I. MORNEA
Mornea világa melyet Ő(ELLE) teremtett régesrégen az 1370. ciklusában tart. Ő aki minden
teremtésnek forrása, négy gyermekére hagyta e világot. E Négy Épitész, felöltöztette,
megformázta Morneát az Ő dicsőségére és létrehozta a négy fajt amellyel benépesítette e
földet.
Khalima létrehozott egy macskaszerű népet, amely felépítette a Khalima Köztársaságot.
Naashtól származott a hüllőszerű faj, amely a Naasti kolóniákat alapította. Aurlokántól
származik az Aurlok nemzet, egy nyers és misztikus nép. Orhöm formálta meg az embereket,
akik megalapították a Jade Triade birodalmat.
Múlt az idő, a népek gyarapodtak, egyesek, mint a Naashtik kihaltak. Ezalatt új birodalmak
jöttek létre, mint az Avaloniai királyság, mely különvált a Jade Triadetól és kihirdette
függetlenségét.
Morneanak nem csak ezek a népek a különlegességei, de ez a világ szintén az értékes
alkemikus kövek lelőhelye. Bár a különböző népek közötti viszonyok általában
udvariasak(békések), igazából mindenki ezeket a felmérhetetlen értékű ásványokat akarja
megszerezni. Lelőhelyüket a Jade Triade által elhelyezett Jin oszlopok jelzik. Minden nép az
alkimiai kövek lelőhelyeit próbálja ellenőrzése alatt tartani. Ezek a kövek emberfeletti tettek
végrehajtását teszik lehetővé, de valódi hatalmuk máshol rejlik: az irántuk való vágyakozás
akkora, hogy a legerősebb elméket is megingatja és a legegyenesebbek lelkét is megmérgezi.
E kövek birtokosai rettegésben tartják a többieket és mindenki a megszerzésükön fáradozik,
minnél többet és ezt bármi áron.
Az 1370. ciklusban vagyunk, és ma jobban, mint valaha az alkimiai kövek megszerzése a
legnagyobb tét Mornea világában. E kövek értéke akkora, hogy gyümölcsöző kereskedelmet,
megfontolt tárgyalásokat, de szintént álnok cselszövéseket és vad összetűzéseket szül a Jin
oszlopok árnyékában.
Ekkora az Alkimia birtoklásának ára!

Az Avaloni Királyság
A köd most szállt fel a félelmetes Hajnal Hegyekről, melyek Mornea nyugati részén
találhatók. E kietlen tájon a reggeli gőzfüggöny ellenálhatatlanul kúszik Ciar deltája felé,
orrfacsaró nyirkossága elborítja a mocsarakat, a növényzetet és az ember által emelt feketedő
kőfalakat.
A köd tovább halad a süppedős földeken és elnyeli a rideg várost, melynek körvonalai
halványan bontakozik ki a ködben.
A város méltóságteljes, komor és a szél mintha nyögne, mikor falain végigfut. Végül feltűnik
Kerkastel, Avalon fövárosának vészjósló (gyászos) árnyéka. Erről a nyugtalanító helyről
irányitja, kemény kezekkel alattvalóit és Avalonia hét báróját Ezerarcú Alienor asszony, a
királyság uralkodója.
Ugyan az Avaloniaiak fizikai ereje Alienort szolgálja, lelkük az egyház tulajdona. Augustus
kardinális, az avaloniai hit legfelsőbb vezetője, mindenkiben tiszteletet és félelmet idéz elő a
királyságban, legyen az a legegyszerűbb paraszt vagy a legbefolyásosabb nemes. Ő annak a
titoknak az őre, mely Avaloniát egy különös lény sorsához köti: a Beathacranhoz. Ez egy
hatalmas és egyedülálló fa, mely saját akarattal rendelkezik és melynek göcsörtös ágai és
tekergő gyökerei mindha a végtelenig terjednének.
A királyság megalakulásakor létrejött sötét egyezség következtében az egyház rettentő
adottságokkal jutalmazza meg az erre méltónak tartottakat. Ezek a növényi eredetű kegyek
elősegítik Avalonia nemeseit olyan fantasztikus tulajdonságok kifejlesztésében, melyeket úgy
tűnik, még a természet szabályai sem korlátozhatnak.
Azonban, ha az egyház megjutalmazza az erre méltókat, a dogmától eltávolodókat viszont
könyörtelenül megbünteti. E bolondok számára, az egyház fegyveres keze, a három
templomos rend egyike nyújt gyors halált és ők szerencséseknek számítanak azokhoz a
nyomorultakhoz képest, akik a Beathacran könyörtelen göcsörtjei közé kerülnek.

Az Aurlok nemzet



Végtelen zöldellő prérik, itt-ott vöröslő kanyonokkal tarkított hatalmas síkságok, magas
hegyek és olyan sűrű erdők, hogy a nap sugarai sohase jutnak át lombozatukon, ez az Aurlok
nép földje, a kék sárga mezők « Oblaye Itse », ahogy saját nyelvükön hívják. Ezt a területet
lakja Mornea legnépesebb nemzete.
Oblaye Ibse gazdag állatvilággal és burjánzó növényzettel rendelkező gazdag vidék,
mindennel ellátja lakóit. Az Aurlokok éberen őrzik értékes földjük kincseit, a legapróbb
virágtól a csordákban vonuló óriási aurochokig.
Oblaye Itse természeti kincsei felkeltik a többi nemzet irigységét, ásványi kincsekben gazdag
síkságain nagy számban találhatóak az értékes alkimikus kövek. Leginkább az Avaloniaiak
szeretnék megkaparintani e földek egy részét. Az Aurlokok nagyrészt nomád törzsekbe
csoportosulnak, az évszakok változásához és az állatok vándorlásához alkalmazkodva élnek.
Ez egy békességes természetű nép, de ne vezessen félre ez a látszólagos nyugalom. Harci
énekeik olyan hirtelen zendüllhetnek fel, mint egy nyári vihar menydörgése. Ilyenkor az
Aurlokok vad és könyörtelen harcosokká válnak, haragjukat totem állataik, a Manituk
irányítják.
Aurlokan gyermekei különösen szoros kapcsolatban állnak totemjeikkel. Minden újszülött e
totem állatok egyikének védelme alá kerül, testalkatuk jellegzetességei mutatja, hogy melyik
Manitu fogadta védelme alá az újszülöttet.

A Jade Triade birodalma
Északon az Egyenlitő nagy síkságai, lent Mornea legdélebbi területei, nyugaton a sötét
Halynal Hegyek, keleten pedig a rejtelmes fehér erdő határolja a Jade Triade birodalmát, mely
az emberi faj bölcsője és itt született Mornea első nemzete.
A birodalom szívében egy hatalmas, a tavasz színeibe öltözött palotában ülésezik a három
Égiek, a Triade három rendjének vezére. Generációk óta irányítják népüket, a mai napig a
nagy birodalom gyarapodásán fáradoznak.
Dao Feng, a Dao Fuvallata Rende vezérének hatásköre a tudomány minden ágára kiterjed,
nincs ami tudósai figyelmét elkerülné, minden információ a birodalom gyarapodását
szolgálhatja. Számos tudományos felfedezés a rend kisérleteinek gyümölcse. A rend
iskoláiban képezik Mornea legtehetségesebb alkimistáit és Dao Feng személyes testőrei a
Sárkány Őrség tagjai, ezek közül is a legkivállóbbak.
Wong Hao, az Acél Szív rendjének vezére. Iskoláiban képezik a legjobb harcosokat és
Mornea legtapasztaltabb kardforgatóit a birodalom alapítása óta. Senki se merne ellenálni a
Tigris Gárdának, Wong Hao személyes elit alakulatának, a rend legjobb harcosainak, kiknek
puszta megjelenése a csatatéren megváltoztathatja az összecsapás eredményét.
Senki sem ismeri a Sápadt Hold rendje vezérének nevét, se a Triadon belüli pontos szerepét.
De bármi is legyen teljesítendő feladata, senki se vonná kétségbe a rend hatékonyságát,
legyen az Mornea feltérképezése még az idők kezdetén vagy napjainkban a birodalom
diplomáciai ügyeinek elvégzése. A Sápadt Hold mindíg sikerrel jár feladatai elvégzésében. A
rend vezére, ahhoz, hogy terveit mindíg hibátlanul hajtsa végre a leghüségesebb hiveire, a
Cobra Gárdára támaszkodik.

A Khalimane Köztársaság
Minden valamire való utazó meglátogatja a Khalimane földeket, mert senki sem állíthatja
magáról, hogy látta Mornea legcsodásabb vidékeit, ha nem ismerte meg a Khalimane
Köztársaság külömbözö részeit. A khalimane földek bámulatos változatossággal
rendelkeznek. Az Asfar sivatag éneklő dombjaitól a hóval borított Halib csúcsok sóhaján
keresztül, a Békés tenger partjain elterülő, zöldellő síkságok szimfóniájáig, minden táj egy
varázslatosan harmónikus melódia, mely az érzékek elkápráztatását szolgálja.
Shadukiam, a Khaliman főváros utcáinak és csatornáinak labirintusa szintén a kontinens
csodái közé sorolható és megtekintésük kihagyhatatlan az utazó részéről. Ahogy átlépjük a
vízre épített város kapuit, füstölő fűszer finom pézsma és fahéj illata árad mindenfelől.
Shadukiam egy szabad ég alatt emelt múzeum, melyet építői a művészet minden formájának
szenteltek. Méltoságteljes épületek dicsőítik az épitészet külömböző formáit, ebben a
városban született a festészet és a szobrászat. Az irodalom jelen van lakóinak mindennapi
társalgásában
A beszéd élvezete, lelkük nemessége, igazságosságuk természetszerűen arra vezette a
Khaliman népet, hogy a népek közötti követek szerepét vállalják. Ennek következménye,
hogy a Khaliman cheikhek diplomatákká és bírákká váltak, akik Mornea útjait járják
igazságot téve a nemzetek közötti vitákban.
A khalimanok mindíg a finomságot keresik és kötelességüknek tartják, hogy meglássák a
szépet minden dologban. A sheikhek ezt az elvet alkalmazzák tárgyalásaik során, harcban és
háborúban szintén ezek szerint cselekednek a khalimanok. Harci technikájuk minden része,
minden mozdulata olyan, mintha egy milliméter és másodperc pontossággal megrendezett
előadás részét alkotná. Ez egy valóságos tánc amit minden khaliman megtanul
és amelyet néhányan, akiket Derw’isheknek hívnak, halálos keringők során a végsőkig
tökéletesítenek.

II. ALKEMY , mi az ?
ALKEMY egy medieval=fantaisa világban játszódó stratégiai játék. A játék során egy
csoport harcost irányítasz figurák formájában, melyek megrendezett összecsapások során
ütköznek meg az ellenséges sereggel, használhatjátok a könyvben található alap
forgatókönyvet, de kitalálhatjátok sajátjaitokat is.
III Az alapok
III.1 A profil kártyák
A figurák karakterisztikáit a profil kártyák részletezik, melyek két oldala tartalmazza a
játékhoz szükséges információkat.
Kétféle figura létezik: a hősök, akiknek saját nevük van és egy adott seregben csak egy lehet
belőle (példáut Garlan). Valamint a (köz)katonák, akik csak tipusuk szerint vannak
meghatározva (péld. Avaloni újonc)
Ezek a kártyán található információk:
Portrait : kép
Nom : név
Ligne de vie : élet vonal
Cercle de caracteristiques : karakterisztika kör

Points d’action : akció pontok
Taille : méret
Aptitudes : képességek
Tableau des domages : sebesülési táblázat
A játék során bizonyos információkat majd jelezni kell a kártyán, mint például a sebzési
szintet vagy az alkimikus kő tartalékot. Azt javasoljuk, hogy a kártyát csusztassátok átlátszó
tasakba és erre írjatok lemosható filc tollal.



Nom : név
Limite de cartes : a kártyák maximális száma
Points de recrutement : toborozási pont érték
Description de capacité speciale et texte d’ambiance : speciális képességek magyarázata és
hangulat szöveg
A kép
Egy illusztráció a kártya által bemutatott figuráról vagy figurákról.
A figura neve
A figura megnevezése. Ha ez egy magánnév akkor egy hősről van szó, akiből csak egy lehet a
seregedben.
Élet vonal
Az élet vonal jelzi milyen mennyiségű sebesülést bír ki a figura mielőtt harcképtelenné válna.
Az utolsó nem áthúzott háromszög színe jelzi sebesülési állapotát (lásd sebesülési állapot 25
old.). Ha a kártyán több életvonal van, az azt jelenti, hogy ezzel a kártyával több harcost is
lehet toborozni.
Ha több figurát játszol egy kártyával, érdemes megszámozni a figurák talpazatát, hogy külön
számon tud tartani sebzési szintjüket.,



A karakterisztika kör
Egy figurát négy különböző karakterisztika jellemez, melyek egy alkimikus körben
helyezkednek el. A figura különböző fizikai és mentális képességeit határozza meg.
== Az első karakterisztika a levegő alkimikus szimbólumát viseli, ez a lélek, a figura taktikai
érzékét, bátorságát vagy bölcsességét jelképezi.
==A második karakterisztika a víz alkimikus szimbólumát viseli, ez a reflex, a csatában
tanusított gyorsaságot és ügyességet jelképezi.
==A harmadik karakterisztika a tűz alkimikus szimbólumát viseli, ez a harc, a harcban
tanusított tehetséget jelképezi a támadó, de szintén a hárító képességeket.

== az utolsó karakterisztika a föld alkimikus szimbolumát viseli, ez a védekezés, a
lövéseknek vagy a közelharcban elszenvedett ütéseknek való ellenálló képességet jelképezi.
Ezen a négy karakterisztikán kívül bizonyos kártyákon négy kis fehér kör található az alimikus
kör körül, ezek az alkimisták koncentráció szintjét mutatják, de erről majd az alkimiának
szentelt fejezetben tudunk meg többet (lásd 29 old.)
Akció pontok (AP)
Az alkimikus kör közepén található fekete körben levő szám mutatja a kártyától függő figura
vagy figurák rendelkezésére álló akció pontokat, melyekkel cselekedhetnek.
Mozgás (MOZ)
A kör alatt található három szám mutatja a távolságot (hüvelykben) mozoghat, ha:
jár/rohamoz/fut
Méret (MÉ)
Ez teszi lehetővé a figurák egymáshoz vagy a terephez való méretbeli viszonyítását. Az
emberi méret kettőnek felel meg.

Képességek
Itt található a figura minden képessége és speciális képessége. Ha a figurának van speciális
képessége ez utóbbi döntött betűkkel szerepel a kártyán, a képességek listája és működése a
32. oldalon található, a speciális képességek működése a kártya hátoldalán található.
Sebzési tábla
Itt találhatóak azok az információk, melyek a figura által okozott veszteségeket elemzik lövés
vagy közelharc során.

A kártya hátoldalán található információk.
A figura neve
A figura neve újra.
A kártyák korlátozása
A név után található zárójelen lévő szám a kártyák maximális mennyiségét jelzi, melyet ebből
a harcos tipusból toborozhatsz. Ha nincs szám a név után, akkor egy hősröl van szó, akiből
csak egyet toborozhatsz.
A nép szimbóluma
Ez a szimbólum jelzi, hogy melyik néphez tartozik a kártyán található harcos. Bizonyos
kártyákat különböző népek is használhatnak, ez esetben a kártyán több nép szimbóluma is
található.
Toborozási pontok
Ezt a pontszámot kell kifizetned minden e kártyától függő figuráért, ha seregedbe akarod
venni.
Speciális tulajdonságok leírása
Bizonyos harcosok speciális képességekkel bírnak, ezek hatásának magyarázata a kártya
hátoldalán található. Lehet szó állandó tulajdonságról, mint például az alkimisták esetében,
vagy más harcosoknál például egy speciális sebzési képességről, mely a sebzési táblázaton
jelezve van.
Hangulat szöveg
A legtöbb kártya hátoldalán van egy kis hangulatszöveg, ami által néhány információhoz
jutunk a harcosokat illetően.
Mérési egység. A játék során bizonyos távolságokat le kell mérni, mint például mozgás vagy
lövés esetében. AZ ALKEMYben a hüvelyket használjuk mérési egységként, egy hüvelyk
körülbelül 2,5cm.
AZ ALKEMY néhány alapvető szabálya:
=A kártyákon lévő szabály mindig elsöbbséget élvez a könyvben található szabállyal szemben.
=Ha egy figura látja célpontját, akkor ez utóbbi is látja őt
=Egy akció végrehajtása előtt tilos lemérni a vele kapcsolatos távolságot
=A távolságok talpazat szélétől talpazat széléig mérendők.

Nom: név
Bonus de carte: kártya előnye
Modificateur aux reflexes: reflex modifikációk
Modificateur aux dommages: sebzési modifikációk
III.2. A Harc Kártyák
Ezekből a kártyákból öt különböző létezik, a figurák által felvett harcimodort jelképezi.
Van három támadó kártya: attaque rapide (gyors támadás), attaque normale (normális
támadás), attaque brutale (brutális támadás)
Egy védekezö kártya: parade

Egy kártya mellyel blöffölni lehet vagy a mozdulatlan állapotot jelképezi: inactif
Minden kártyán több információ is található.
A harc kártya neve
Attaque normale, attaque rapide, attaque brutale, parade, inactif
A harc kártya előnye
A kártya által nyújtott esetleges előny, mely az ellenfél által választott kártyától függ (lásd
előny/hátrány kockák 16 old.)
A reflex modifikációk
Ez az előny vagy hátrány csak a folyamatban lévő harcra vonatkozó reflex dobásra érvényes.
(lásd 23 old.)
Sebzési modifikációk
Ez az előny vagy hátrány csak a folyamatban lévő harcra vonatkozó sebzési szint leolvasására
érvényes.
Speciális szabály
Bizonyos kártyáknak speciális hatása lehet a folyamatban lévő harcra.
A jövöben új kártyák fognak megjelenni, lehet szó általános kártyákról vagy kizárólagosan
egy adott néphez szólóról, mindegyik az eredeti öt egyikéhez fog kapcsolódni.
Például egy új combat rapide(gyors támadás)kártya neve: feinte de coté(rapide) lenne
(kitérés,gyors), minden a gyors támadás kártyára vonatkozó hatás és szabály érvényes lesz
erre az új kártyára.

III.3. A kockák
ALKEMY saját dobókockákat használ, melyekből hat darab található az alapdobozban.
A kockák színétől függően a rajtuk található számok és jelek különbözőek.
=Három szín: a kockák színe a figura egészségi állapotának felel meg, a számok és a jelek a
kocka színétől függően különbözőek (egészségi állapot 26old.)
=Három jel: a dobókockákon három különböző jel található: kard, fejsze, buzogány.
Közelharcban és lövés esetén két jel kombinációja segítségével lehet megállapítani a sebzés
súlyosságát (lásd 25 old.).

III.4. Kockadobás
A játékosoknak sok esetben kell majd a játék során kockát dobni. ALKEMY -ben kétféle
kockadobás fordulhat elő: a karakterisztika dobás és a karakterisztika összehasonlító dobás
Karakterisztika dobás
Általában egy akció sikeréhez a figurának egy karakterisztikai tesztet kell elvégeznie egy
adott nehézségi szint ellen. Ehhez két darab, az egészségi szintnek megfelelő színü kockát
kell dobni (lásd 26 old.). A játékos hozzá adja a dobás eredményét a teszttel kapcsolatos
karakterisztika értékéhez. Ha a végeredmény meghaladja vagy egyenlő az adott nehézséggel
a teszt sikeres.
Például, a játékosnak egy 15 nehézségű lélek tesztet kell dobnia”TecumSeh”-vel, kinek lélek
értéke 8, a kocka dobás eredménye 3 és 4, azaz:3+4+8=15 a teszt sikeres.
A karakterisztika összehasonlító dobás
Bizonyos helyzetekben két figurának egymás ellen kell karakterisztikai tesztet végeznie.
Ebben az esetben a nehézség az ellenfél dobásától függ. A két játékos kockát dob, mint egy
normális karakterisztika dobás esetében. A nagyobb végeredménnyel rendelkező játékos nyeri
meg a tesztet. Egyenlöség esetében a nagyobb karakterisztikával rendelkezö figura nyer. Ha a
végeredmény és a karakterisztika is egyenlö újra kell dobni a kockákat.
Például Tomi újonca és Laci ghulamja reflex tesztet dobnak egymás ellen. Az újoncnak 2, a
ghulamnak 5 a reflex karakterisztikája. Tomi 4-t és 4-t dob (+2 az újonc reflex
karakterisztikája)=10. Laci 1-t és 4-t dob (+5 a ghulam reflex karakterisztikája)=10
Mivel a ghulam reflex karakterisztikája nagyobb ő nyeri meg a tesztet.

Bonus és malus kockák (előny és hátrány kockák)
Bizonyos helyzetek vagy akciók bonus vagy malus kockát adnak a dobáshoz. A kockák színe
mindíg a figura egészségi állapotának megfelelő.

=1 Bonus kocka a játékos egy kockával többet dob az adott teszthez és ő dönti el, melyik
kettőt tartja meg.
Például Tomi dob három kockát: 4(fejsze), 5(kard), 1(fejsze), Tomi a 4(fejsze) és a 5(kard)-ot
választja végeredmény 4+5=9 (fejsze/kard). Ha a teszt nehézsége megengedi, választhatta
volna a 4(fejszét) és a 1(fejszét), mivel a két fejsze jel kombináció hatékonyabb.
=1 Malus kocka a játékos egy kockával többet dob, de a két alacsonyabb pontszámú kockát
tartja meg.
Két malus kockával Lacinak 4 kockát kell dobnia, a dobás eredménye 5(kard), 1(fejsze),
3(kard), 4(fejsze), csak a két kisebb eredményt őrizheti meg:
1+3=4 (fejsze/kard).
=Bonus és malus kockák számának meghatározása
Előfordulhat hogy egy játékosnak egyszerre bonus és malus kockái is vannak, ebben az
esetben kiszámoljuk, hogy a figurának bonus vagy malus tipusú kockái lesznek.
=a figurának van 2 malus és 1 bonus kockája : 2 malus-1 bonus=1 malus kocka
=a figurának van 3 bonus és 1 malus kockája : 3 bonus -1 malus=2 bonus kocka
=a játékosnak van 1 bonus és 1 malus kockája: a kettő semlegesíti egymást

III.5. Látható fedezékben lévő és nem látható figurák
ALKEMY-ben a figurák 360 fokban látnak maguk körül.
Egy figura lát egy másikat:
-ha a két figura talpazata között egy megszakítatlan képzeletbeli vonalat lehet húzni
-ha a két figura között nincs (még részben sem)a figurák méretével egyenlő vagy annál
nagyobb tereptárgy
Egy figura fedezékben van:
-ha 1 hüvelykre vagy annál közelebb van egy nála kisebb méretű tereptárgy mögött
-ha 1 hüvelykre vagy annál közelebb van egy nála kisebb vagy vele egyenlő méretü figura
mögött
-ha 1 hüvelykre vagy annál közelebb van bármilyen méretű tereptárgy mögött, mely részben
fedezi (takarja) a talpát.

Egy figura nem látható:
- ha a méretével egyenlő vagy annál nagyobb tereptárgy mögött van, amelyik teljesen
eltakarja
- ha nála nagyobb méretű figura mögött van, amelyik teljesen eltakarja.
Ha egy figura egy minimum 1 vagy annál nagyobb méretű tereptárgyon tartózkodik, mérete 1
ponttal megnövekszik.

A fényképen az avaloni lövész(a) látja a ghulamot(c) és a jaraját(d), mivel ez utóbbi 2 méretű
és egy 1 méretű tereptárgy mögött van. Ugyanakkor a jaraja fedezékben van. Az avaloni
viszont nem látja a másik jarajat(b), aki egy 2 méretű tereptárgy mögött van.
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IV. A játék előkészítése
IV.1. A sereg összeállítása
ALKEMY-ben egy sereg, egy csoport összefüggően cselekvő harcosból áll, összeállításához
be kell tartani néhány szabályt.
A sereg pont értéke
A sereget képező figurák toborozási pontértékeinek összeadása képezi a sereg pontértékét. A
csata előtt az ellenfelek megegyeznek a seregek pontértékében, melyet a seregük
összeállitásakor nem haladhatnak meg. A kiválasztott csata szabályai szintén
meghatározhatják a seregek pontértékét. Versenyen a sereg pontértéke általában 300 pont.
Korlátozások
A sereg pontszámán kivül vannak más korlátozások is:
Kártyák korlátozása: ahogy már láttuk a kártyák bemutatása során, egy adott kártyából csak
bizonyos mennyiséget toborozhatunk, azaz nem toborozhatunk belőle többet, mint a
hátoldalon található név melletti szám.

Ha egy kártyától több figura függhet, mindegyiket toborozni kell, mielőtt ugyanezt a kártyát
újra választjuk.
Például Tomi két ’avaloni újonc” kártyát toborozhat, mindkettő 2 figurát képviselhet, azaz
Tomi 4 avaloni újoncot toborozhat összesen, de ha úgy dönt, hogy csak kettőt szeretne belőlük,
akkor ugyanattól a kártyától kell függenie. Nem dönthet úgy, hogy külön-külön kártyára
toborozza őket.
A sereget képezö kártyákon legalább 1 közös fakció jelnek kell lennie, ha bizonyos
kártyákon több fakció jel található, ez azt jelenti, hogy különböző fakciók is toborozhatják ezt
a kártyát.
A hősök egyedülálló harcosok, saját névvel (péld. Tecum”Seh), mivel csak egyet
toborozhatunk belőlük, kártyájukon nincs toborozást korlátozó szám.
Egy adott sereg egy hőst csak egy példányban toborozhat.
Egy seregben 200 komplet pontonként kötelező egy hőst toborozni
Egy sereg 150 komplet pontonként maximum 1 hőst toborozhat
Azaz egy 300 pontos seregnek minimum 1 hőst kell tartalmaznia és maximum 2 hőst
tartalmazhat.
IV.2. A Terepasztal
ALKEMY-hez egy 48x48 hüvelykes asztal a legideálisabb. Lehet kisebb méretű asztalon is
játszani, de az asztal mélysége legyen legalább 30 hüvelyk.
A Tereptárgyak
ALKEMY-ben a tereptárgyak nagyon fontosak, mert több dologban is befolyásolják a játékot:
a figurák látását, mozgását, valamint befolyásolják az alkimisták rendelkezésére álló
tartalékokat.(lásd alkimia 29old.)
A tereptárgyakat a kiválasztott csata szabályai szerint kell elhelyezni az asztalon .
A Tereptárgyak mérete:
A tereptárgyak, méretüktől függően három kategoriába sorolhatóak.
1 méret: 1 hüvelyknél alacsonyabb tereptárgy
2 méret: 1 és 3 hüvelyk magasság közötti tereptárgy
3 méret: 3 hüvelyknél magasabb tereptárgy
Tereptárgy tipusok:
Szabad terepek: síkság.völgy vagy más egyenes terep, melynek nincs hatása a játékra
Zavaró terep: alacsony fal,sövény, melyek zavarják a mozgást és a látást

A méretűk 1, átkelésük 1 hüvelyk mozgásba kerül. Fedezéket nyújthat a figuráknak.
Sűrű terep: mocsár, folyó, romok... ilyen terepen a figura mozgása megfeleződik.
Eltakaró terep: házak, falak, sziklák... 2 mérettől megakadályozzák a mozgást, 3 mérettől

teljesen megakadályozzák a látást.
Speciális terep: tó, szakadék... megakadályozzák a mozgást, de nem a látást.
A dombok nem befolyásolják a mozgást, de ha két figura között vannak megakadályozzák a
látást.
V. A játék
V.1. A játék kör
A kör kezdete
Minden figura visszanyeri az összes akciópontját, alkalmanként a figurákat érintő
állapotokból néhányat ekkor kell megoldani.
Kezdeményezés
A két játékos kiválaszt egy-egy figurát, melyekkel egy lélek karakterisztikát összehasonlító
tesztet hajtanak végre, az a játékos dönti el, hogy ki fog kezdeményezni a körben, aki ezt a
dobást megnyeri.
Aktiváció
Ebben a fázisban a kezdeményező játékos kiválasztja egyik kártyáját és játszik minden hozzá
tartozó figurával, azt mondjuk, hogy aktiválja kártyáját és aktív játékosnak nevezzük.
A kártya aktiválásakor az aktív játékos megnevezi a kártyához tartozó minden
figura első akcióját, ezek az akciók lehetnek figuránként különbözőek. Ezután levonja az
akcióhoz szükséges akció pontokat (AP).

Ezután bejelenthet egy új akciót azokkal a figurákkal, mellyeknek még maradt akció pontjuk.
A játékos addig aktiválhatja a kártyához tartozó figuráit, amíg marad hozzá elég akció pontja.
Ha a szabály nem mondja az ellenkezőt, egy figura többször is elvégezheti ugyanazt az akciót
(kivéve roham és futás)
-Egy játékos dönthet úgy, hogy nem használja el összes (AP)-ját, aktiválása
folyamán ebben az esetben a figura vagy figurák ’készenléti állapotba” helyezték magukat.
-Egy figura, melynek nem maradt (AP)-ja ’inaktívá” válik
-Amikor a játékos befejezte figurája vagy figurái aktiválását, elfordítja
kártyáját, így jelezve aktiválása befejezését. Ha maradt (AP)-ja ezek számát jeleznie kell
(az alapdobozban található jelzők, vagy kockák segítségével)
-Ezután átadja a kezdeményezést ellenfelének, aki aktív játékossá válik és
most ő aktiválhatja egyik kártyáját.
Laci Tecum’Sehet aktiválja, akinek 4(AP)-je van : mozog 1(AP), mozog még egyet, 1(AP) és
végül fut, 2(AP), mivel nem maradt (AP)-je, átadja a kezdeményezést ellenfelének

Akciók összefoglalója
Rövid mozgás: 1(AP)
Roham: 1(AP)
Futás: 2(AP)
Egy harc kártya használata: 1(AP)
Egy varázslat előkészítése: 1(AP)
Reakció: 1(AP)
Egy Jin kő ellenőrzése: 2(AP)
Készenlétben levő figura
Ez egy olyan figura, amelyiknek még maradtak (AP)-jai, függetlenül attól, hogy már
aktiválták vagy sem a kör folyamán.
Egy készenlétben levő figurának több lehetősége van.
a) Aktiválási fázisa folyamán a játékos választhatja egy már aktivált, de készenlétben levő
figura újra aktiválását 1(AP) felhasználásával, de ha ez a figura előzőleg már mozgott, nem
futhat vagy rohamozhat.
b) Az aktív játékos aktiválási fázisa során az ellenfél 1(AP) felhasználásával egyik
készenlétben levő figurája reagálhat bizonyos eseményekre, melyek őt érintik :
Ha a figura egy lövés célpontja:
-végrehajthat egy reakció mozgást (lásd 28old.)
-végrehajthat egy reakció lövést (lásd 28old.)
Ha a figurát megrohamozzák:
-végrehajthat egy reakció lövést (lásd 28old.)
Ha a figura kontaktban van egy figurával, aki közelharcot kezdeményez:
-részt vehet a közelharcban (lásd közelharc 22old.)

A kezdeményezés átadása
Az aktiválási fázis során az aktív játékos úgy dönthet, hogy nem aktivál kártyát, hanem
átadja a kezdeményezést ellenfelének. Ez utóbbi aktiválhatja egyik kártyáját, ezután megint
az a játékos aktiválhat, amelyik előzőleg átadta a kezdeményezést.
Az aktív játékos annyiszor adhatja át a kezdeményezést, ahányszor akarja, de ha a két játékos
rögtön egymás után átadja a kezdeményezést, a kör rögtön véget ér.
A kör vége
Ha minden figura inaktívvá vált, nem lehet több figurát játszani. Ha a két játékos egymás után
átadta a kezdeményezést, a kör rögtön véget ér.
Ha a kiválasztott játék szabályai kívánják, a játékosok összeszámolják a győzelmi pontokat.
A megmaradt akció pontok elvésznek és megkezdődik az új kör.
V.2. A mozgás
A marche (séta, járás, rövid mozgás? )
1(AP)-ért a figura mozoghat.
Ezzel az akcióval a figura lemozoghatja első mozgási értékét vagy annak egy részét
bármilyen irányba és nem feltétlenül egyenesen.
Ezzel a mozgással nem lehet kontaktba lépni egy ellenséges figurával.
Futás
2(AP)-ért a figura futhat.
A futás lehetővé teszi, hogy a figura lemozogja harmadik mozgás értékét, vagy annak egy
részét bármilyen irányba és nem feltétlenül egyenesen.
Futás után tilos:
-Bármilyen más mozgás (futás előtt lehetséges egy vagy több rövid mozgás (AP)
mennyiségétől függően)
-Kontaktba kerülni egy ellenséges figurával.

Roham
1(AP)-ért lehetővé teszi, hogy a figura lemozogja a középső mozgás értékének megfelelő
távolságot, kontaktba lépjen és közelharcot kezdeményezzen egy ellenséges figurával, a
rohamot, a távolság lemérése előtt kell bejelenteni. Egy figura, egy körön belül csak egyszer
rohamozhat. Roham bejelentése után nem szabad más mozgást végrehajtani, függetlenül
attól, hogy a roham sikeresnek bizonyul vagy sem.
Sikeres rohamhoz szükséges:
-hogy a rohamozó lássa célpontját
-hogy a rohamozót középső mozgás értékével egyenlő vagy annál kisebb távolság válassza el
a célpontjától.
Egy sikeres roham ad:
-egy ingyenes támadást
-egy bonus kockát ehhez a támadáshoz
Sikertelen roham
Ha a rohamozó középső mozgási értéke kevésnek bizonyul célpontja eléréséhez, a roham
sikertelen. Ebben az esetben a figura első mozgásértékének egészét lemozogja a célba vett
figura irányába.
Sikertelen roham esetében a figura csak „parade” vagy „inactiv” kártyát választhat közelharc
esetében.
Minden esetben, a roham bejelentése után, függetlenül attól, hogy ez sikeres vagy sem, a
figura:
-Nem használhat (AP)-t mozgásra, reaktív mozgásra vagy lövésre
-De használhatja (AP)-ait alkimiai recept előkészítésére
V.3. Közelharc
Ki harcolhat
Ha kettő, vagy több különböző sereghez tartozó figura talpa érintkezik egymással, akkor
közelharcban vannak. Előfordulhatnak kivételek, mint például az „allonge” képesség esetében
(lásd 32old.)
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A Jaraya(a) közelharcban van LeePingel(b), de nem a milicistával(c). Ez utóbbinak
„allonge” képessége van, így ő közelharcban van a Jarayaval.

A közelharc mindíg egy az egy ellen történik, akkor is ha több figura van kontaktban
egymással. Amikor egy figurát aktiválunk annak érdekében, hogy közelharcban megtámadjon
egy ellenséges figurát, azt mondjuk, hogy közeharcot kezdeményez. Ha több ellenféllel van
kontaktban, szabadon kiválasztja, melyiket támadja meg.
Harc kártya használata
Ha két figura részt vesz egy közelharcban, mind a kettőnek választania kell egy harc kártyát,
ez a kártya csak a folyamatban lévő közelharcra érvényes.
A két ellenfél maga elé helyezi a kiválasztott kártyát anélkül, hogy felfedné.
Ha a figura rohamozott, akkor a kártya nem kerül (AP)-be, de csak támadó kártyát választhat,
nem választhatja a „parade” vagy az „inactif ” kártyát.
Ha egy figura nem rohamozott, de készenléti állapotban van, a kártya 1(AP)-be kerül, kivéve
ha az „inactif ” kártyát választja.
Egy figura akinek nem maradt (AP)-ja, nem cselekedhet a közelharcban, így csak az „inactíf ”
kártyát választhatja.
A két ellenfél felfedi harc kártyáját és kifizet 1 (AP)-ot ha kell.
Összehasonlítják kártyáikat, hogy meghatározzák a harcra vonatkozó modifikációkat és
speciális szabályokat.
Tomi és Laci titokban kiválasztanak egy-egy harc kártyát és egyszerre felfedik őket. Tomi egy
gyors támadást választott, Laci egy normális támadást.

A Reflex teszt
Az ellenfeleknek egy reflex tesztet kell dobniuk, hogy meghatározzák ki támad először,
kivéve, ha az egyik játékos az „inactif „ vagy „a parade” kártyát választotta.
A harc kártyákon található esetleges reflex módosítók figyelembe vétele után, a két ellenfél
egy karakterisztika összehasonlító reflex tesztet hajt végre.
Az hajtja végre elősször támadását, aki ezt a tesztet megnyeri.
Tomi és Laci kockát dob, hogy eldöntsék, melyik támad először: a gyors támadás kártya
bonus kockának köszönhetően Tomi 3 kockát dob és a két jobbat őrzi meg, az eredményt hozzá
adja reflex karakterisztikájához, 12-t kap. Lacinak nincs bonus kockája, két kockát dob, az
eredményt hozzá adja reflex karakterisztikájához, 9-t kap.

A Közelharci kocka dobás
Ez a dobás határozza meg, hogy a támadó eltalálja-e az ellenfelét, négy lehetőség van:
1- Mindkét játékos támadó harc kártyát választott: brutális támadás, normális támadás vagy
gyors támadás.
Aki a reflex tesztet megnyerte, végrehajtja közelharci dobását hozzá adva az esetleges
modifikációkat (harc kártya, képességek stb.). A dobás nehézségi szintje az ellenfél
védekezési karakterisztikája.
Ha a végeredmény egyenlő vagy magasabb a védekezési karakterisztikánál, a dobás sikeres, a
figura eltalálta ellenfelét és megsebesíti (lásd sebesítés és egészségi állapotok 25old.), ezután
az ellenfél támad, ha nem vált harcképtelenné.
2 -Az egyik játékos a „parade” harc kártyát választotta, a másik pedig egy támadó kártyát.
Ebben az esetben nem kell reflex dobást végrehajtani, mivel az egyik játékos csak védekezik.
A két játékos egy összehasonlitó közelharci dobást hajt végre, mely így zajlik le :
Aki a támadó harc kártyát választotta, végrehajtja közelharci dobását, figyelembevéve a
kártya és az esetleges képességek által adott modifikációkat, kiválasztja kockáit és bejelenti a
végeredményt.
Miután a „parade” kártyát választó játékos erről tudomást vett, végrehajtja közelharci dobását,
szintén figyelembe véve kártyája és képességei által nyújtott esetleges modifikációkat.
Ha a támadó megnyeri az összehasonlító tesztet, eltalálja és megsebesíti ellenfelét.
Ellenkező esetben a támadást kivédték és a védekező esetleg részesülhet a „parade” kártya
„ripost”speciális szabályában.
3- Az egyik játékos az „inactif ” kártyát választotta, a másik pedig egy támadó kártyát.
Ebben az esetben nem kell reflex tesztet dobni.
A támadó kártyát választó játékos végrehajtja közelharci dobását a különböző esetleges
modifikációk figyelembevételével (harc kártya, képességek stb.), a dobás nehézsége egyenlő
az ellenfél védekező karakterisztikájával.
4- A két játékos az „inaktíf ” vagy a „parade” kártyát választotta:
Ebben az esetben semmi sem történik azon kívül, hogyha valaki a parade kártyát választotta
1(AP)-ot el kell költenie.

Laci elsőnek támad, gyors támadás kártyája 1 bonus kockát ad Tomi normális támadás
kártyája ellen. Ekkor 4., 3. és 4-t dob, a két 4-t tartja meg, a 2-es támadó karakterisztikájához
hozzáadva ez 10, Tomi figurájának védekező karakterisztikájával egyenlő, az ütés sikeres.
Leolvassa az ütés által okozott sebzést a sebzési táblázaton (fejsze!fejsze).

Desengagement (kilépni a közelharcból)
Egy közelharcban lévő figura mozoghat annak érdekében, hogy kilépjen a közelharcból,
(ez a desengagement). A desengagement-t végrehajtani kivánó figurának egy tesztet kell
csinálnia, hogy kiderüljön az ellenfél megüti-e mielőtt kilép a közelharcből.
Ehhez a két ellenfél egy összehasonlító reflex tesztet hajt végre:
Ha ezt a tesztet a harcból kilépni kivánó harcos nyeri meg, kilép a közelharcból anélkül, hogy
ellenfele megtámadná.
Ha a közelharcból kilépni kivánó elveszíti ezt a tesztet, ellenfele megtámadhatja egy gyors
támadással mielőtt kilépne a közelharcból.
Ha a közelharcból kilépni kivánó figura több ellenféllel van kontaktban, az összehasonlító
reflex tesztet a legmagasabb reflex karakterisztikával bíró ellenféllel dobja. Ha a
desengagement-t végrehajtani kivánó figura elveszíti a tesztet, minden vele kontaktban lévő
ellenfele megkisérelhet ellene egy gyors támadást.
Egy desengagement mozgás csak egy marche vagy egy course lehet, nem egy charge.

V.4. Sebesülés és egészségi állapot
A Sebesülés (SEB)
ALKEMYben a közelharcban vagy lövéssel okozott sebesülést rögtön a kockákon kell
leolvasni.
Az ALKEMYben használt kockák a számokon kívül, melyekkel eldöntjük, hogy az ütés talált
vagy sem, mindegyiken található egy jel: (kard. fejsze és buzogány). A támadás során ezekből
kettő kombinációjának leolvasása a sebzési táblázaton adja az okozott sebesülések számát.
Az „allonge” képességel rendelkező figurák az 1 hüvelyk távolságon belül lévö figurákkal
közelharcban vannak, ha az ellenfél ki akar lépni ebből a távolságból desengagement tesztet
kell végrehajtania.

Laci 4-t és 3-t dob , ez elég ahhoz, hogy eltalálja ellenfelét. Az első kockán egy fejsze van a
másodikon egy kard, figurája kártyáján megnézi a sebzési táblázatot, hogy megtudja mennyi
sebesülést okozott.
Bizonyos figurák kártyáján két sebzési táblázat található, az első a közelharcban, a második
mindíg a lövéssel okozott sebesülések számát mutatja.
Bizonyos sebzési táblázatokon van egy kis csillag ez egy támadással kapcsolatos speciális
effektet jelez, mely a kártya hátoldalán van elmagyarázva.
Egészségi Állapot
ALKEMYben három egészségi állapot van: sértetlen, súlyos, kritikus. Mindegyik állapothoz
egy szín kapcsolódik. Ezek a szinek mutatják, hogy milyen kockát kell dobnia a figurának:
Fehér háromszög: sértetlen, fehér kockák
Sárga háromszög: súlyos, sárga kocka
Piros háromszög: kritikus, piros kocka
Amikor egy figura sebesülést szenved, a játékos a sebesülések számának megfelelő
háromszöget áthúzzza az életvonalon.
A figura sértetlen állapotban kezdi a játékot. A figura aktuális állapotát mindíg az utolsó nem
áthúzott háromszög színe mutatja.
Például ha az utolsó nem áthúzott háromszög színe sárga, a figura súlyos állapotban van.
Ha egy figura utolsó háromszöge át van húzva, harcképtelenné válik és lekerül az asztalról.
V.5. Lövés
1 (AP)-ért a harcos (ha rendelkezik vele) használhatja lőfegyverét aktivációja folyamán. Egy
harcost lövésznek tekintünk, ha van egy lőfegyverrel kapcsolatos képessége (lásd képességek
32old.). A lövés mindig egy ellenséges figura ellen történik a következő sorrendben:
Megállapitjuk, hogy a lövész látja-e célpontját
Lövéshez mindig legalább részben látni kell a célpontot.
Becslés és lőtávolság
Egy lövés esetében először felbecsüljük a távolságot, ha a becslés pontos, a lövész egy
„visée” bonust kap. Nem lehet a fegyver lőtávolságánál nagyobb távolságra becsülni.

Ezután lemérjük a lövész és célpontja közötti távolságot. Több helyzet fordulhat elő:
A lövész és célpontja közötti távolság meghaladja a lőfegyver lőtávolságát, ebben az esetben
a lövés automatikusan sikertelen.
A lövész és célpontja közötti távolság a fegyver lőtávolságán belül van, de a távolság becslése
nem pontos: a lövést normálisan végrehajtjuk, de a „visée” bonus nélkül
A lövész és célpontja közötti távolság a fegyver lőtávolságán belül van és a távolság becslése
pontos: a lövést normálisan végrehajtjuk a visée bónusszal.
Lövési Kockadobás
A lövési kockadobás kettő, a lövész egészségi állapotának megfelelő színü kockával történik.
Ehhez a dobáshoz hozzáadjuk a lőfegyverképesség lövési értékét.
A dobás nehézségi szinjte az ellenfél védekező értéke.
Ha a dobás sikeres, a célpont életvonalán levonjuk a sebzési pontokat úgy, mint a
közelharcban.
Két esetben lehet bonus a lövéshez:
„ Visée” :1 bonus kocka a lövéshez
A lövész akkor kap „visée” bonus kockát, ha a becslési távolság a lövész talpa szélétől a
célpont talpa bármelyik pontja közötti távolsággal egyenlő.
Rövid távolság :sebzési érték egy sorral jobbra leolvasandó
Ha a célpont a lövész roham értékével egyenlő, vagy annál kisebb távolságra van, akkor a
célpont rövid távolságra van. A sikeres lövés sebzési értéke egy sorral jobb oldal felé eltolva
leolvasandó a sebzési táblázaton.
Laci lő Cheikhjéve,l aki 25 hüvelykre tud lőni, kiválasztja célpontját és 10 hüvelykre becsüli a
távolságot. Ezután leolvassa a távolságot mely 8 hüvelyk, a becslési távolság nem jó, de a
célpont lőtávolságon belül van. Laci két kockát dob a lövéshez.
Lövés és fedezék
1 Tereptárgy fedezék:

Ha egy figura fedezékben van (lásd Látható, fedezékben lévő és nem láthatő figurák 16old. )
és egy lövész célbaveszi, a következő szabályt alkalmazzuk:

Miután a lövést végrehajtottuk és ez utóbbi sikeresnek bizonyult, a célpont két fehér kockával
dob egy tesztet, hogy kiderüljön a tereptárgy megvédte-e a lövéstől. A teszt nehézsége a
figura méretétől füg:
1es méret : a dobás nehézsége 6 és+
2es méret : a dobás nehézsége 8és+
3as méret : a dobás nehézsége 10és+
Ha a teszt sikeres a lövés mégse találta el célpontját.
Figura által nyújtott fedezék:
Ha a lövés célpontja egy figura mögött van fedezékben, szintén dob egy tesztet, de ebben az
esetben, ha a teszt sikeres, a fedező figurát találja el a lövés.
Közelharcban lévő figurára lőni.
ALKEMYben célpontul lehet venni egy közelharcban lévő figurát. Ebben az esetben a
célpont, figura által nyújtott fedezékben van, ha a lövés sikeres, a célpont fedezék tesztet hajt
végre és ha ez a teszt sikeres, a lövés a célponttal közelharcban lévő figurát találja el. Ha a
célpont több ellenféllel van közelharcban, a lövés a lövészhez legközelebb lévő figurát találja
el, ha több figura egyenlő távolságra van a lövésztől, kocka dobással döntjük el melyiket
találta el.
V.6. Reakciók
A mozgás reakciók
Amikor egy figura készenléti állapotban van és egy lövés célpontja a távolság becslése után,
de a lövési dobás előtt, 1(AP)-ért végrehajthat egy marche mozgást (rövid mozgás). Ha a
célpont végrehajtott egy reakció mozgást a lövész már nem kaphat „visée” bonust a
lövéséhez.
Egy reakció mozgást végrehajtó figura csak :
Fedezéket kereshet miután rálöttek.

Kontaktba léphet a lövészel és közelharcot kezdeményezhet a lövés végrehajtása után. Nem
kap roham bonust a közelharchoz.
Minden esetben úgy történik meg a lövés, hogy a célpont eredeti helyét használja a lövési
teszthez.
A Lövés reakció
Egy készenlétben levő figura lőhet egy őt rohamozó vagy egy őt lövés célpontjának vevő
figurára. Ez a reakció 1(AP)-ba kerül és a lövész nem részesülhet a „visée” vagy a közeli
lövés bónuszokban. A reakció lövés így történik:

FOTO
Az íjász milicista(a) lő a holló totem harcosra (b), ez utóbbi 1(AP)-ért egy reakció mozgást
hajthat végre, hogy a kaktusz fedezékébe kerüljön, vagy kontaktba léphet a milicistával, vagy
rálőhet.
Roham esetében: a lövést a rohammozgás előtt hajtjuk végre és ezt akkor is, ha a rohamozó
figura eredeti helye távolabb van a lövész fegyverének lőtávolságánál.
Lövés esetében:ellenőrizzük a lőtávolságot és ezután a lövéseket egyszerre hajtjuk végre, az
aktív játékos lövésze elveszíti az esetleges „visée” bonust.

V.7. Az Alkímia
Az Alkimisták
Kétféle rang van Mornea alkimistái között:

A külső körhöz tartozó alkimisták a leggyakoribbak, ők kevésbé tapasztaltak.
A belső körhöz tartozó alkimisták kevesebben vannak, de hatalmuk sokkal nagyobb.
Az alkimisták profil kártyája a többi információ mellett tartalmazza: a rangjukat, a
koncentráció szintjüket és szintén azt, hogy melyik elemhez kapcsolódik.
Az alkimikus kártyák
Ezek a kártyák tartalmazzák az alkimista által ismert alkimikus recepteket, de szintén az
összetevő tartalékjait és az alkimikus kő tartalékját.
Az alkimikus receptek segítségével, az alkimista meglepő hatásokat ér el a csata során.

Niveau de concentration: koncentráció szint
Nom de la formule: a recept neve
Composants/portée/seuil: összetevők/hatótávolság/szint
Effets: hatás
Amélioration: fokozás
Pierres: kövek
Composants: összetevők

Egy alkimista annyi alkimikus receptet készíthet el a kör folyamán, amennyit összetevő és
alkimikus kő tartalékja megenged és amig marad elég (AP)-ja, de nem készítheti el kétszer
ugyanazt a receptet egy körön belül.
Egy recept magyarázata:
A recept neve (x)
A zárójelben lévő szám (1-től 4-ig) a recept elkészítéséhez szükséges koncentráció szintet
mutatja.
Ősszetevök
A recepthez szükséges összetevők tipusa és száma.
Hatótávolság
Ezen a távolságon belül kell tartózkodnia a célpontnak ahhoz, hogy a recept hasson rá.
Recept szint :auto/célpont
A nehézségi szint melyet el kell érnie az alkimistának ahhoz, hogy a receptet sikeresen
elkészítse

Hatás
A recept hatásának leírása.
Fokozás
Itt van elmagyarázva, hogyan növelheti az alkimista a recept hatását
Az alkimikus összetevők
Mornea-ban mindent négy alapanyag képez (víz, levegő, föld, tűz). Létrejöttük eredetétől
függően a dolgok mindíg többet tartalmaznak az egyik alapanyagból.
Minden alkimistának van egy eleme, melyhez közelebb áll, könnyebben észleli és használja
receptjei elkészítéséhez. A receptek összetevői ezekből az elemekből vannak, az úgymond
„szinezett” tereptárgyakból szerzik ezeket az alkimisták.
Ha egy alkimista maximum 1 hüvelykre van egy szinezett tereptárgytól, egy akció végén
kiszedheti belőlle az alkimikus összetevőket. Ezt csak egyszer teheti körönként.
Ha az alkimistához közelálló elem képezi a tereptárgy összetevőit
4 összetevőt vehet ki belőle egy külsö körhöz tartozó alkimista és 6-t, ha a belső körhöz
tartozik.

Ha nem az alkimistához közelálló elem képezi a tereptárgyat: csak két összetevőt vehet ki
belőle, de ezt függetlenül rangjától.
Az alkimista megőrzi összetevőit felhasználásukig egy recept elkészítéséhez.
Egy tereptárgyból a csata során csak egyszer lehet az összetevőit kivenni.
Az alkimikus kövek
Az alkimisták egy adott mennyiségű alkimikus kővel kezdik a csatát. Ezek a kövek
koncentrált energiát tartalmaznak, az alkimisták receptjeik hatásának növelésére használják
őket.
Néha receptjeik elkészítése folyamán az összetevők hiánya pótlására is alkalmazhatják a
köveket.
Az alkimikus folyamat
Morneán az alkimia gyakorlása több részből álló folyamat. Mindenek előtt az alkimistának
egy(AP)-t kell elköltenie a recept elkezdéséhez.
A recept elkészítése
A recept elkészítése azt feltételezi, hogy az alkimista a recepthez szükséges alkimikus
összetevőkből elegendővel rendelkezzen. Ha nincs elegendő összetevő az alkimista két
alkimikus kővel helyettesíthet egy hiányzó összetevőt.
A célpont kijelölése
A recept elkészítése után az alkimista kiválasztja célpontját. Az alkimistának látnia kell
célpontját. A játékos leméri az alkimista és célpontja közötti távolságot és összehasonlítja a
recept hatótávolságával. Ha a célpont a recept hatótávolságán belül van, tovább lépünk a
folyamatban. Ellenkező esetben a folyamat leáll és a felhasznált összetevők -és, vagyalkimikus kövek elvesznek.
A recept elindítása
Miután ellenőriztük a távolságot, meg kell állapitani, hogy a célpont elszenvedi-e a recept
hatását. Az alkimista végrehajt egy alkimikai tesztet, melynek nehézsége a recept szintjétől

függ: ha a szint AUTO, a teszt automatikusan sikeres. Ha a szint CIBLE (célpont) az
alkimikai dobás végeredményének egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie a célpont lélek
karakterisztikájánál.

Egy alkimikai teszt végrehajtásához:
Egy külsö körhöz tartozó alkimista, kettő, az egészségi állapotától függő színű kockát dob.
Egy belső körhöz tartozó alkimista, három, az egészségi állapotától függő színű kockát dob
és kiválasztja melyik kettőt kívánja megtartani.
Ha az eredmény egyenlő vagy nagyobb a recept szintjénél, akkor alkalmazzuk a recept
hatását, ellenkező esetben a recept sikertelen és az összes összetevő kárbavész.
A Recept megerősítése
Egy alkimista miután elindította a receptet, megerősítheti hatását alkimikus kövek
alkalmazásával. Minden megerősítés a recept leírásában szereplő mennyiségű alkimikus kőbe
kerül:
Egy külső körhöz tartozó alkimista maximum 4 követ használhat receptje
megerősítéséhez.
Egy belső körhöz tartozó alkimista maximum 6 követ használhat receptje
megerősítéséhez
Koncentráció és alkimikus kör
Bizonyos receptek elkészítése nagyobb koncentrációt követel az alkimista részéről. Négy
koncentráció szint létezik, a karakterisztikai kör körül található fehér karikák által képzett
alkimikus körben. Egy koncentráció szint 1(AP)-ba kerül, az alkimista aktivációja bármelyik
pillanatában haladhat az alkimikus körben. Ha megsebesül, minden sebesülési pont 1 szinttel
csökkenti koncentrációját.
Tomi Medecin Shámánja „Walosi csokja” receptjét akarja elkészíten,i hogy az egyik aurlokja
három sebesülését meggyógyítsa, a recepthez nem kell koncentráció (0). A Medecine Shámán
elkölt 1 (AP)-ot és 2 összetevőt, melyeket korábban gyüjtött. Ezután ellenőrzi a távolságot: 6
hüvelyk, a hatótávolságon belül van, a nehézségi szint AUTO, a recept sikeres.

A Shámán most megerősítheti receptjét alkimikus kövei felhasználásával. Hat darab alkimikus
köve maradt, ezekből rangjától fogva maximum négyet használhat fel, amit meg is tesz. Igy 2
megerősítést kap, melyeknek köszönhetően két sebzési ponttal többet gyógyíthat, azaz
összesen 3-t.
VI. A képességek
Lőfegyver (x/y)
Bizonyos figurák lövési képességgel és lőfegyverrel rendelkeznek, a 26. oldalon található
szabályok magyarázzák el a lövés folyamatát. Az első szám (x) jelzi a figura lövési értékét a
második (y) a maximális lőtávolságot (hüvelykben).
Allonge
Bizonyos harcosok fegyverük hosszából adódóan megtámadhatják ellenfelüket anélkül, hogy
kontaktban lennének talpazatával.Allonge képességgel a figura közelharcban van ellenfelével,
ha 1 hüvelyk vagy annál kisebb távolságra van tőle, viszont az ellenfél nincs közelharcban,
hacsak nem rendelkezik szintén az allonge tulajdonsággal.
Ha egy figura egy allonge képességgel rendelkező ellenféllel van kontaktban, akkor
aktivációja során ingyen kontaktba léphet ez utóbbival vagy desengagement mozgást
csinálhat.
Botte (X)
Ez a harcos használhatja az (x) nevü speciális harc kártyát.
Chef (főnök)
Egy ilyen harcos a lélek karakterisztikájának megfelelő aurával rendelkezik (hüvelykben),
minden seregéhez tartozó harcos, aki ezen az aurán belül tartózkodik használhatja lélek
karakterisztikáját az ezzel kapcsolatos tesztekhez.
Egy chef mindig fehér kockákat dob lélek karakterisztikáját igénylő tesztekhez.
Coriace (x) (Szívós)
Egy ilyen harcos testi adottságoknak vagy esetleg valami páncélnak köszönhetően jobban
ellenáll az ütéseknek. Amikor sebesülést szenved, levonhat (x)-t a sebesülési pontokból,
de a sebesülés egy pont alá nem csökkenthető. Ez a tulajdonság hatástalan az olyan sebzések
ellen, melyekhez nem kell kockát dobni.
Furtivité (Diszkrét)
Egy ezzel a tulajdonsággal rendelkező harcost a többi után helyezzük az asztalra.
Lövés esetében mindíg úgy kezeljük, mintha fedezékben lenne, 4 hüvelyknél nagyobb
távolságból nem lehet megrohamozni.
Effreyant (x) (ilyesztő)
Egy ilyen figurát rohamozó vagy ilyen figura által rohamozott harcosnak egy (x) nehézségű
lélek tesztet kell dobnia. Ha a teszt sikertelen, a harcos amíg az effreyant ellenféllel
kontaktban van, minden közelharci dobást 1 malus kockával dob.
Ezt a tesztet mindig végre kell hajtani, ha a leírt helyzet kialakul.
Enchainement
Ha ilyen képességgel rendelkező harcos sikeresen hajt végre egy támadást, függetlenül attól,
hogy a támadás sebzett vagy sem, végrehajthat még egy támadást ugyanez az ellenfél ellen, a
sebzési szintet egy sorral balra olvasva.
Ez ellen a támadás ellen az ellenfél nem használhat harc kártyát. Az enchainement
képességgel rendelkező harcos egy sikeres támadás után csak egy plusz támadást kaphat.

Expert (x)
Az a harcos aki ezzel a képességgel rendelkezik egy bonus kockát kap támadó tesztjéhez, ha
az (x) harc kártyát választja.
Például egy expert/rapide egy bonus kockát nyer, ha a rapide harc kártyát választja.

Feinte (Csel)
Miután a két harcos felfedte harc kártyáját a feinte-al rendelkező harcos kicserélheti harc
kártyáját az inactif kártyára.
Garde (testőr)
Egy testőr cselekedhet, ha az örzött figurát megpróbálják megtámadni.
Egy figura őrizve van, ha 2 vagy annál kevesebb hüvelyknyire van egy garde képességgel
rendelkező harcostól.
Mikor egy örzött figura egy lövés vagy egy roham célpontja, az őr ingyen aktiválódik és az őr
és az őrzött figura helyet cserél egymással.
Maitre (x) (mester)
Ha a harcos az (x) harc kártyát választja a kártya minden speciális tulajdonsága
megduplázódik, kivéve a más harc kártyák elleni bonus kockák számát.
Például egy maitre/brutal-al rendelkező harcos két sorral jobbra olvassa le a sebzéseket és két
malus kockája lesz a reflex teszthez, ha a brutal harc kártyát választja.
Pisteur (felderítő)
Aktiválásakor a harcos kap egy ingyenes marche mozgást.
Sans Faille (hibátlan)
Ha a harcos a parade kártyát választja, támadó tesztje újra dobására kényszerítheti ellenfelét
még mielőtt végrehajtaná saját dobását, de a második eredményt meg kell tartani.
Sans peur (rettenthetetlen)
A harcosnak nem kell lélek tesztet dobnia az effreyant és a terrifiant harcosok ellen .
Tacticien
A harcos egy bonus kockát kap a kezdeményezés tesztekhez.

Terrifiant (x) (rettenetes)
Ha egy ilyen harcos rohamoz vagy meg akarják rohamozni egy (x) nehézségű lélek tesztet
kell előbb dobnia. Ha a teszt sikertelen a terrifiant harcossal közelharcban levő figura két
malus kockát dob a támadó teszthez.
Ezt a tesztet minden esetben meg kell csinálni ha a leírt helyzet kialalul.
Tireur emerité (mester lövész)
A lövész, mielőtt végrehajtaná távolság becslését 1 (AP)-ért 1 bonus kockát kaphat a lövés
teszthez, mely a „visée” szabályhoz hozzáadható.

VII. Harc a Jin Kövekért.
Már napok óta meneteltek a végtelen vörös kőlabirintusban, de most a visszatérő felderítők
információi egyértelműek voltak. Nem messze, egy kis eldugott kanyonban több Jin oszlopot is
találtak.
Ő és százada elindultak azzal a paranccsal, hogy kialakítsanak egy megerősített táborhelyet
az oszlopok körül, melyek jelenléte komoly alkimikus kő lelőhelyet jelentett. A terület
ellenőrzése létfontosságúvá vált.
A földrengés által teremtett sziklák egyikét megkerülve végre meglátta az oszlopokat, ahogy
megbújtak a kis patak által morzsolt mélyedés fenekén.
De nem voltak egyedül és tudták, hogy el kell intézniük a portyázó aurlok csapatot mielőtt
létrehoznák a helyőrséget.
VII.1. A Gyözelem feltételei
Az első játékos aki 3 gyözelmi pontot szerez megnyeri a csatát. Minden más esetben a csata
egyenlő.
VII.2. Az asztal előkészítése
A Terep elhelyezése
Először meg kell határozni az asztalon a felező vonalat, hosszanti irányban ha tégla alapu az
asztal.
Ezen a vonalon helyezzetek el három semleges tereptárgyat úgy, hogy a vonal négy egyenlő

részre legyen osztva. Mind a három tereptárgyra helyezzetek el egy Jin oszlopot (legalább egy
25millis talapzat méretűt). Győződjetek meg arról, hogy ezek is négy egyenlő részre osszák a
felező vonalat és hogy a harcosok számára hozzáférhetőek legyenek.
Ezután helyezzetek el hat „szinezett” tereptárgyat, ezeken legyen egy minimum 25millis
talapzat méretü kijelölt hely, ahol az alkimisták megszerezhetik a terep alkimikus összetevőit.
Mindkét játékosnak három, saját eleme által szinezett tereptárgya van.

A játékosok felváltva elhelyeznek:
1-et az ellenfél oldalán, az ellenfél tereptárgyából
1-et az ellenfél tárgyaiból a saját oldalán
1-et saját tereptárgyaiból saját oldalán
Kocka dobással eldöntjük melyik játékos kezdi a tereptárgyak elhelyezését.
A tereptárgyaknak legalább 10 hüvelykre kell lenniük egymástól és legalább 6 hüvelykre a Jin
oszlopoktól.
Jobb, ha a tereptárgyak leghosszabb oldala nem haladja meg a 8 hüvelyket.
Harcosok elhelyezése
A harcosokat a játékosok saját oldalukon a Jin oszlopoktól legalább 13 hüvelykre helyezik el.
Harcosok elhelyezésének folyamata
Az a játékos kezdi az elhelyezést, akinek több seregkártyája van, egyenlőség esetében kocka
dobással döntünk.
Kiválaszt egy seregkártyát és elhelyezi a terepasztalon a kártyának megfelelő harcosokat.
Ezután ellenfele ugyanezt teszi és így tovább, amig minden harcos az asztalra kerül.
VII.3. A Jin oszlopok
A Jin oszlopok alkimikus kő lelőhelyet jeleznek, ez által fontos célponttá válnak.
A játék kezdetén a Jin oszlopok semlegesek, az ellenfeleknek el kell foglalniuk őket, hogy
megszerezzék. Egy harcos elfoglalhat egy semleges oszlopot, ha maximum 1 hüvelykre
tartózkodik tőle. Ez az akció 2(AP)-ba kerül, de ha az oszlop már az ellenfélé volt, akkor újra
semlegessé válik. Az oszlopok birtoklásához nem kell mellettük maradni . Egy megszerzett
oszlop csak akkor vész el, ha az ellenfél semlegessé teszi. Egy oszlop többször is gazdát
cserélhet a játék során vagy akár egy körön belül is.
A kör végén aki a legtöbb Jin oszlopot birtokolja 1 győzelmi pontot kap.

VII.4. A játék vége
A játék akkor ér véget, ha egy kör végén az egyik játékosnak összegyült 3 gyözelmi pontja
vagy ha az egyik játékosnak az összes harcosa harcképtelen.
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