

11

4

Tegyetek egy
dróndarázs jelzőt
minden játékban lévő
hős alá.
3

Eltávolítás

4-es nehézségű
próba.
A nehézség 1-gyel
csökken
minden veled egy
mezőn álló
másik hős után.

10

9

Deszkás banditák

Egy próbába legfel
jebb
1 akciókártyát játszh
atsz ki,
kivéve a próbákat.

7

6

Egyéb kártyák
2

2

Hangos

1
1

kusz
Csap:atfó
lövész (kezdő)

4

6

Keressétek ki a Lángszóró spray-t
a tárgykártyák paklijából!

1

Folt az egyik mancsát Teodor vállára teszi,
és
azt mondja: „El se hiszem, hogy a fiam
már
annyi idős, hogy portyára induljon Enjohoz
.”
KUDARC: Hitetlenkedve megrázza a fejét. „Figyelj
Olvassátok el a rám... légy nagyon óvatos odakint
. Ne
98-2-es bejegyzést!
lankadjon a figyelmed, és ne legyél vakmerő
!
Anyád betegre fogja aggódni magát, még
úgy
is, hogy Morci ott lesz, hogy megvédjen.”
„Nem lesz semmi gond”, nyög fel Teodor.

8

Ha a vezér megtámad egy hőst, tegyetek
egy tűz jelzőt a hős mezőjére!

Zsákmány

Főküldetés

Lehetséges utazási módok

Különleges szabályok

5

3

1 Enjo kifosztása 1

ba vezető utat.
Találjátok meg az Enjo
Hagymás pufival.
Jussatok ki egy zacskó

Előkészületek
Találkozás:
1 gekkó vezér és eggyel kevesebb gekkó,
mint amennyi hős játszik. Tegyetek egy tűz
jelzőt a vezér kártyájára. Hozzátok játékba
a Tűz környezetkártyát!

2

A küldetés célja

1. Képességkártya

4. Járműkártya

2. Állapotkártya

5. Ellenséges járműkártya

3. Környezetkártya

6. Útkártya

5. Célzás jelző
6. Csapat jelző
7. Csapda jelző
8. Horog jelző

9. Sérülés-/mérgező sérülés
jelző
10. Gyűjtögetés jelző
11. Nehéz tárgy jelző
12. Csótány jelző
13. Dróndarázs jelző
14. Feladat jelző
15. Elem jelző

3
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térkép

Kiegészítő tábla
A

Csótányok
Speciális

1-3

1

7

Vérszomjas horda

:2

:0

:X+2

C

D

2

8
1

Minden csótány mozog, majd minden
csótány támad. Az egy mezőn álló
csótányok egyszerre, egy egységként
támadnak. X = az adott mezőn álló
csótányok száma.

6

B

• kicsi • bogár

1

Csapatfeladat

Abbigail Lane

E. utca

Enjo

Központi hely

Bekötőút

A végzet csatornája

Északi kanyar

Szeméttelep

Éjjel-nappal

Csilláros

Ütközőpont

Galambdúc

A kert

Elárasztott raktárak

Játékliget

Cingár vezér
Vezér

2

1-2

• Átlagos • nomád

7Kihívás

:2

:2

:5

2

8

A támadás után a mesélő célponttá válik.

Lopás

3

:2

:2

:4

-X. X = a játékban lévő cingárok
száma, ezt is beleértve.

Tönkrement tárgyak

3

Cingár
Közkatona

1

3

• Átlagos • nomád

7

Szélsebes roham

:2

:0

:5

Ha lehetséges, támadás után mozgassátok
ezt a figurát 2 mezőt a legközelebbi
jelző felé.
2

Cincogó lövés

3 Harapás és menekülés

:0

:3

:4

:2

:0

:3

Támadás után távolítsátok el ezt a figurát és
a legközelebbi jelzőt a játéktérről.

Üldözők

4
Kereskedőnegyed

4

(nincs bejárat)

1. Helyszín neve

Kártyatartó dobozok

5

Figurák

1. Csapatfeladat helye

5. Az Üldözők figuráinak helye

2. Csapatfeladat tárcsája

6. Fenyegetéssáv

3. Tönkrement tárgyak helye

7. Kijátszott ellenfélkártyák

4. Az Üldözők helye

8. Kijátszott fenyegetéskártyák

Kolóniatábla
1

Ido

2. Helyszínhez tartozó oldalszám

3

2

4

3

Kolóniatábla

2

Nyom:
küldetésenként
legfeljebb
egy

1

Hulladék

4

5

6

Élelem

Lélekszám

Morál

1. Időtárcsa

4. Élelemtárcsa

2. Nyomtárcsa

5. Lélekszámtárcsa

3. Hulladéktárcsa

6. Moráltárcsa

1. Felfedezéspakli

3. Hőskártyák

2. Száműzött kártyák

4. A kolónia készletei

4
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12

A játék előkészületei

11

A

B

C

D

2

1
Abbigail Lane

E. utca

Enjo

Központi hely

Bekötőút

A végzet csatornája

Északi kanyar

Szeméttelep

Éjjel-nappal

Csilláros

Ütközőpont

Galambdúc

A kert

Elárasztott raktárak

Játékliget

2

Kezdőfelszerelés

Kezdőfelszerelés

Mozgás során a folytonos
zöld vonalakat tekintsd
szaggatott fehér vonalaknak.
Csendes

Távolsági fegyver 2

Közelharci fegyver

Egylövetű

Evőpálcika
Építsétek fel a Műhelyt.
Szerezzetek egy
játék teherautót.

Építsétek fel a Felcserkunyhót.
Legyen 20+ .

Egylövetű
Kezdőfelszerelés:

Dobj el egy jelzőt a meződről,
és kapsz 1 -t.

Megtaláló
Kezdőképesség:
Szaki

Hörcsög

Kaszt: Szaki (kezdő)

Racsni

Vetődés

Megtaláló
„Fúj”, tiltakoznak körülötte a barátai.
„Fúj bizony”, ért egyet Morci. „Az emberek hatalmas,
rossz szagú óriások voltak, mind különböző
vérmérséklettel. Egyesek megetettek, míg mások
belénk rúgtak. Hajbókoltunk, a kívánságaikat lestük,
mert féltünk a büntetéstől. De a Sorscsapással
a félelem eltűnt. Mintha egy köd emelkedett volna fel
az elménkről. Régóta rozsdásodó fogaskerekek kezdtek
hirtelen forogni a fejünkben, és abban a pillanatban
tudtuk, mit kell tennünk.”

5

„Az én fogaim nagyon erősek”, mondja Morci büszkén.
„Átrágtam a ketrecemet záró műanyag reteszt, és
a többieknek is segítettem. Hamarosan majdnem
mindenki szabad volt.”

6

„Még Kormos is?”, kérdezi az egyik kölyök, a többiek
pedig összerezzennek a rettegett név hallatán.

14

„Úgy hallottam, ő is ott volt az állatkereskedésben.”

Dróndarazsak

„Igen, Kormost is kiszabadítottuk”, vallja be Morci.
„Akkor még csak kiscica volt, aranyos és kedves.
Nem tudhattuk, mi válik belőle”, rázza meg a fejét
szomorúan a tengerimalac.

4

––––––––––––––––
Teó becsukja a szemét, és mély levegőt vesz.
Megpróbálja kiüríteni az elméjét, de érzékeny egérfülei
meghallják a kolónia legapróbb zajait is. A játékos
kicsinyek cincogása, a kalapács csapásai a távolban,
a számtalan beszélgetés összeolvadó moraja mind-mind
megzavarják az elmélyülésben.
„Csak nyugi”, mondja Morci, és hatalmas tengerimalac
mancsát a vállára teszi. „Nem kell idegeskedni. Ez még
a könnyebb része.”
„Neked könnyű”, válaszolja Teó. „Benned már így is
mindenki megbízik.”
„Hé, még én is új vagyok”, emlékezteti. „Gondolod,
hogy a többiek a hatalmas termetemet látva egyből
a terepre küldenének? Nekem is van bizonyítani valóm.
De nem kell izgulni az indulás miatt. Ahogy mondtam,
ez még a könnyebb része.”
Teó megrázza a fejét, és együtt a kapuhoz sétálnak,
hogy találkozzanak a többiekkel. Racsni és Illa már
várnak rájuk. Racsni szinte ugrándozik izgatottságában,
Illa pedig összeráncolt szemöldökkel próbál úgy tenni,
mintha észre se venné.

egér

„És akkor mi lettünk az emberek!”, ugrik fel egy
pöttöm vakond.

Vetődés

„Akkoriban mindent átjárt a félelem és a zavarodottság.
Féltünk, mert ételt kellett szereznünk. Féltünk, mert
menedékre volt szükségünk. Féltünk a ragadozóktól.
Nem ismertünk semmi mást. Ez volt minden, amit
a világról tudtunk. De amikor az emberek eltűntek,
minden megváltozott.”

„Igen”, mondja Morci. „A mi Teodorunk. Kolóniánk
elsőszülöttje.” A tengerimalac megrázza a fejét, és
kuncogva mereng a múlton. „Azok aztán érdekes
idők voltak”, mondja merengve. „Bár akkoriban
nem találtuk ilyen mókásnak. Azelőtt soha nem
kellett megvédenünk magunkat, és bármerre
néztünk, a világban káosz volt. A mi történetünk
akkor kezdődött, mint ahogy a tiétek most indul,
gyerekek. Meg kellett tanulnunk túlélni. Azóta sok
minden változott. Sokat tanultunk. De mindig azért
küzdünk, hogy építsük a közösségünket, hogy együtt
boldoguljunk. Az embereknek mindenük megvolt, de
elveszítették. Használnunk kell az általuk hátrahagyott
eszközöket, és valahogy, együtt egy jobb világot kell
felépítenünk a tőlük örökölt romokon.”

Evőpálcika

„Persze, hogy féltem”, csattan fel Morci. „Rettegtem.
Nem véletlenül hívjuk Sorscsapásnak. Az emberek
eltűntek, mind egy szálig. Fogalmunk sem volt, mi
történt velük. Az egyetlen nyom az utánuk maradt
különös por volt. És ott voltunk mi, bezárva
az állatkereskedésbe, étel nélkül, és a vizünk is
rohamosan fogyott. Már napok óta nem láttuk Hansen
urat, a távolban pedig tüzek tomboltak.”

„És ő... ő volt Teó?”

Illa

„Féltél?”, kérdezi egy kis egérlány. A többi apróság
izgatottan bólogat a kérdés hallatán.

Kezdőképesség:

Morci görnyedten ül a tűz mellett, tengerimalacpofájában fel-alá jár egy paradicsom.

„Igen, eljött”, helyesel Folt, és ahogy Teó és barátai
megfordulnak, a kolónia vezetőit, Foltot és Falatot
látják közeledni a fenntartók társaságában. Még Racsni
is elcsendesedik. A fenntartók élő legendák. Tapasztalt
harcosok, képzett mesterrágcsálók, és félelmet nem
ismerő felderítők. Ők felelősek a kolónia védelméért,
és ők vezetik az ételért, vízért és más készletekért
indított begyűjtőkörutakat is.
„Készen álltok?”, kérdezi Süti, és az ideges újoncokra
kacsint.
„Igen”, nyígja Racsni. A többiek csendben próbálnak
minél magabiztosabbaknak látszani. Több hetes
kemény kiképzés után most már tényleg készen álltok
az első küldetésetekre. Ha fenntartók lesztek, a kolónia
fejlődhet és terjeszkedhet, így több élelmet is el tudtok
majd raktározni. De ez veszélyes munka.
A kolónia falain túli világ veszedelmekkel van tele.
A ragadozók, amelyek egykor rettegtek az emberektől,
most büntetlenül járják a vidéket, és sokan védik
agresszíven a területüket és a felhalmozott készleteiket.
A fenntartók mind több csata nyomát viselik magukon,
okkal tekintik őket hősöknek.

Kezdetek
Ha ez már legalább a második küldetés a kampány
során, a küldetés előkészületeként hajtsátok végre
az alábbi lépéseket, ebben a sorrendben:
Válasszatok az elérhető küldetések közül egy
főküldetést és egy mellékküldetést.
Válasszatok egy mesélőt. Ő vegye magához
a kolóniatáblát. Az tárcsát állítsátok 0-ra. A többi
tárcsát hagyjátok azon az értéken, amelyet mutattak,
amikor legutóbb befejeztétek a játékot. Elsőként
a mesélő kerül majd sorra, őt követik a többiek az
óramutató járásának megfelelően.

(nincs bejárat)

Kezdőfelszerelés:

Kaszt: Különc (kezdő)
Használd ezt a képességet akkor, ha egy
meződön álló ellenfél rád támad. A támadás
automatikusan célt téveszt. Mozgasd a figurádat
egy szaggatott vonalon át egy szomszédos
mezőre. Nem tudsz vetődni, ha csapdába estél,
vagy ha folytonos vonalak vesznek körbe.

Ha már legalább a második játékot játsszátok
a kampány során, lapozzatok a 3. oldalra. Ha ez az első
játékotok a kampányban, olvassátok fel a következőket:

„Igen, ott voltak ők is”, bólogat Morci. „Elég rossz
állapotban voltak. Drága Falat alultáplált volt és
várandós. De amint kiszabadultunk, találtunk ételt, és
megtanultuk kezelni a nagy gépeket, amik akkoriban
a vizet adták. Falatnak sajnos csak egy gyereke élte túl
a megpróbáltatásokat.”

Kereskedőnegyed

Különc

Cél:

„Falat és Folt is ott voltak, nem igaz?”, kérdezi egy fiatal
cickány.

4

OTTHON, ÉDES OTTHON

A SORSCSAPÁS NAPJA
Kezdetek

3
Cél:

Sikeres támadás után
vegyél vissza a kezedbe egy,
a támadáshoz használt 1-es
értékű akciókártyát.

3

3

Csapatfeladat
Ha gyalog utaztok: lépjetek át a csapat helyszín
jelzőjével egy szomszédos helyszínre a térképen, és
lapozzatok az azon a helyszínen megjelölt oldalra.

A játékosok bármennyi tárgyat magukkal vihetnek
a küldetésre a kolónia készletei dobozból, de ki
kell fizetniük a tárgyak javítási költségét. Ha a
kolóniában van már Műhely, minden játékos 1 tárgyat
a javítási költség kifizetése nélkül magával vihet.

Ha a gyors utazást választjátok: dobjatok el 2
elemet, a megjelölt mennyiséggel tekerjétek előre
az tárcsát, és tegyétek a csapat helyszín jelzőjét
a küldetéskártyán megjelölt helyszínre a térképen.

Kövessétek a főküldetés kártyáján leírt
előkészületeket, és olvassátok el a főküldetés
történetét, célját és a lehetséges utazási módokat.

Ha járművel utaztok: dobjatok el 2 elemet, és
lapozzatok a 35. oldalra.

Ha többféle utazási mód is lehetséges:
Ha nincs járműkártyátok vagy nem építettétek meg
a Műhelyt, mindenképp gyalog kell mennetek.
Ha a Görkori motorok kártya már a kolónia
készletei dobozban található, választhatjátok
a gyors utazást is.
Ha a Menő dzsip vagy a Játék teherautó már
a kolónia készletei közt található, bármilyen utazási
módot választhattok.

Tönkrement tárgyak

1

Azonnal indultok, a célotok Enjo hírhedt labirintusa.
Csendben próbáljátok feldolgozni a fejetekben keringő
számtalan gondolatot. A fenntartók itt-ott közbevetnek
egy-egy megnyugtató gondolatot, és út közben
rámutatnak az érdekes látnivalókra. De a fenntartóknak
is megvan a maguk küldetése, úgyhogy félúton Enjo
felé elválnak útjaitok.
„Bízzatok magatokban”, mondja Pamacs, mielőtt
otthagynának titeket. „És bízzatok egymásban.
És ne feledjétek, ha vissza kell vonulnotok, hát tegyétek
meg!”

Üldözők

Keressétek elő az Enjo kifosztása küldetéskártyát.
Ez lesz ennek a játékalkalomnak a fő küldetése.
Válasszatok egy mesélőt. Ő vegye magához
a Kolóniatáblát. A és az tárcsákat állítsátok 0-ra,
az , és tárcsákat pedig állítsátok 5-re.
A
tárcsát tekerjétek 8-ra. A mesélő kerül először
sorra, a többiek ezután az óramutató járása szerint
követik.
Tegyétek át a csapat helyszín jelzőjét egy szomszédos
helyszínre a térképen. Azt javasoljuk, hogy induljatok
az E. utca felé, mivel ez a legrövidebb út a küldetésetek
helyszíne (Enjo) felé. Amint átértek egy új helyszínre
a térképen, lapozzatok az azon megadott oldalszámra.

„Végre elindulhatunk!”, kiált fel a hörcsög. „Eljött
a nagy nap!”

3

2

Figurák

Környezet

Tegyetek egy
dróndarázs jelzőt
minden játékban lévő
hős alá.

8

Amikor egy hős
mozog, a dróndarázs
vele együtt mozog.

Ha egy hős egy vagy több
dróndarázzsal egy mezőn fejezi be
a körét, akkor az megtámadja.
Közelharci támadás:
3.

Eltávolítás

7

4-es nehézségű próba.
A nehézség 1-gyel csökken
minden veled egy mezőn álló
másik hős után.

Hatás

MEGRIADTÁL

Egy próbába legfeljebb
1 akciókártyát játszhatsz ki,
kivéve a próbákat.

Egy dróndarázs 4-es védelemmel
rendelkezik. Egy sikeres támadással
levehető a dróndarázs jelző.

Teodor
Lövész

Főküldetés

1 Enjo kifosztása

Csapatfókusz

Folt az egyik mancsát Teodor vállára teszi, és
azt mondja: „El se hiszem, hogy a fiam már
annyi idős, hogy portyára induljon Enjohoz.”
Hitetlenkedve megrázza a fejét. „Figyelj
rám... légy nagyon óvatos odakint. Ne
lankadjon a figyelmed, és ne legyél vakmerő!
Anyád betegre fogja aggódni magát, még úgy
is, hogy Morci ott lesz, hogy megvédjen.”

9

Morci

Csapatfókusz
egér

Kezdőképesség:
Kezdőfelszerelés:

Fogpiszkáló számszeríj

Tengerimalac
Kezdőképesség:

Kaszt: lövész (kezdő)

böhöm

Használd azelőtt, hogy egy próba során
bármelyik kockával dobnál. Csökkentsd
a próba nehézségét minden további
veled egy mezőn álló hős után 1-gyel!

Dobás
Kezdőfelszerelés:

Steak kés

Cél:

Száműzzétek a 11-es
küldetéskártyát, és legyen
2 vagy több szövetségkártya
a kolónia készletei dobozban.

„Nem lesz semmi gond”, nyög fel Teodor.

Cél:

Dobás
Kaszt: Böhöm (kezdő)

Válassz egy veled egy mezőn lévő nehéz
tárgyat vagy hőst. Mozgasd ezt a tárgyat
vagy hőst egy tőled legfeljebb 2 távolságra található, látóteredben lévő mezőre.
Nem dobhatsz el böhöm hőst.

Építsétek fel a Kertet.

Fogpiszkáló
számszeríj

Steak kés

Távolsági fegyver 3

Közelharci fegyver

„Persze, hogy nem”, helyesel Folt. „Amíg
megbíztok egymásban és összedolgoztok.”

3

3

Csendes

Ha egy 5+ védelemmel
rendelkező ellenfelet
győzöl le ezzel
a fegyverrel, +1.

Kezdőfelszerelés

Csendes

Ha vezért vagy főnököt
támadsz, +1 .

Kezdőfelszerelés

Sasszem és Hoci

Gekkó vadász

Főnök • átlagos • nomád
Hoci nem támad,
és őt sem lehet megtámadni.

Közkatona

1-2

1-3
:0 :4 :7
Lőj és bújj
Ha Sasszem a térképen van: támadás
után tegyétek a kártyájára (továbbra
is játékban marad).
Ha Sasszem ezen a kártyán van: tegyétek
őt és Hocit az aktiváláshoz használt
fenyegetéskártya számának megfelelő
mezőre, ezután hajtsátok végre
a támadást. Ha nincs ilyen mező,
tegyétek egy mezőre!

• Átlagos • pikkelyes

Pontos lövés

:0

:3

:5

Ezt a támadást csak kártyával
megkezdett védekezéspróbával lehet
kivédeni.
3

Kések

:2

:0

:4

Ha ezt a támadást sikerül kivédeni,
dobjatok újra a kockákkal,
és használjátok a második eredményt.

10

Kolóniatábla

13

IDo

Nyom:
küldetésenként
legfeljebb
egy

Hulladék

Biztonságo

s

Élelem

Lélekszám

Morál

A játék előkészítéséhez kövessétek az alábbi lépéseket:
1. Tegyétek a kalandkönyvet a játéktér közepére, és tegyétek
a kiegészítő táblát a jobb oldalához.

7. Az állapotkártyák pakliját tegyétek az asztalra képpel felfelé.

2. Tegyétek a térképét a kalandkönyv közelébe, és a csapat jelzőt
tegyétek az Abbigail Lane (bal felső sarokban lévő) mezőre.

9. A küldetéskártyák pakliját tegyétek az asztalra képpel felfelé.

8. A környezetkártyák pakliját tegyétek az asztalra képpel felfelé.

3. Minden játékos válasszon egy hőst, vegye magához a hozzá tartozó
kártyatartó dobozt, és tegye maga elé annak tartalmát. Ha ketten
játszotok, érdemes lehet fejenként két hőst irányítani. A szabályok
szempontjából egy két hőst irányító játékos két játékosnak számít,
két külön körrel. Ha egyedül játszol, akkor két hőst irányítasz.
Megjegyzés: a hőskártyák a játék elején soha nincsenek a játékosoknál. Ha a kalandkönyv arra utasít egy játékost, hogy hozza
játékba a hőskártyáját, az a játékos vegye a kezébe a hőskártyáját.

10. Az ellenfelek és a főnökök kártyáiból formáljatok külön-külön
paklikat képpel felfelé, és készítsétek melléjük az ellenfelek figuráit.

4. Keverjétek össze az általános akciókártyákat, és formáljatok belőlük
akciópaklit.

13. A kolóniatáblát, a helyzet jelzőt és a dobókockákat tegyétek félre.
Minden más kártyát és jelzőt tegyetek vissza a játék dobozába, és
csak akkor vegyétek őket elő, ha a kalandkönyv erre utasít.

11. Gyűjtsétek össze a gyűjtögetés jelzőket, és fordítsátok le mindet
(a nehézségüket mutató szám legyen felül). A gyűjtögetés jelzőket
válogassátok szét nehézségük szerint.
12. Alakítsatok külön kupacokat a sérülés jelzőkből, az elem jelzőkből,
a feladat jelzőkből, a tűz jelzőkből, a csótány jelzőkből,
a dróndarázs jelzőkből és a Tollseprű jelzőből.

5. Keverjétek össze a tárgykártyákat, és formáljatok belőlük
tárgypaklit.

14. Ha ez a kampány első játszmája, kezdjétek a játékot a kalandkönyv
2. oldalán. Ha ez már nem az első játék a kampányban, kezdjetek a
kalandkönyv 3. oldalán.

6. Keverjétek össze a találkozáskártyákat, és formáljatok belőlük
találkozáspaklit.
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A kalandkönyv

Biztonságos és ellenséges helyzet

A helyzet egy oldal felfedezése során kétféle lehet: biztonságos vagy
ellenséges. Emlékeztetőül használjátok a helyzet jelzőt.

AHa abejegyzések
kalandkönyv vagy egy más játékbeli hatás arra utasítja a játékoso-

BIZTONSÁGOS: ha a helyzet biztonságos, az ellenfél figurák egyszerű
idegeneknek számítanak, nem mozognak és nem támadnak. A hősök
megpróbálhatnak beszélgetni ezekkel a figurákkal abban a reményben,
hogy elkerülhetik a harcot (a Beszélgetés részt lásd a 9. oldalon).

kat, hogy lapozzanak a kalandkönyv egy adott oldalára, keressétek meg
azt az oldalt, és kezdjétek olvasni az első, Kezdetek című bejegyzést.
soha ne olvassatok el számozott bejegyzést anélkül, hogy
erre a kalandkönyv utasítana! A többi bejegyzést az alábbiak
szerint olvassátok el:
: akkor olvassátok el, ha a hozzá tartozó mezőre léptek!
: akkor olvassátok el, ha a hozzá tartozó mezőre léptek, és van ott
egy jelző!
: a Fenyegetés ellenőrzése lépés során olvassátok el, ha a helyzet
biztonságos, és 4 vagy több (fekete) fenyegetéskártya van
a fenyegetéssávon.
: a Sorscsapás végrehajtása fázisban olvassátok el, ha egy játékos
egy kártya húzásával kiváltja ezt a hatást.
: bármikor elolvashatjátok, hogy több információt szerezzetek
az oldal elhagyásáról.

ELLENSÉGES: ha a helyzet ellenséges, az ellenfél figurákkal már nem
lehet szót érteni, mozogni fognak a hősök felé, és meg is támadják őket.
Ha a helyzet ellenséges, de sikerül minden ellenfelet legyőzni vagy más
módon eltávolítani a játékból, a helyzet biztonságossá válik.

Találkozás előkészítése

Az ellenfelek a találkozások során kerülnek játékba. Egy találkozás
előkészítésekor keressétek elő a felsorolt ellenfélkártyákat, és
keverjétek őket össze. Ezután képpel felfelé, egyesével tegyétek őket
a fenyegetéssáv azon helyeire, ahol még nincs ellenfélkártya.
A kártyákhoz tartozó ellenfélfigurákat (vagy jelzőket) tegyétek a térkép
mezőjére. Ha a térképen egynél több mező található, akkor
a figurákat osszátok szét ezek között, amennyire csak lehet, egyenlően.
A találkozás vagy ellenséges vagy biztonságos. A helyzet jelzőt
fordítsátok a megfelelő oldalára.

A tárcsák tekerése
Ha egy játékbeli hatás azt mondja +X, +X, stb., tekerjétek feljebb
a kolóniatábla megfelelő tárcsáját X-el. Egy tárcsa sem tekerhető
a legmagasabb értéke fölé. A tárcsát nem tekerhetitek 15-nél
magasabb értékre, amíg erre engedélyt nem kaptok a játéktól.
A tárcsa küldetésenként csak egyszer növelhető.

Ha a fenyegetéssáv egy adott mezőjén már van fenyegetéskártya,
amikor oda ellenfélkártya kerül, az ellenfélkártyát úgy tegyétek
a fenyegetéskártyára, hogy annak egy része látható maradjon (lásd
a példát a 4. oldalon).
VÉLETLENSZERŰ TALÁLKOZÁSOK: előfordul, hogy a
kalandkönyv arra utasítja a játékosokat, hogy készítsenek elő egy
véletlenszerű találkozást egy adott típusú ellenféllel. Ilyen esetekben
gyűjtsétek össze az adott ellenféltípus összes kártyáját (a főnök
kivételével), keverjétek össze őket, és ezekkel a kártyákkal készítsétek
elő a találkozást.

Utazás
Ha egy oldal elhagyásakor a kalandkönyv arra utasítja a játékosokat,
hogy lépjenek át a térkép egy szomszédos mezőjére, akkor a csapat
jelzőt vízszintesen vagy függőlegesen (sosem átlósan) egy szomszédos
mezőre kell helyezniük, és az új mező által meghatározott oldalra kell
lapozniuk.

TALÁLKOZÁSKÁRTYÁK: egyes találkozásokat találkozáskártyák
segítségével kell előkészíteni. Ha találkozáskártyát kell húznotok,
fedjétek fel a találkozáskártyák paklijának legfelső lapját, ennek alapján
készítsétek elő a találkozást, majd dobjátok el a találkozáskártyát.

Mindig tartsátok szem előtt a küldetésetek (a főküldetéskártyán
megjelölt) helyszínét. Egy küldetést csak úgy lehet teljesíteni, ha
eljuttok a kalandkönyv azon megjelölt oldalára és a helyszín további
oldalaira.

ELLENFELEK ÖSSZEGYŰJTÉSE: ha ellenfélkártyákat és -figurákat
szedtek össze egy találkozáshoz, előbb mindig a készletben lévő
kártyákat használjátok, és ha kell, ezután vegyetek ki lapokat az
Üldözők közül.

Megjegyzés: általában a játékosok igyekeznek a lehető legrövidebb
úton eljutni küldetésük helyszínére, mivel a hosszabb utak több időbe
kerülnek, így nagyobb veszélynek teszik ki a kolóniát.

LEGFELJEBB 5 ELLENFÉL: ha egy találkozás előkészítése miatt
ötnél több ellenfélkártya lenne egyszerre játékban, az ötödik ellenfél
kijátszása után ne hozzatok játékba több ellenfelet. Egyszerre
mindig legfeljebb 5 ellenfél lehet csak játékban. Kivétel: ha már öt
ellenfélkártya van játékban, de játékba kell hoznotok egy főnökkártyát,
dobjátok el a fenyegetéssáv legalján lévő ellenfélkártyát, és tegyétek
a helyére a főnök kártyáját.

Egy oldal elhagyása

Ha minden, még le nem győzött hős elhagyta az oldalt, vagy ha a
kalandkönyv egy új oldalra irányít, hajtsátok végre a következőket:
1. Az aktuális játékos körét játsszátok végig, a Fenyegetés ellenőrzését
is beleértve.
2. A mesélő adja át a kolóniatáblát a tőle balra ülő játékosnak, ezzel
ő lesz az új mesélő, és ő kerül majd legközelebb sorra.
3. Az összes ellenfélkártya és figura kikerül a játékból. Ha a helyzet
ellenséges, ezek a figurák és kártyáik az Üldözők közé kerülnek,
és minden sérülésükből felgyógyulnak.
4. A hősfigurákat tegyétek a karakterlapjaikra. A fennmaradt jelzők

TALÁLKOZÁS CSÓTÁNYOKKAL: a csótányokat figurák helyett
karton jelzők jelképezik, ennek ellenére figuráknak számítanak.
A csótányoknak csak egy ellenfélkártyájuk van, ha ez sorra kerül,
egyszerre kell aktiválni minden játékban lévő csótány jelzőt. Minden
egyes csótánynak 1 életereje van, vagyis ha sérülést szenvednek el,
kikerülnek a játékból. A csótányok ellenfélkártyája csak akkor kerül le
a fenyegetéssávról, ha az utolsó csótány jelző is kikerül a játékból.

jelzőket ne tegyétek vissza a készletbe).
kikerülnek a játékból (a
Dobjátok el a fenyegetéssávon lévő és a csapatfeladathoz kijátszott
kártyákat. A csapatfeladat tárcsáját állítsátok 0-ra.

A FelFedezéspakli

A kampány során új módokat találtok majd arra, ahogyan kapcsolatba
léphettek a világgal. Amikor új kártyát adtok egy paklihoz, tegyétek azt
az aljára anélkül, hogy megkevernétek a paklit. Ha bármikor elő kell
keresnetek egy olyan lapot (bármelyik pakliból), amit már korábban
előkerestetek, hagyjátok figyelmen kívül az utasítást.

Egy oldal újbóli Felkeresése

Ha egy olyan oldalra kell lapoznotok, amelyen az adott küldetés során már
jártatok, ne tegyetek fel és jelzőket, és hagyjátok figyelmen kívül az
összes olyan
bejegyzést, amelyek mellett nem látható
szimbólum.
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A térkép oldalak
9
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1. Mezők: a térképet szaggatott és folytonos vonalak osztják mezőkre.
A csak sarkukkal érintkező mezők nem szomszédosak egymással.

7. Búvóhely: egy mezőn álló hőst nem tud megtámadni egy másik
mezőn álló ellenfél. Az ellenfelek nem is mozognak a búvóhelyen
lévő hős felé, kivéve ha nincs más hős, aki felé mozoghatnának.
A BÖHÖM hősök, valamint a HANGOS kulcsszóval ellátott
tárggyal rendelkező hősök nem tudnak elbújni.

2. Folytonos vonalak: a folytonos piros, kék és zöld vonalak lelassítják
a hősök mozgását. A folytonos fehér vonalakon nem lehet áthaladni,
de át lehet látni rajtuk. A dupla fehér vonalak akadályozzák a
mozgást, és át sem lehet látni rajtuk.
3. A hősök kezdőhelye: a hősök a

8. Feladat: a szimbólummal rendelkező mezőkre akkor kerül
jelző, ha és amikor a kalandkönyv így rendelkezik. Ha egy játékos
a köre során egy mezőn áll egy jelzővel, szakítsátok félbe
a körét, és olvassátok el a szimbólumhoz tartozó bejegyzést.
Ezután, hacsak más utasítás nem érkezik, dobjátok el a jelzőt
és folytassátok a játékos körét.

mezőn kerülnek játékba.

4. Ellenfelek kezdőhelye: az ellenfelek a

mezőn kerülnek játékba.

szimbólummal jelölt mezőkre
5. Gyűjtögetésre alkalmas hely: a
az oldal előkészületei során 1 vagy több
jelző kerül. Amikor
feltesztek a térképre egy
jelzőt, a készletben lévő legalacsonyabb
nehézségi szintű jelzőt tegyétek fel. A jelzőt ne fordítsátok fel,
amikor felteszitek. Ha egy játékos a köre során egy mezőn áll egy
jelzővel, gyűjtögethet.

9. Kijárat: ha egy játékos a köre során bármikor egy
mezőn
tartózkodik, dönthet úgy, hogy elhagyja az adott oldalt. Ha egy
hős elhagy egy oldalt, a figurája a karakterlapjára kerül. Ha egy
oldalon több kijárat is található, a játékosok olvassák el a hozzájuk
tartozó leírásokat, hogy megtudják, melyik kijárat hova vezet.
Amint egy játékos egy adott kijáraton távozott, a többiek már csak
ezt a kijáratot használhatják. Ha az összes játékos elhagyta az adott
oldalt, hajtsátok végre az adott kijárathoz tartozó bejegyzést.

szimbólummal
6. Érdekes helyek: ha egy játékos a köre során egy
ellátott mezőn áll, szakítsátok félbe a körét, és olvassátok el a
szimbólumhoz tartozó
bejegyzést. Ezután a játékos köre
folytatódik. A legtöbb
csak egyszer fedezhető fel, kivéve azokat,
amelynek
szimbóluma mellett egy
szimbólum is található.
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Egy játékos köre

Képességróbák

Egy játékos köre öt lépésből áll, amiket ebben a sorrendben kell
végrehajtani:

A legtöbb akcióhoz egy képességpróba teljesítésére lesz szükség.
A képességpróbáknak két fajtája van, a hagyományos próbák és
az ellenpróbák.

1. Laphúzás

HAGYOMÁNYOS KÉPESSÉGPRÓBA VÉGREHAJTÁSA: minden
egyes próbához tartozik egy tulajdonságszimbólum és egy nehézség
érték. Ha próbát szeretnél végrehajtani, először ki kell játszanod a
kezedből egy, a megfelelő szimbólummal rendelkező akciókártyát.
(A fehér kártyákkal bármilyen képességpróba megkezdhető.)
Ezután kijátszhatsz további akciókártyákat. Ezeknek a kártyáknak
vagy SZÍNÜKBEN (nem feltétlenül tulajdonságukban), vagy
ÉRTÉKÜKBEN meg kell egyezniük az elsőként kijátszott kártyával.
Ezután dobj a fehér kockával. Végül add ezeket össze:

Húzz addig, amíg 5 akciókártya nem lesz a kezedben. Ha maradt
a kezedben az előző körből akciókártya, ezek közül bármennyit
eldobhatsz, mielőtt húznál. Ha már nincs a húzópakliban elég lap,
keverjétek meg a dobópaklit, és alakítsatok belőle új húzópaklit.
Megjegyzés: ha bármikor 5-nél több akciókártya lenne a kezedben, el
kell dobnod annyi lapot, hogy csak 5 maradjon.

a kijátszott kártyák összértéke

2. Sorscsapás végrehajtása

a karakterlapod által biztosított esetleges bónuszok
a hősöd felszerelése által biztosított esetleges bónuszok

Ha felhúztad a lapot, azonnal fedd fel és dobd el. Ha a kalandkönyv
adott oldalán már egyszer végrehajtottátok a hatást, ennek a lapnak
nincs hatása. Ha még nem hajtottátok végre a hatást, dobjatok
a fekete dobókockával, és a dobott értéket adjátok hozzá a tárcsa
aktuális értékéhez. Ha az eredmény nagyobb vagy egyenlő, mint
az oldalon a bejegyzés mellett látható érték, hajtsátok végre
a bejegyzést.

a kockadobás értéke
Ha az összérték nagyobb vagy egyenlő, mint a képességpróba
nehézsége, akkor sikerrel teljesítetted a próbát. Ellenkező esetben
kudarcot vallottál.

Példa egy 7-es nehézségű
Illa

AZ ÜLDÖZŐK: ha a bejegyzés arra utasít, hogy találkozzatok
az Üldözőkkel, készítsetek elő egy találkozást. Keverjétek össze
az Üldözők összes kártyáját, és sorban egyesével, képpel felfelé
osszátok ki a lapokat a fenyegetéssávra, amíg el nem fogynak a lapok,
vagy amíg 5 kártya fel nem kerül. A ki nem osztott kártyákat tegyétek
vissza az Üldözők helyére. Ha ezzel játékba kerültek ellenfelek,
a helyzet ellenségessé válik. Megjegyzés: az Üldözők után sosem jár
zsákmány!

Különc

AA Páncél

egér

Kezdőképesség:

Vetődés
Kezdőfelszerelés:

Evőpálcika

próbára.

+ +
+ =SIKER!7
Páncél

Hangos

Cél:

Építsétek fel a Felcserkunyhót.
Legyen 20+ .

1
1

= +1
= +1

,
.

Javítás: 4

3. Fenyegetés kijátszása
Tedd a felhúzott (fekete) fenyegetéskártyákat véletlenszerű sorrendben
a fenyegetéssáv azon helyeire, ahol még nincs fenyegetéskártya. Ha egy
helyen már van ellenfélkártya, a fenyegetéskártyát csúsztasd alá úgy,
hogy részben látható maradjon (lásd a példát a 4. oldalon).

ELLENPRÓBA VÉGREHAJTÁSA: amikor ellenpróbát hajtasz végre,
kövesd a hagyományos képességpróba szabályait, kivéve, hogy amikor
a fehér kockával dobsz, dobnod kell a fekete kockával is.
A fekete kocka értékét add hozzá a próba nehézség értékéhez.

4. Akciók végrehajtása

CsapatFeladatok

A megmaradt akciókártyáidat használhatod akciók végrehajtására.
A körödben annyi akciót hajthatsz végre, amennyit csak szeretnél,
mindegyiket akár többször is, amíg rendelkezel az akció
végrehajtásához szükséges kártyákkal.

A csapatfeladatok hasonlóak a képességpróbákhoz, kivéve, hogy
kizárólag a kijátszott kártyák számítanak, a végrehajtásuk akár
több kört is igénybe vehet, és akár az egész csapat segíthet
a feladat megoldásában. A csapatfeladatok végrehajtására általában
a kalandkönyv utasít. A játékosok a saját körükben hozzátehetnek
akciókártyákat a csapatfeladathoz. Az elsőként kijátszott kártya
szimbólumának meg kell egyeznie a csapatfeladathoz szükséges
szimbólummal. Ezt az első kártyát tegyétek a kiegészítő táblán
a csapatfeladat helyére, és az értékének megfelelően tekerjétek feljebb
a csapatfeladat tárcsát. Minden további, a csapatfeladathoz kijátszott
kártyának vagy SZÍNÉBEN, vagy ÉRTÉKÉBEN meg kell egyeznie
ezzel az elsőként kijátszott kártyával. Ezeknek a később kijátszott
kártyáknak az értékével tekerjétek feljebb a csapatfeladat tárcsát, majd
a kártyákat dobjátok el. Ha a csapatfeladat tárcsa eléri vagy meghaladja
a feladat nehézségét, a csapat sikerrel teljesítette a feladatot, olvassátok
el a kalandkönyvben a csapatfeladathoz tartozó SIKER bejegyzést.
A csapatfeladat végrehajtása után a csapatfeladat tárcsát állítsátok vissza
0-ra, és dobjátok el a kiegészítő táblán lévő lapot. A csapatfeladatokat
nem lehet elbukni.

5. Fenyegetés ellenőrzése
Ha a helyzet:
BIZTONSÁGOS: ha a fenyegetéssávon 4 vagy több fenyegetéskártya
található, olvassátok el a kalandkönyv adott oldalához tartozó
bejegyzést.
ELLENSÉGES: ha a fenyegetéssávon legalább annyi fenyegetéskártya
van, mint amennyi ellenfélkártya, hajtsatok végre egy ellenfél kört.
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Akció:
bátorítás
Egy bátorítás akció végrehajtásához add át a kezedből egy

A játékosok akciói

akciókártyádat egy olyan játékosnak, akinek 2 vagy kevesebb
akciókártya van a kezében.

Akció:
mozgás
Egy mozgás akció végrehajtásához először ki kell játszanod magad

Akció: Felszerelkezés/csere

elé egy vagy több tetszőleges színű akciókártyát. A kijátszott kártyák
összértéke lesz a rendelkezésedre álló mozgáspontok száma. Ahhoz,
hogy átlépj egy szaggatott fehér vonalon, egy mozgáspontot kell
elköltened.

Egy felszerelkezés/csere akció végrehajtásához dobj el a kezedből egy
tetszőleges akciókártyát, és mozgass bármennyi tárgyat a rajtad lévő
felszerelések és a hátizsákod között. Az akció keretében át is adhatsz
vagy el is vehetsz tárgyakat (akár elemeket is) a veled egy mezőn
álló hősöktől. Az így gazdát cserélő tárgyakkal vagy azonnal fel kell
szerelkezni, vagy bekerülnek a hátizsákba.

Ha minden kijátszott akciókártyád azonos színű, egy mozgáspont
elköltésével átléphetsz a figuráddal egy megfelelő színű folytonos piros,
kék vagy zöld vonalon. Ha a kártyáid nem megfelelő színűek, akkor
egy színes folytonos vonalon való átlépéshez 3 mozgáspontot kell
elköltened.

Egy tárgy bónuszai és hatásai csak akkor érvényesülnek, ha az adott
tárgy nem a hátizsákodban, hanem rajtad van.

A folytonos fehér vonalakon nem lehet átmozogni, de át lehet látni
rajtuk. A dupla fehér vonalakon sem átlépni, sem átlátni nem lehet. A
figurák nem tudnak átlósan lépni.

A FELSZERELÉSEK KORLÁTAI: minden hősön
öt tárgynak van hely: egy a fejen, egy a testen, kettő
a mancsokban, és egy kiegészítő tárgynak. Azokat
a tárgyakat, amiknek nem jut hely rajtad,
a hátizsákodban kell tárolnod. Egy hős hátizsákjában
egyszerre legfeljebb 2 tárgy lehet (az elemekre ez
nem vonatkozik). Ha egy hős sem felvenni, sem
a hátizsákjába betenni nem tud egy adott tárgyat,
el kell azt dobnia. A Közös szimbólummal ellátott
tárgyak megszerzésükkor azonnal a kolónia
készletei dobozba kerülnek.

A hősök korlátozás nélkül be- és kiléphetnek azokról a mezőkről, ahol
vagy
ellenfelek állnak. A hősök aktuális mozgása véget ér, ha
bejegyzést kell elolvasniuk.
Miután bármilyen okból befejezted a mozgásod, tedd a figurádat
a célpont mező bármelyik pontjára, és dobd el az előtted lévő,
a mozgáshoz használt akciókártyákat.

Akció:
beszélgetés
Ha a helyzet biztonságos, a táblán lévő ellenfelekkel lehet beszélgetni.

Fej

1 Mancs

2 Mancs Kiegészítő

Test

Közös

Akció: közelharci támadás

Egy beszélgetés akció végrehajtásához nevezz meg egy veled egy mezőn
álló ellenfelet, és hajts végre egy ellenpróbát. A próba nehézsége
az ellenfélkártyán látható beszélgetés érték. Ha sikerrel teljesíted
az ellenpróbát, az ellenfél figurája és kártyája kikerül a játékból, és
növeld a tárcsát 1-gyel. Ezen kívül dobd el a fenyegetéssávról a
legalsó fenyegetéskártyát. Ha elbukod a beszélgetéspróbát, a helyzet
ellenségessé válik.

Ha a helyzet ellenséges, célba vehetsz egy veled egy mezőn álló
ellenfelet, és egy ellenpróba teljesítésével végrehajthatsz egy
közelharci támadást. A próba nehézsége az ellenfél védelmi értéke.
Ha sikerrel teljesíted a próbát, 1 sérülést okozol a megtámadott
ellenfélnek.

Akció: távolsági támadás

Akció:
gyógyulás
Az a hős, aki 1 vagy több negatív állapot hatása alatt áll, megpróbálhat

Ha a helyzet ellenséges, célba vehetsz egy legfeljebb egy mezőre álló
ellenfelet (feltéve, hogy rálátsz), és egy ellenpróba teljesítésével
végrehajthatsz egy távolsági támadást. A próba nehézsége az ellenfél
védelmi értéke. Ha sikerrel teljesíted a próbát, 1 sérülést okozol
a megtámadott ellenfélnek.

kigyógyulni egy hatásból. Ehhez a gyógyulás akciót kell végrehajtania,
és az állapotkártyán látható próbát kell teljesítenie. Ha sikerül
teljesítened a próbát, dobd el az adott állapotot.

Akció: gyűjtögetés
A gyűjtögetés akció végrehajtásához nevezz meg egy veled egy mezőn

TÁVOLSÁGI FEGYVER: ha a hősöd mancsában van egy távolsági
fegyver, a távolsági támadásod leadhatod annak hatótávján belül,
feltéve, hogy rálátsz az ellenfeledre.

lévő
jelzőt, és hajts végre egy próbát. A próba nehézsége az adott
jelzőn látható. Ha sikerrel teljesíted a próbát, fedd fel és dobd el
a begyűjtött jelzőt, és megkapod az azon látható jutalmat. Az eldobott
jelzők (és csak ezek) nem kerülnek vissza a készletbe.
Ha a jelzőn , vagy szimbólum látható, tekerjétek feljebb
a kolóniatáblán a megfelelő tárcsát annyival, amennyi szimbólum
a jelzőn látható.
Ha a jelzőn szimbólumok találhatók, kapsz annyi jelzőt,
amennyi szimbólum a jelzőn látható.
Ha a jelzőn egy
szimbólum látható, húzd fel a tárgykártyák
paklijának legfelső lapját (további részleteket a Tárgyak résznél
olvashattok a 10. oldalon).
Ha a jelzőn egy
szimbólum látható, húzd fel a tárgykártyák
paklijának legfelső lapját, és tedd a tönkrement tárgyak közé.

Legyőzött ellenFelek
Ha egy ellenfél sérüléseinek száma bármikor eléri vagy meghaladja
az életerejének értékét, az ellenfelet legyőztétek. Vegyétek le a figuráját
a tábláról és a kártyáját a fenyegetéssávról (a fenyegetéssávon lejjebb
lévő ellenfélkártyákat toljátok feljebb, hogy ne maradjon üres hely
a sávon).
Ha egy találkozás mellett szerepel zsákmány, akkor azt az utolsó
ellenfelet legyőző játékos kapja meg, a sikeres gyűjtögetés szabályai
alapján.

Akció: képesség használata

Ha a helyzet ellenséges, és sikerül legyőzni vagy bármilyen más módon
eltávolítani az utolsó ellenfelet a tábláról, a helyzet biztonságossá válik.

Használhatod a hősöd egy képességét. Ehhez ki kell játszanod annyi
fehér akciókártyát, hogy azok összértéke elérje vagy meghaladja az
adott képesség költségét. Megjegyzés: ha a kijátszott kártyák összértéke
meghaladja a képesség költségét, a különbözetet nem kapod vissza.

FŐNÖK LEGYŐZÉSE: minden főnöknek annyi az életereje, mint
ahány hős van a csapatban.
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Az ellenFelek egy köre

Legyőzött hősök

Egy ellenfél kör végrehajtásakor aktiváljatok fentről lefelé minden, a
fenyegetéssávon lévő ellenfelet, amíg mind sorra nem kerülnek egyszer.
Egy ellenfél aktiválásakor a következőket hajtsátok sorrendben végre:

Ha egy hős sérüléseinek és/vagy mérgező sérüléseinek száma eléri
vagy meghaladja az életerő értékét, a hős elmenekül. Hajtsátok végre
a következőket, ebben a sorrendben:
1. A hős figuráját vegyétek le a tábláról és tegyétek a karakterlapjára.

1. Akció meghatározása

2. Vegyétek le a hősről az összes jelzőt és állapot kártyát.

Az ellenfélkártya alatt lévő fenyegetéskártya értékéből kiderül, hogy
az ellenfél milyen akciót hajt végre. Ez meghatározza az ellenfél
sebességét, hatótávját és erejét, valamint az akció során érvényesülő
különleges szabályokat.

A legyőzött hőst akkor tegyétek vissza a táblára, ha egy köre elején
a helyzet biztonságos, vagy ha egy új oldal előkészületeit hajtjátok
éppen végre. Amikor egy legyőzött hős visszakerül a játékba, tegyetek
rá egy Súlyosan megsérültél állapotkártyát, és tegyétek a figuráját egy
másik hőssel egy mezőre.

3.

2. Mozgás

Ha egyszerre minden hős legyőzetik, a küldetést elbuktátok.
Lásd az „Egy küldetés vége” részt a következő oldalon.

Ha az ellenfél egy mezőn áll egy hőssel, nem mozog. Ellenkező esetben
az ellenfél a legközelebbi (legkevesebb mozgással elérhető) hős felé
mozog, amíg el nem ér az adott hős mezőjére, vagy amíg el nem
költötte az összes mozgáspontját. (Ha több hős is egyformán közel
van, eldönthetitek, hogy az ellenfél melyik felé mozog.) A figurák nem
mozoghatnak átlósan.

Tárgyak
Amikor egy -at (nem tönkrement tárgyat) szereztek a tárgykártyák
paklijából: ha ez egy kolóniafejlesztés, tegyétek a kolónia készletei
dobozba. Ellenkező esetben azonnal hajtsátok végre a következők
egyikét:
• Szereld fel vele a hősödet
• Tedd a hősöd hátizsákjába
• Add át egy veled egy mezőn álló másik hősnek (akinek azonnal
fel kell szerelkeznie vele, vagy el kell tennie a hátizsákjába)
• Dobd el, hogy kapj annyi -ot, amennyi a tárgy javítási
költsége.

Megjegyzés: az ellenfelek számára a folytonos piros, kék vagy zöld
vonalakon átlépni mindig csak 1 mozgáspontba kerül.

3. Célpont meghatározása
Ha nincsenek olyan hősök az ellenfél hatótávján belül, akikre szabadon
rálátna, akkor az ellenfél nem támad. Ellenkező esetben az ellenfél
megtámadja a legközelebbi, hatótávon és látóterén belül lévő hőst.
(Ha több hős is egyformán közel van, eldönthetitek, hogy az ellenfél
melyiket veszi célba.)

4. Támadás

+1.

Amikor egy -at (tönkrement tárgyat) szereztek, tegyétek a kiegészítő
táblára a tönkrement tárgyak helyére. Ha egy nem tönkrement tárgy
bármikor is tönkremegy, tegyétek a tönkrement tárgyak helyére.

/ védekezés

Elemek

Az ellenfél most megtámadja a célba vett hőst. A hős egy tetszőleges
tulajdonság ellenpróbájával védekezhet. Az ellenpróba nehézsége
megegyezik a támadás
értékével. Ha a célba vett hős sikerrel teljesíti
az ellenpróbát, a támadás nem talál. Ha elbukja a próbát, a támadás
sikeres, a hős pedig elszenved 1 sérülést.

Egyes tárgyak erősebbek lesznek, vagy más képességeket biztosítanak,
ha elemmel együtt használjuk őket. Ezeknek az előnyöknek
az eléréséhez egy elemmel rendelkező játékos a felszerelkezés akciója
keretében feltehet 1 vagy több elemet 1 vagy több tárgyra. Ha egy
játékos egy elemmel rendelkező tárgyát elcseréli vagy beteszi
a hátizsákjába, az azon lévő elemeket el kell dobni. Az elemből fakadó
bónuszok minden más bónuszon felül járnak. A játékosok elemeket
ugyanúgy cserélhetnek, mint a tárgyakat.

MÉRGEZŐ SÉRÜLÉS: egyes ellenfelek és hatások mérgező sérülést
okoznak. Ha a csapat vackol (lásd később), a mérgező sérülések nem
gyógyulnak be az 1. lépés során, viszont a 2. lépés során hagyományos
sérüléssé válnak.

Vackolás

Megjegyzés: az egyéb forrásokból (pl. a kalandkönyvből) érkező
támadások ellen ugyanúgy lehet védekezni, mint az ellenfelek
támadásai ellen.

Ha a helyzet biztonságos, a csapat bármelyik játékos köre végén
vackolhat. A vackolás során hajtsátok végre a következőket, ebben
a sorrendben:
1. A kör sorrendjét követve minden játékos dönthet, hogy csökkenti
eggyel az tárcsát, hogy levegyen egy hagyományos sérülést a
hőséről.

5. Lapok eldobása
Egy ellenfél aktiválása után dobjátok el az akciója meghatározására
használt fenyegetéskártyát, és aktiváljátok a fenyegetéssávon következő
ellenfelet, amíg minden játékban lévő ellenfél egyszer sorra nem került.

2. Minden mérgező sérülés hagyományos sérüléssé válik.
3. Dobjatok el minden negatív állapotkártyát.

Ha az összes ellenfél aktiválása után maradt még fenyegetéskártya
a fenyegetéssávon, azokat dobjátok el, és folytassátok a játékot
a következő játékos körével.

4. Dobjatok el minden tárgyról minden -et.
5. A játékosok közösen költhetnek a megszerzett készleteikből, hogy
megjavítsák a tönkrement tárgyaikat. A játékosoknak csapatként kell
meghozniuk a döntést, hogy melyik tárgyakat javítsák meg, és hogy
azok melyik hőshöz kerüljenek.
6.

+1.
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Állapot hatások

A kampány
Az Azután egy kampányjáték. A küldetések végén akkor is végre kell
hajtani a kolóniafázis minden lépését, ha az adott küldetést elbuktátok.
Ebbe beletartozik az is, hogy a játékot úgy pakoljátok el, hogy az
aktuális állapotnak megfelelően tudjátok legközelebb folytatni.

A hősökre többféle állapot is hatással lehet. Amikor egy hős
valamilyenné válik, akkor a megfelelő állapotkártyát a hős karakterlapja
mellé kell tenni. Az állapot azonnal kifejti a hatását az adott hősre.
Egyetlen hősön sem lehet egyszerre két egyforma állapotkártya.

A játékosok akár a kampány minden játszmája előtt új hőst
választhatnak, és a játékosok száma is változhat a kampány során.

Egy állapotkártyát az azon szereplő „eltávolítás” instrukciók
teljesítésével lehet levenni. Ha a kártya levételéhez egy próbát kell
teljesíteni, ezt csak az állapot hatása alatt lévő hős teljesítheti, de a
próba nehézsége minden, az érintett hőssel egy mezőn álló további
hős után eggyel csökken.

A kampány megnyeréséhez a játékosoknak teljesíteniük kell legalább
4 hős egyéni célját. Amint egy cél teljesül, az a későbbi változásoktól
függetlenül teljesített is marad. Megjegyzés: ehhez a játékosoknak
figyelniük kell minden hős egyéni céljára (ezt a karakterlapjaikon
láthatjátok), még akkor is, ha az adott küldetésben valamelyik hős épp
nem vesz részt.

Látótér

Ha vannak még küldetések, amiket szeretnétek megoldani, a kampányt
akkor is folytathatjátok, ha már teljesítettétek 4 hős egyéni célját.

Amikor meghatározzátok, hogy egy támadó rálát-e a célpontjára,
húzzatok egy képzeletbeli vonalat a támadó figura talapzatának bármely
pontjától a célpont figura talapzatának bármely pontjáig, az aktuális
elhelyezkedésük alapján. Ha a képzeletbeli vonal áthaladna egy dupla
fehér vonalon, akkor a támadó nem lát rá a célpontjára, és nem tudja
megtámadni.

Ha a kolóniatáblán a vagy a tárcsa bármikor eléri a 0-t, a
kampányt elvesztettétek. Egy kampány elvesztésekor azonnal
lapozzatok a kalandkönyv 100. oldalára, és olvassátok el a 100-23
bejegyzést. Ezután mindent alaphelyzetbe kell állítanotok, és új
kampányt kell kezdenetek.
VÉGTELEN ÉLET JÁTÉKMÓD: egy kampány elvesztésekor a
játékosok dönthetnek úgy, hogy végtelen élet játékmódban játszanak
tovább. Ebben a játékmódban a kampány elvesztésekor ne állítsátok
alaphelyzetbe a játékot. Tekerjétek a és a tárcsát 5-re, és
folytassátok az aktuális küldetést.

Nem egyértelmű helyzetek
Előfordul, hogy a játékosoknak közösen kell dönteniük, vagy kell
megtenniük valamit, amire több megoldás is van, pl. el kell dönteniük,
hogy mely tárgyakat javítsák meg vackolás során. Ha ilyen esetekben
nem sikerül egyezségre jutni, akkor a végső döntést az aktuális mesélő
hozza meg.

A játék alaphelyzetbe állítása
A játék alaphelyzetbe állításához tegyetek minden olyan kártyát a
felfedezéspakliba, amelynek a jobb alsó sarkában szimbólum
látható. A hősök dobozába tegyétek be az adott hős karakterlapját,
hőskártyáját, kezdőtárgyát és kezdőképességét. Minden más kártyát a
hátlapjuk alapján válogassatok szét, és tegyétek vissza a paklijukba.

Egy küldetés vége
SIKER: ha a játékosok teljesítették a főküldetéskártyájuk által előírt
célt, akkor a kalandkönyv megmondja, hogyan tovább.

A játék bővítése

KUDARC: ha a hősöket mind egyszerre legyőzték, akkor a játékosok
elbukták a főküldetést. Lapozzatok a főküldetéskártya KUDARC
részén leírt oldalra, és olvassátok el a megadott bejegyzést.

A Plaid Hat Games kiegészítőket is tervez a játékhoz. Három
kiegészítőtípus van tervben. Minden kiegészítő akár egy kampány
közepén is hozzáadható a játékhoz.

IDŐ: nem jelent kudarcot, ha nem sikerül az előírt idő alatt teljesíteni
a küldetést. Viszont minél több idő telik el a küldetés megoldásával,
annál nagyobb kockázatnak van kitéve távollétetekben a kolónia.
A küldetéssel töltött idő hatásait a kalandkönyv írja le.

HŐSCSOMAGOK: új játszható hősök.
ELLENFÉLCSOMAGOK: új ellenfelek és főnökök, akik azonnal
változatosabbá teszik a találkozásokat.
VILÁG KIEGÉSZÍTŐK: új kalandkönyv és térkép, amelyek
segítségével a játékosok a város egészen új részeit fedezhetik fel.
Ezekben a kiegészítőkben új küldetések, hősök, ellenfelek, főnökök,
tárgyak is helyet kapnak.
MÁR MEGLÉVŐ LEHETŐSÉGEK: azok a játékosok, akiknek
megvan az Egerek és Varázslók (Mice & Mystics) társasjáték,
lecserélhetik az Azután csótány jelzőit annak a játéknak a figuráira.
Azok a játékosok, akiknek megvan a Tail Feathers című társasjáték,
lecserélhetik az Azután Tollseprű jelzőjét annak a játéknak
a Grizzard figurájára.
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Egy Játékosok köre

Szabályösszefoglaló

Az ellenfelek egy köre

1. LAPHÚZÁS: húzz, amíg 5 lap nem lesz a kezedben.

1. AKCIÓ MEGHATÁROZÁSA: az ellenfél akcióját a kártyája alatt
lévő fenyegetéskártya értéke határozza meg.

2. SORSCSAPÁS: ha felhúztad a kártyát, dobj egy kockával, és add
hozzá az értéket. Ha az összeg ≥ a érték, hajtsátok végre az
adott oldal bejegyzését. (Oldalanként egyszer.)

2. MOZGÁS: mozgás a legközelebbi hős felé. Legfeljebb annyi mezőt
mozoghat, amennyi az aktuális akció
értéke.

3. FENYEGETÉS KIJÁTSZÁSA: a felhúzott fenyegetéskártyákat tedd
a fenyegetéssávra.

3. CÉLPONT MEGHATÁROZÁSA: a célpont a legközelebbi olyan
hős, aki hatótávon belül van és tisztán látszik. A hatótávot az
aktuális akció
értéke határozza meg.

4. AKCIÓK: hajts végre annyi akciót, amennyit csak szeretnél/tudsz.

4. ELLENFÉL TÁMADÁSA/HŐS VÉDEKEZÉSE: a célbavett hős
egy tetszőleges tulajdonsággal végrehajtott ellenpróba teljesítésével
védekezhet. A próba nehézsége annyi, mint amennyi a támadás
értéke.

5. FENYEGETÉS ELLENŐRZÉSE:
BIZTONSÁGOS: ha fenyegetéskártyák ≥ 4, olvassátok el a
bejegyzést.
ELLENSÉGES: ha fenyegetéskártyák ≥ ellenfélkártyák, hajtsatok
végre egy ellenfél kört.

5. LAPOK ELDOBÁSA: dobjátok el az aktivált ellenfél kártyája alól
a fenyegetéskártyát, és aktiváljátok a következő ellenfelet. Amint
minden ellenfelet aktiváltatok, a maradék fenyegetéskártyákat
dobjátok el a fenyegetéssávról.

Képességpróbák

Játssz ki egy megfelelő szimbólummal rendelkező akciókártyát.
Ezután játszhatsz ki további akciókártyákat, ha azok színe vagy
értéke megegyezik az elsőként kijátszott akciókártyával. Dobj a fehér
kockával, és add össze:

Legyőzött hősök

A kocka értéke + kártyák értéke + hős bónusza + felszerelés bónusza.

Amikor egy hőst legyőznek, hajtsátok végre a következőket:
1. Tegyétek a figuráját a karakterlapjára.

Ha az összérték ≥ a próba nehézsége, SIKER. Ellenkező esetben
KUDARC.

2. Dobjátok el az összes jelzőjét és állapotkártyáját.

Ellenpróbák során dobj a fekete kockával is, és az értékét add a próba
nehézségéhez.

3.

4. A legyőzött hős súlyosan megsérül.
5. Hozzátok újra játékba, ha a köre elején a helyzet biztonságos, vagy
ha új oldalt készítetek elő. Tegyétek egy másik hőssel egy mezőre.

Játékosok akciói

Ha minden hőst egyszerre legyőztek, a küldetést elbuktátok.

BESZÉLGETÉS: ha a helyzet biztonságos, nevezz meg egy veled
egy mezőn álló ellenfelet, és hajts végre egy ellenpróbát. A próba
nehézsége annyi, mint az ellenfél beszélgetés értéke. SIKER: az
ellenfél és kártyája, valamint egy fenyegetéskártya kikerül a játékból,
és +1.

Egy oldal elhagyása

Ha minden, még le nem győzött hős elhagyta az oldalt, vagy ha a
kalandkönyv egy új oldalra irányít, hajtsátok végre a következőket:
1. Az aktuális játékos körét játsszátok végig, a Fenyegetés ellenőrzését
is beleértve.
2. A mesélő adja át a kolóniatáblát a tőle balra ülő játékosnak, ezzel
ő lesz az új mesélő, és ő kerül majd legközelebb sorra.
3. Az összes ellenfélkártya és figura kikerül a játékból. Ha a helyzet
ellenséges, ezek a figurák és kártyáik az Üldözők közé kerülnek,
és minden sérülésükből felgyógyulnak.
4. A hősfigurákat tegyétek a karakterlapjaikra. A fennmaradt jelzők
kikerülnek a játékból (a jelzőket ne tegyétek vissza a készletbe).
Dobjátok el a fenyegetéssávon lévő és a csapatfeladathoz kijátszott
kártyákat. A csapatfeladat tárcsáját állítsátok 0-ra.

KÖZELHARCI TÁMADÁS: vegyél célba egy veled egy mezőn
álló ellenfelet, és hajts végre egy ellenpróbát. A próba
nehézsége az ellenfél védelem értéke.
TÁVOLSÁGI TÁMADÁS: vegyél célba egy tőled legfeljebb egy
mezőre álló ellenfelet, és hajts végre egy ellenpróbát. A próba
nehézsége az ellenfél védelem értéke.
GYŰJTÖGETÉS: hajts végre egy
egy mezőn lévő

próbát, hogy megkapd egy veled
jelző jutalmát. A próba nehézsége a jelzőn látható.

GYÓGYULÁS: hajts végre egy próbát, ami valamelyik
állapotkártyád „eltávolítás” részén látható.
MOZGÁS: játssz ki bármennyi akciókártyát, és lépj legfeljebb
annyi mezőt, amennyi a kijátszott kártyáid összértéke. A folytonos
színes vonalakon áthaladni 3 mozgáspontba kerül, kivéve ha minden
kijátszott kártyád színe megegyezik a vonal színével.

Vackolás

Ha a helyzet biztonságos, a csapat bármelyik játékos köre végén
vackolhat. A vackolás során hajtsátok végre a következőket, ebben
a sorrendben:

FELSZERELKEZÉS/CSERE: játssz ki egy tetszőleges színű
akciókártyát, és mozgasd bármennyi tárgyadat az aktuális
felszerelésed és a hátizsákod között. Az akció keretében tehetsz
elemeket a tárgyaidra és átadhatsz tárgyakat a veled egy mezőn álló
hősöknek.

1. Minden hős elkölthet 1
2. Minden

-t.

lesz.

4. Dobjátok el a tárgyakról az összes -et.

KÉPESSÉG HASZNÁLATA: játssz ki fehér akciókártyákat, hogy
használd egy képességedet.
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-ből

-t hogy gyógyuljon 1

3. Dobjatok el minden negatív állapotkártyát.

BÁTORÍTÁS: adj egy akciókártyát egy olyan játékosnak, akinek
csak 2 vagy kevesebb akciókártyája van.
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5. Költhettek
6.

-ot a tönkrement tárgyak megjavítására.
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