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1914. augusztus 2. – A falu főterén elválaszthatatlan barátok merednek kábultan a
városházára kifüggesztett általános mozgósítási parancsra. Már hetek óta aggasztó hírek jelennek
meg az újságokban, de a bejelentés még így is mindenkit letaglóz. Anélkül, hogy el tudnák képzelni
azt a poklot, amelyben hamarosan részük lesz, megígérik egymásnak, hogy akármi is történjék,
mindannyian túl fogják élni a háborút, hogy együtt térhessenek haza. Sajnálatos módon a valóság,
amellyel hamarosan szembesülniük kell, még a legmélyebb félelmeiknél is borzasztóbb.

egy kooperatív játék 2-5 fő részére,
melynek játékideje kb. 30 perc.
Szándéknyilatkozat
A játék a mozival és az irodalommal egy
szinten álló kulturális közeg.
Nincsen olyan téma, amelyet ne
lehetne feldolgozni általuk, ugyanakkor
vannak érzékenyebb területek is. A
„Remény Hadművelet” szereplőinek élete
is ilyen.
A résztvevők által átélt szenvedések iránti
legmélyebb tisztelet inspirált bennünket
a játék elkészítésében, a fejlesztések,
finomítások során ezt folyamatosan szem
előtt tartottuk.
E törekvésünk miatt döntöttünk úgy, hogy
az egyénekre helyezzük a hangsúlyt, az
aggodalmaikra, a mindennapi félelmeikre.
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Az általunk bemutatott emberek számára
az egyetlen menekülést az egymás iránti
szolidaritásuk, testvériségük és kölcsönös
segítségnyújtásuk jelentette.
A „Remény Hadművelet” anélkül,
hogy a tényleges fegyveres harcokra
összpontosítana, a lövészárokban szolgáló
katonák által elszenvedett nehézségek
átélésének lehetőségét kínálja a játékosok
számára. Ennélfogva az asztalnál feltörő
érzelmek erősek lehetnek.
A győzelemhez vezető út nehéznek tűnhet,
de ne bátortalanodjatok el, tartsatok ki, és
éljétek túl a Nagy Háborút!

Tisztelgés A játékban szereplő karakterek egy

része létező személy volt, néhányan
közülük az ezen a játékon dolgozó személyek felmenői voltak.
A „Remény Hadművelet” tisztelgés minden ember előtt, aki
átélte ezt a tragikus korszakot.

Tartalom


6 Bajtárs
kártya
Jó szerencse
oldal

A játék előkészítése g

• Minden játékos választ magának egy Bajtárs kártyát, és azt maga
elé helyezi a Jó szerencse oldalával felfelé.
• Minden játékos 3 Támogatás lapkát kap képpel lefelé:
- 1 lapkát,
- 1 lapkát,
- 1 véletlenszerűen választott lapkát a megmaradt lapkák közül.
2 vagy 3 fős játék esetén a
és a
lapkák nem használatosak.

59 Megpróbáltatás
kártya
16 Támogatás
lapka

5 Lelkesítő
beszéd jelölő

1 Küldetés
vezetője
jelölő

1 segédlet

1 Béke kártya
1 Emlékmű
kártya

• Az 59 Megpróbáltatás kártyát keverjétek meg, és véletlenszerűen válasszatok ki 25-öt, majd ezekből képezzetek egy képpel
lefordított paklit, és helyezzétek azt a Béke kártyára! Ez lesz a
Megpróbáltatás pakli. A többi 34 kártyát az Emlékmű kártyára
helyezzétek szintén képpel lefelé, ez lesz a Morál pakli!
• Játékosszámtól függően helyezzetek Lelkesítő beszéd jelölőket
a két pakli közé:
2 és 3 játékos esetén 5 jelölőt;
4 játékos esetén 4 jelölőt;
Lelkesítő beszéd
5 játékos esetén 3 jelölőt.
jelölők
• A Küldetés vezetője
jelölőt kapja meg
a legőszebb
játékos!
• Kezdődhet
a játék! Bajtárs kártya
Játékosonként
3 Támogatás lapka

Senkiföldje

Megpróbáltatás Morál pakli
pakli
(34 kártya)
(25 kártya)

Küldetés
vezetője
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A játék célja g

A játékosok egymást követő Küldetések teljesítésével igyekeznek a
Megpróbáltatás paklit kiüríteni úgy, hogy a Béke kártya láthatóvá
váljon.
A játékosok akkor győznek, amikor a Béke kártya láthatóvá vált,
és egy játékosnak sincs már kártya a kezében.
Minden Küldetés után csökken a Morál, ezáltal kártyák kerülnek át a Morál pakliról a Megpróbáltatás paklira. A játékosok abban az esetben veszítenek, ha az
Emlékmű kártya láthatóvá válik.



Egy Küldetés áttekintése g
Minden Küldetés 4 fázisból áll.

Előkészület
Erősség
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A Küldetés vezetője dönt a kockázatvállalás mértékéről, és meghatározza a Küldetés erősségét,
azaz a játékosonként kiosztásra kerülő kártyák
számát. A kártyákat a Küldetés vezetőjével kezdve egyesével kell kiosztani a Megpróbáltatás pakliból, és minden játékos annyit kap, amennyi a
Küldetés erőssége. Az erősségnek legalább 1-esnek
kell lennie. Ha a Megpróbáltatás pakli elfogy az

osztás során, nem kerül több kártya kiosztásra. Ebben az esetben előfordulhat, hogy egyes
játékosoknak kevesebb kártya lesz a kezében,
mint másoknak.

Virág a puskacsőben

Az első Küldetés erősségének mindig legalább
3-asnak kell lennie.

A Fenyegetés 6 típusa
Éjszaka

Hó

Egy katona a 133. egységből („La Gauloise”)

Küldetés

A játékosok igyekeznek megszabadulni a kézben tartott Megpróbáltatás kártyáktól. Ezek
közül a Fenyegetés kártyák a játéktér közepére kerülnek, a Senkiföldjére (lásd a lenti illusztrációt), a Harctéri stressz kártyák viszont a
játékosokhoz kerülnek a Bajtárs kártyájuk mellé. A Küldetés nem folytatható, ha egyidejűleg
3 egyforma aktív Fenyegetés van a Senkiföldjén.

Eső

Gázmaszk

Lövedék

Síp*

*A Síp jelképezi a támadás megkezdését.

Ez a játékos
kijátszott egy
Támogatás
lapkát, és visszavonult.

Senkiföldje

A játékoshoz tartozó
Harctéri stressz
kártyák.

Felhasznált
Jó szerencse.
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Választható akciók

A Küldetés vezetőjével kezdve, az óra járásával megegyező irányba haladva a játékosok felváltva következnek mindaddig, amíg a Küldetés tart (lásd Küldetés vége). Amikor egy játékoson a sor, amennyiben
még nem vonult vissza, a következő akciók közül kell választania egyet:

Kijátszik egy Megpróbáltatás kártyát a kezéből
Ha ez a kártya egy Fenyegetés, a játéktér közepére, a Senkiföldjére kell helyezni. Ha egy
Harctéri stressz, a kijátszó Bajtárs kártyája mellé kerül, és a hatása azonnal érvényesül.

Jó szerencse felhasználása
A játékos kidob egy olyan kártyát a Senkiföldjéről, amelyen található olyan Fenyegetés, mint a saját Jó
szerencséjének a típusa. Ezután az akciót végrehajtó játékos Bajtárs kártyáját meg kell fordítani. Ahhoz,
hogy a Jó szerencsét újra lehessen használni, azt vissza kell szerezni (lásd a Támogatás részt).

Lelkesítő beszéd felhasználása
Ha a játékos rendelkezik Lelkesítő beszéddel, feltüzelheti a bajtársait, és a 6 Fenyegetés
egyikétől megvédheti őket. Az aktív játékos választ egy Fenyegetés típust, és megnevezi
azt. A Lelkesítő beszédet felhasználó játékost kivéve a többi játékos választhat 1-1 olyan
kártyát a kezéből, ami tartalmazza a megnevezett Fenyegetés típust. Ha a játékos
kezében több kártya is tartalmazza ezt a Fenyegetés típust, akkor is csak 1-et választhat.
A visszavonultakra a Lelkesítő beszéd nincs hatással. A jelölő ezután kikerül a játékból.

Visszavonulás és Támogatás lapka kijátszása
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Aki visszavonult, már nem vesz részt tovább a Küldetésben, így az adott Küldetés során már
nem hajt végre további akciókat. A visszavonulás után döntenie kell, hogy kinek nyújt Támogatást. Ehhez titokban kiválaszt egyet a Támogatás lapkái közül (ha van), és azt képpel lefelé
a saját Bajtárs kártyájára helyezi. Az összes Támogatás lapkát egyszerre, a Küldetés befejezésekor kell majd megfordítani, amikor minden játékos visszavonult. Onnantól kezdve, hogy egy
játékos visszavonult, azok a Harctéri stressz kártyák, amelyeket ő birtokol, az adott Küldetés
további részében nem fejtik ki hatásukat. A visszavonuló a kézben maradt kártyáit megtartja a
következő fordulóra. Az a játékos is visszavonulhat, aki nem rendelkezik Támogatás lapkával.
Ilyenkor ő egyszerűen csak nem játszik ki Támogatás lapkát, és ha maradt kártya a kezében,
képpel lefelé ráhelyezi azokat a Bajtárs kártyájára, ezzel jelképezve a visszavonulását.

Csapdák

Ha valaki olyan Fenyegetés kártyát játszik ki a kezéből, amin Csapda szimbólum van, egy újabb
kártyát kell húznia a Megpróbáltatás pakliból ÉS
azt azonnal ki kell játszania. Ha újabb Csapdát
fedtek fel, azt figyelmen kívül kell hagyni, nem
kell új kártyát húzni miatta. A Fenyegetés kártya a Senkiföldjére kerül, a Harctéri stressz az
aktív játékos Bajtárs kártyája
mellé.

A Fenyegetés két típusa:
Éjszaka és Lövedék

Egy Küldetés vége

Egy Küldetés kétféleképpen fejeződhet be:
• minden játékos visszavonul, és ez esetben a
Küldetés sikeres. Ezután a Senkiföldjén lévő
kártyákat ki kell dobni, játékon kívül kerülnek.
• a Senkiföldjén 3 egyforma Fenyegetés típus
aktív, beleértve a nem visszavonult játékosok
Harctéri stressz kártyáit is (Fóbia, Trauma).
Ekkor a Küldetés elbukott. A Senkiföldjén lévő
kártyákat vissza kell keverni a Megpróbáltatás
pakliba, és a játékosoknak újra szembe kell
nézniük velük.

Csapda szimbólum
Egyik esetben sem kell a kézben tartott lapokat
eldobni, és a Harctéri stresszek továbbra is a
játékosoknál maradnak a Bajtárs kártyájuk mellett. Ezután következik a Támogatás fázis.

A Küldetés
folytatódhat
A Küldetés
elbukott a
3 Lövedék
miatt
A Küldetés
elbukott a
3 Hó miatt
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Támogatás
Ha a Küldetés sikerrel zárul, a játékosok felfedik a visszavonulás során a Bajtárs kártyájukra
helyezett Támogatás lapkáikat, és átadják azt a
megfelelő játékostársuknak.
A Támogatás lapka a kettővel
balra ülő játékoshoz kerül.
A Támogatás lapka a jobbra
ülő játékoshoz kerül.
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Ha egy játékos mindenki másnál több Támogatás lapkát kapott (fontos, csak a kapott lapkákat kell összeszámolni, a többi nálunk lévő NEM
számít!), az a játékos a többiek segítségének köszönhetően a következők egyikét teheti:
- kidobhatja 2, saját Bajtárs kártyája mellett
lévő Harctéri stressz kártyáját
VAGY
- visszaszerezheti a Jó szerencséjét.
Döntetlen esetén a hatások kioltják egymást, és senki
sem választhat a segítségek közül.
A játékosok megtartják a kapott Támogatás lapkákat.

Ha egy Küldetés elbukott

Csak a visszavonult játékosok Támogatás lapkáit kell figyelembe venni.
Ebben az esetben, ha egy játékos mindenki másnál több Támogatás lapkát kapott, csak egyetlen már kijátszott Harctéri stressz kártyáját dobhatja ki, és más előnyben nem részesül.

A háború vereséggel zárul,
ha a Támogatás fázis végrehajtása után egy
játékos előtt 4 vagy több Harctéri stressz
kártyán szereplő
látható. Ebben az esetben
a háborúnak, és egyben a játéknak is vége, az
összes játékos együtt, csapatként veszített.

A háború győzelemmel zárul,
ha a Fenyegetés pakli elfogy, a pakli alján
lévő Béke kártya láthatóvá válik, és a
játékosoknak már egy kártya sincs a
kezükben. Fegyverszünetet kötöttek, a
játékosok átvészelték a Nagy Háborút, együtt,
csapatként győzedelmeskedtek. Gratulálunk!

Csökken a Morál
Mivel a háborúnak még nincs vége, a csapat Morálja csökken:
 A Morál pakliról annyi kártyát kell átrakni a
Megpróbáltatás paklira, amennyi a játékosok
kezében maradt kártyák száma összesítve. Ennek a számnak legalább 3-nak kell lennie még
akkor is, ha a játékosok kezében összesen
3-nál kevesebb kártya maradt.

Kártyaösszetétel
• 3 9 Megpróbáltatás kártya, melyeken
mind a 6 Fenyegetés típus összesen
14-szer szerepel; 9 kártya Csapdát tartalmaz;
• 19 Harctéri stressz kártya;
• 1 Boldog Karácsonyt! kártya.

A háború kudarccal zárul,

ha a Morál pakli elfogy, és a pakli alján láthatóvá
válik az Emlékmű kártya. Ekkor a háborúnak,
és egyben a játéknak is vége, az összes játékos
együtt, csapatként veszített.

A Morál csökkenése, azaz a kártyák áthelyezése, után a Küldetés vezetője jelölő
eggyel balra, a következő játékoshoz kerül,
és a korábbi vezető, ha még maradt, kap
egy Lelkesítő beszéd jelölőt.
Új forduló kezdődik...

...és a háború folytatódik!
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Kezdő szint g

Az első néhány játszma alatt erősen ajánlatos a
Fenyegetés kártyák Csapda szimbólumait figyelmen kívül hagyni.



Haladó szint g



Veterán szint g

Ha már a játékosok tisztában vannak a játékszabályokkal, és néhány játszma után némi tapasztalattal rendelkeznek, a Fenyegetés kártyákon
felbukkanó Csapdákat élesítsék, hatásukra húzzanak újabb kártyát, és azt játsszák ki!

Az igazán tapasztalt
játékosok kezdjék a
játszmát 30 kártyával a Megpróbáltatás pakliban.

Bátorság!



Kétfős játék g

Egy virtuális játékos, a Káplán is csatlakozik a csapathoz, őt egy Bajtárs kártya jelképezi. Szintén 3 Támogatás lapkát kap, mint a másik 2 játékos, és kizárólag a
Támogatás fázisban vesz részt, sosem lehet nála Megpróbáltatás kártya, és a Küldetés vezetője sem lehet.
A Megpróbáltatás paklinak a játszma megkezdésekor
20 kártyát kell tartalmaznia. A felhasznált Lelkesítő beszéd jelölők nem kerülnek ki a játékból, visszakerülnek
a készletbe a paklik közé. A játék a megszokott módon
zajlik, kivéve az Előkészület fázist, amelyben a Káplán
Támogatás lapkái közül egyet véletlenszerűen ki kell
választani, és azt képpel lefelé a Bajtárs kártyájára kell
helyezni. Ő ezzel már a Küldetés megkezdése előtt vis�szavonul. A Támogatás lapkák az azokon jelölt Bajtársakhoz kerülnek, és ha a Káplán kapja a Támogatás lapkák többségét, azon kívül, hogy megtartja a Támogatás
lapkákat, nem történik semmi. Amennyiben komolyabb
kihívásra vágynak a játékosok, minden megnyert játszma után megnövelhetik a Megpróbáltatás pakli kezdő
kártyaszámát 2-vel. Amikor a játékosok elérik a 30 kártyát, és győzedelmeskednek, az igazi veteránoknak járó
elismerés is az övék.

Köszönetnyilvánítás
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A szabálykönyvben
szereplő idézetek
olyan levélrészletek,
amelyek a Radio
France Editions által
publikált „Paroles
de Poilusban” szerepelnek.

Hatalmas hálával tartozunk mindazoknak a játékosoknak, akik
türelmesen tesztelték a játékunkat újra és újra. Külön köszönet a
következőknek: Catherine Riffaud, Corinne Blis, Muriel Lemay, Jérémy
Jallet (a folyamatos javaslataiért), Didier Jacobée (a bizalmáért), Paul
Guignard (a bölcs tanácsaiért), Benoît Houivet (az aprólékosságáért),
Patrick Bard (a támogatásáért és a reakcióiért), a Touraine Maison des
Jeux tagjai, François, Super Bony, the Poitiers Mipeul, Ludo Ergo Sum,
Boris, Simon, Nicolas, Eva, Franck, és mindazoknak, akiket ebben a túl
rövid listában elfelejtettünk megemlíteni.



Szabálytisztázások g

• A játékosok bizonyos információkat nem oszthatnak meg
egymással. A játékosok kezében lévő kártyák nem fedhetők
fel egymás számára, azok tartalma nem osztható meg a
többiekkel. A játékosoknak továbbá a visszavonulás során
kiválasztott Támogatás lapkák tartalmát is titokban kell
tartaniuk.
• A játékosok, amennyiben szeretnék, megszámolhatják a
Megpróbáltatás, illetve a Morál pakliban lévő kártyákat.
•H
 a egy kártyát, jelölőt, lapkát ki kell dobni, az játékon kívülre, a játék dobozába kerül a játszma további részére.
• Amikor a Megpróbáltatás pakli kiürül (a Béke kártya galambja láthatóvá válik), minden további Megpróbáltatás
pakliból történő kártyahúzást figyelmen kívül kell hagyni
(pl. Csapda, Harctéri stressz hatása, stb.).

Harctéri stressz
• A visszavonultakhoz tartozó Trauma, Fóbia, és Gyengeség
kártyák már nem fejtik ki hatásukat az aktuális Küldetés
esetében.
• Amikor egy játékosnak már nincs kártya a kezében, vis�szavonulhat, ilyenkor figyelmen kívül hagyhatja a Harctéri
stresszek visszavonulást megakadályozó hatásait.
• B ár a „Sebesült” kártya 2 Harctéri stressznek felel meg,
kidobásnál csak 1 kártyának számít.
• Amennyiben a Harctéri stressz kártyák között ellentmondás lépne fel:

•
•
•

- egy játékos Harctéri stresszei közül a korábban
lerakott hatása érvényesül a később lehelyezettel szemben. Javasoljuk, hogy a Bajtárs kártya mellé helyezett
Harctéri stressz kártyák sorrendben, egymás mellé
kerüljenek.
- különböző játékosok Harctéri stressz kártyái közül az
aktív játékos kártyájának hatása érvényesül először.
Ü
 gyetlen Harctéri stressz: Az emiatt húzott kártyán esetlegesen megjelenő Csapda nem aktiválódik.
Néma Harctéri stressz: a játékos nem használhat Lelkesítő
beszéd jelölőt, de Támogatás lapkát kijátszhat.
Egy Harctéri stressz hatására a játékos visszavonulásra
kényszerülhet, megakadályozva, hogy más akciót válas�szon ahelyett.

Lelkesítő beszéd
•N
 incs semmilyen hatása a visszavonult játékosokra.
• L ehetővé teszi a játékosoknak, hogy a megegyező Fenyegetés típusú Trauma és Fóbia kártyákat eldobják a
kezükből.

•H
 atásai mind megegyeznek. A rajtuk szereplő szövegek
csupán ötleteket adnak a saját beszéd megfogalmazásához: „Barátaim! Ne féljetek a Lövedékektől, a felderítőink értesülései alapján ma nem kell a tüzérségtől
tartanunk!”.

© 2018 CMON Global Limited, minden jog fenntartva. E termék semmilyen részlete nem
használható fel, nem állítható elő erre vonatkozó engedély hiányában. A The Grizzled,
CMON, Spaghetti Western és a CMON logó a CMON Global Limited bejegyzett védjegye.
A dobozban található elemek különbözhetnek a bemutatottaktól. A figurák és a műanyag
összetevők előre össze vannak szerelve és festetlenek. Származási hely: Kína.
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Fabien Riffaud és Juan Rodríguez játéka - Illusztráció: Tignous
Design: Juan Rodríguez - Elrendezés: Louise Combal, Mathieu Harlaut and Júlia Ferrari - Angol
fordítás: Eric Harlaux - Ellenőrzés: Eric Franklin - Gyártás: Thiago Aranha, Thiago Gonçalves,
Guilherme Goulart, Isadora Leite, Sergio Roma and Renato Sasdelli - Kiadó: David Preti
Importálja és forgalmazza: Reflexshop Kft. | 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/5.
Tel.: +36 1 688 1858 | Fax: +36 1 688 1859 | E-mail: office@reflexshop.hu

Nehéz elképzelni egy barátságról és
testvériségről szóló játékot mással, mint egy
igazi baráttal. Kedves Bernard, nagy szükség
volt a vidámságodra és a lelkesedésedre,
akárcsak a tehetségedre.
Ég veled, Tignous!

