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kifejezések és fogalmak
Aktív modell: Az Aktív Játékos által választott támadását/védekezését használja. Általában az
éppen cselekvő figura.
éppen Aktív modellé a kezdeményezés, kivéve,
ha ezt egy Állapot vagy más hatás meg nem
Aktív Játékos: Az Aktív modell Irányítója.
változtatja.
Figuratalpak érintkezése (Base to Base): Egy Rálátás (Line of Sight, LoS rövidítve): Egy
figura talpa érintkezik egy másik figura talpával figurának Rálátása van mindenre max. 90°-os
(innentől BtB-nek rövidítve).
szögben az Irányának mindkét oldalára.
LoS
meghatározásakor
egy
vonalat
kell
Fedezék (Cover): Egy modell fedezékben van, ha elképzelni a modell középpontja és a táblán lévő
az aktív modell képtelen LoS kiterjesztésére a egy pont vagy a másik modell Térfogata (Volume)
modell teljes Felületére, vagy a LoS előbb áthalad között (lásd Térfogat). A LoS-t akadályozhatja
egy Takarást Biztosító Tereptárgyon (Obscuring más modellek Térfogata (beleértve a Barátságos
Terrain)
modelleket) vagy a Tereptárgyak.

Példa fedezékre

Sebzés dobása:
Két kockával (2K6) történő
dobás, amelyek eredményeit össze kell adni. Az így
kapott összeget a pozitív és negatív módosítók
összegzése után össze kell vetni a Sebtáblázat
(Wound Table) azon oszlopával, ahányas a teszt
Siker Szintje (Success Level). Az így kapott
eredmény a tényleges sebzés, amit az ellenséges
modell elszenved.
Kockák: A Bushidóban a dobások vagy hatoldalú
(D6), vagy háromoldalú (D6 a következő
eredményekkel: 1-2=1, 3-4=2, 5-6=3), vagy
kétoldalú (D2 a következő eredményekkel: 1-23=1, 4-5-6=2) kockát használnak.
Ahol szükséges, ott mindig lefelé kerekítünk.
Ellenséges/Barátságos: Minden modell vagy
Ellenséges vagy Barátságos attól függően, hogy
éppen melyik játékos Csapatának tagja. A játékos
saját modelljei Barátságosnak, míg az ellenfeled
modelljei Ellenségesnek számítanak.
Irány: Egy figura nézési irányát határozza meg. A
LoS mértani közepe. A játékosok feladata
egyértelműen megjelölni a figuráik irányát a
talpazaton egy pont vagy nyíl használatával.
Kezdeményezés:
A
Kezdeményezéssel
rendelkező figura támad közelharcban elsőként és
másodikként (ellenfele után) határozza meg,
melyik Ki boostját/Képességét vagy Speciális

Távolság mérése:
• A Bushidóban a távolságot incsekben
mérik.
• Mozgáskor
a
távolságot
a
figura
talapzatának szélétől a kiválasztott pontig
mérjük gondolatban követve az irányt,
amit a figura talapzata majd megtesz.
• Célpont meghatározását igénylő méréskor
a figura talapzatának szélétől a célpont
talapzatának legközelebb eső széléig
mérünk.
• Távolságot csak egy cselekvést követően
vagy egy játékhatás kijelentésekkor lehet
mérni. Ha egy figura nem tudja a
cselekvést elvégezni (túl kevés mozgás
vagy lőtávolság érték, stb.), attól még a
cselekvés teljesítettnek számít és ki kell
minden árát fizetni.
• Ha azt mérjük, hogy egy adott figura
benne van-e egy adott távban, akkor a
figura bármilyen kis része úgy számít,
mintha teljesen az adott távban lenne.
Például: Ha egy modell talapzata és egy
Ellenséges
modell
talapzatának
legközelebbi széle között pontosan 6” a
távolság
akkor
6”-en
belülinek
számítanak.

Irány és Távolság Mérése

Az Irány a
LoS közepe
180°LoS

Méret (Size): Ha a figura mérete nincs pontosan
megadva a Tulajdonságai (Traits) között, akkor ki
kell számolni a talpazat mérete alapján;
• Kis Talapzat (Small Base, 30mm) = Közepes
(Medium size)
• Közepes Talapzat (Medium Base, 40mm) =
Közepes (Medium size)
• Nagy Talapzat (Large Base,50mm) = Nagy
(Large size)
Célpont: Egy figura csak akkor Célozhat meg egy
másik modellt, ha a LoS sikeresen létrehozható
köztük. Egy figura minden körülmény között
Célozhatja önmagát.
Térfogat (Volume): A figurák által elfoglalt teljes
térfogat, amely magában foglalja a talpazatuk
méretét és a Méret tulajdonságuktól függő
magasságukat;
• Apró (Tiny) = 0,5”
• Kicsi (Small) = 1”
• Közepes (Medium) = 1,5”
• Nagy (Large) = 2”
• Hatalmas (Huge) = 2,5”

Csapatok: A játékos Csapata az általa verbuvált,
megidézett és Irányított modellekből és a Speciális
kártyáiból áll.
Fenyegetett Terület* (Irányítási mező (Zone
of Control, ZoC):
A Bushidóban minden figura rendelkezik ZoC-vel,
amely 1"-nyi terület az LoS félkör mintájában. A
modellek mozgás közben figyelmen kívül
hagyják a Barátságos ZoC-okat, de ha egy
modell belép egy Ellenséges modell ZoC-jába,
attól a ponttól fogva vagy csak az adott modell
felé, vagy az adott modelltől távolodva mozoghat
tovább, amíg el nem hagyja az ellenfél ZoC-át.
Azon modellek, amelyek BtB-ben vannak, egy vagy
több Ellenséges modellel nem rendelkeznek ZoCal. Ha az Ellenséges modell vagy modellek
elhagyják a BtB-t, akkor a modell ZoC-ja nem tér
vissza egészen az adott aktiváció végéig.

Zone of Control

ELŐKÉSZÜLETEK
A Bushido játékhoz minden játékosnak
szüksége lesz:
- Egy másolatra erről a szabálykönyvről
- Egy készlet Bushido figurára a sereged
szimbolizálására.
- Egy mérőszalagra.
- Egy marék hat oldalú kockára (K6) két
különböző színben. Nagyjából 6 az egyik és 6 a
másik színből. A szabálykönyv példáiban a
fehér kockák a támadást, a feketék a
védekezést fogják jelölni.
- Néhány érme, zseton, jelölő, vagy kocka a
figurák Ki Tokenjeinek jelölésére.
- Műanyag kártyavédő fóliák és szárazon
törölhető filctoll.
- Egy 2x2 láb széles játéktérre. Általában
ajánlott kicsit nagyobb hely ennél, hogy legyen
hová tenni a kockákat, kártyákat, nasikat,
innivalókat, stb.
- 6 darab tereptárgyra. Ezek változó méretűek
lehetnek, de nem nagyobbak mint 9”x9”.

kártyák
PROFIL KÁRTYÁK
A Bushidóban a modelleket profilkártyák
jelképezik. A profilkártyák tartalmazzák
mindazt
az
információt,
amit
a
modellről/modellekről játéktechnikailag
tudni kell. A kártyát használod továbbá
arra is, hogy számon tartsd a modelled
életerejét, hány Ki jelzővel rendelkezik,
illetve még sok más apróságot.
1. Név: A modell/modellek neve.
2.
Típus:
Ez bizonyos
hatásokat befolyásol.

játékbeli

3. Tulajdonságok: Ez a szám a
figura alapértelmezett tulajdonság
értéke. Egyes modellek esetén
néhány Ki ikon található az alapérték
mellett. Ez a tulajdonság Ki Boost ára,
vagyis ennyi Ki Tokent kell eltölteni a
tulajdonság 1 ponttal való növelése érdekében
egyetlen Mozgás, Célpont- vagy Kockapárbaj próba
időtartamára. Egy képességet többször is lehet
növelni, ha megfelelő mennyiségű Ki Token áll
rendelkezésre,
de
maximum
az
alapérték
duplájára. (Lásd: Ki Képességek).

6. Képességek (Feats): A figura
használható Ki Képességek (Ki Feats).

által

7. Fegyver tábla: A legtöbb Bushidó figura
valamilyen szinten fel van fegyverkezve.
A fegyvereknek két típusa van: Közelharci
(Melee) vagy Távolsági (Ranged).

a. MS: Közelharci Képesség (Meelee Skill).
A figura ennyi kockát használ egy Közelharci a. Besorolja a fegyvert az egyik típusba (Melee vagy
Ranged).
Összecsapás próba (Opposed Melee test) esetén.
I. A Távolsági fegyvertípus ikonja mellett láthatsz
b. RAS: Távolsági támadó Képesség (Ranged
egy Távolság skálát.
Attack Skill): A figura ennyi kockát használ egy
II. Közeli Táv (Első érték): A Távtámadások eddig
Távolsági támadás (Ranged Attack Action) esetén.
az értékig Közelinek minősülnek.
c. Mozgás (Move):A figura ennyi incs távolságot
III. Közepes Táv (Középső érték): A Távtámadások,
amelyek az első értéknél nagyobb, de ennél az
képes mozogni.
értéknél kisebb vagy egyenlő távolságra
d. Ki: Az első szám jelzi a figura által A Kezdő
vannak, Közepes Távnak minősülnek.
Fázisodban generált Ki Tokenek számát és a Ki
IV. Hosszú Táv* (Utolsó érték): A Távtámadások,
Kockapárbaj
vagy
Célpont
próbák
esetén
amelyek a második értéknél nagyobb, de
használandó kockák számát, a második kisebb
ennél az értéknél kisebb vagy egyenlő
szám pedig azt mutatja, maximum hány Ki Tokenje
távolságra vannak, Hosszú Távnak minősülnek.
lehet minden egyes a kártya által reprezentált
V. Azon Távtámadások, amelyek meghaladják a
modellnek.
Hosszú Távot, automatikusan sikertelenné
válnak.
b. Erő: A fegyver erőbónusza, amely hozzáadódik
bármely a fegyverrel elkövetett Sebzés Dobáshoz. Az
Sp speciális hatásokra utal a fegyverrel kapcsolatban
(további információ található a figura kártyájának
Egyedi hatások rovatában). Ha az érték "-", akkor
5. Tulajdonságok: Minden figurához tartoznak nincs bónusz a dobáshoz.
Tulajdonságok, amelyek behatárolják, hogyan c. Bármely Speciális Támadási/Védekezési képesség,
viselkedik a figura játék közben, illetve milyen amelyet használhat a modell.

4. Sérülések (Wounds Track): Ez jelzi, a figura
hány sebet képes elviselni. Amikor a modellnek
nincs több üres Wound mezője, el kell távolítani az
asztalról.

szituációs előnyei vagy hátrányai lehetnek.
Ha a modell nem rendelkezik Közelharci
(Bővebben lásd a Tulajdonságok szekciót)
fegyverrel, akkor meg kell feleznie minden

sebzést,
kiosztott.

amelyet

Közelharci

Sebzésdobással rendelkezhet:

8. Frakció szimbólum: Ez a szimbólum jelzi,
melyik a Bushido világán belüli frakcióhoz tartozik
a modell.
A Csapatod csak olyan figurákból épülhet fel, akik
ugyanahhoz a frakcióhoz tartoznak.
9. Egyedi hatások: Bármely speciális szabály,
amely erre a figurára hatással van.
10. Rízs költség: Az egység Csapatba való
felvételének ára rizsben. A Su tulajdonsággal
rendelkező modellek csak akkor kerülnek a
harctérre, ha egy Ki képesség vagy hatás megidézi
őket, így nem lehet őket megvásárolni rizsért. Az
Sp-vel
rendelkező
modellek
egy
speciális
képességgel bírnak, amelyet a kártyájukon
megmagyaráznak, de fontos, hogy ezeket sem
vásárolhatod meg rizsért. Ha egy kártya
Rizsköltségét Ea jelzés követi, ez azt jelenti, hogy a
kártya több modellt is tartalmaz, így minden
felbérelt modell után kell az adott mennyiséget
fizetni.

SPECIÁLIS KÁRTYÁK

Nehéz:
A
modell(ek),
amelyekhez
csatoltad,
megkapják a Lassú (Slow) Tulajdonságot.
Halmozható: Ez a Fejlesztés nem számít a
használható maximum 1 darab limitbe, mikor
Csatoltad.
Többlet (X): Ezt a kártyát X-szer megveheted a
Csapatodnak.
Kizárólag (Típus): Ezt a kártyát kizárólag a
zárójelben definiált Típusú Profilhoz csatolhatod.
Kivéve (Típus): Ezt a kártyát nem lehet a zárójelben
definiált Típushoz csatolni.

Esemény Kártyák

Az
Esemény
Kártyák
egyszer
használatosak. Leírásuk tartalmazza,
hogy mikor használhatóak és hogy mit
csinálnak. Miután a kártya hatása
létrejött, azt el kell dobni és az adott
játékban már nem használható többet.

Terep Kártyák

A Terep Kártyák megengedik, hogy a
játékos
elhelyezzen
egy
speciális
tereptárgyat a játéktéren a Csapata
felállításakor. A Terep Kártyák által
játékba
hozott
tereptárgyaknak
követniük kell a többi tereptárgyra is
vonatkozó szabályokat, kivéve, ha a
kártya másképp nem határoz.
A Terep Kártyák rendelkeznek Nehézség
Láthatóság tulajdonságokkal.

Háromféle Speciális Kártyát
és
használhat a játékos a Csapata
felvételekor, ám fontos, hogy
minden kártya csak egyszer
Csapatok Összeállítása
használható,
kivéve,
ha
A játékos Csapata egy adag azonos Frakciójú
rendelkezik
a
Többlet
(X)
modellből és az általa használt Speciális
tulajdonsággal. Mind a három
Kártyákból áll. A Csapat Rizsköltsége pontosan
kártyatípus különböző hatású a
annyi kell legyen, amennyiben Ellenfeleddel
játék során, de mindháromra
vonatkoznak
az
alábbi
megállapodtatok. A játékosok minden kártyát
kategóriák:
csak
egyszer
használhatnak;
ellenfeled
1. Név: A kártya neve.
azonban használhatja ugyanazt a kártyát, mint
2. Frakció: A Csapatod csak a
te. Néha kettő vagy több modell is szerepelhet
saját frakciójából való, vagy
egyetlen profilkártyán, ekkor a játékos annyi
frakcióval
nem
rendelkező
modellt vehet fel az adott típusból, ahány
speciális kártyákat használhat.
Wound skála van a profilkártyán.
3. Típus: Lehet Esemény, Fejlesztés vagy Terep.
4. Leírás: A kártya hatása.
5. Tulajdonságok: Azon Tulajdonságok (Traitek), CSELEKVÉS ÉS KONDÍCIÓ
amelyek a kártyára vonatkoznak.
A Bushidoban a figurák cselekedetekkel hatnak a játék
6. Rizs Költség: A kártya Csapatodba való felvételének menetére. Az elkövethető cselekedetek a figura
ára.
Kondíciójától függenek, illetve attól, hogy BtB-ben vane egy ellenséggel. Egy ellenséggel BtB-ben lévő figura
csak Közelharcot, Elszakadást, illetve olyan Ki
Fejlesztés Kártyák
technikákat használhat, amelyek mellet nem szerepel
A modellek megkapják azokat a
a Közelharcban nem használható ikon (Lásd: Ki
tulajdonságokat, amelyek a kártyán
Képességek). Az Aktív Játékos dönti el, melyik figuráját
szerepelnek, amíg a a kártya a Profil
aktiválja (az lesz az Aktív modell) és hogy az a figura
Kártyájukhoz van Csatolva. A játékosnak
mit cselekszik, vagyis bejelent egy a figura által
el kell dönteni, hogy adott Fejlesztés
végrehajtandó Egyszerű vagy Összetett cselekedetet.
Kártya melyik egysége Profil Kártyájához
Fontos, hogy a Kimerült modellek nem aktiválhatóak
kapcsolódik.
amikor
Csapatát
de továbbra is részt vesznek a Közelharci
összeállítja. A Csatolt kártyát a profil
kártya alá kell helyezni. Egy Profil Kártya csak egy Összecsapásokban, ha egy Roham vagy Közelharc
Fejlesztés Kártyát kaphat. Azon modellek, amelyek a cselekvés Célpontjaiként jelölik meg őket.
Lényegtelen (Insignificant) Tulajdonsággal rendelkeznek,
nem kaphatnak Csatolt lapokat.
Néhány Fejlesztés a következő tulajdonságokkal

KONDÍCIÓK
A Bushidó játékban a figurák három lehetséges
kondícióban lehetnek: Kipihent, Fáradt, Kimerült. A
figura kondíciója hatással van az általa használható
cselekedetekre, arra, hogy aktiválható-e, illetve
kizárja bizonyos cselekedetek használatát vagy
negatív módosítókkal sújthat.
A három kondíció:
Kipihent: A figura aktiválható és használhat
Egyszerű és Összetett cselekedeteket is. Ha a
modellen nincs sem Fáradt, sem Kimerült Jelző,
akkor Kipihentnek számít. Minden figura ebbe az
állapotba kerül egy új kör kezdetekor.
Fáradt: A figura aktiválható és képes
Egyszerű cselekedetek végrehajtására.
Kimerült: A figura nem aktiválható az Aktív
Játékos által, és elszenved egy -1 Melee Skill
módosítót
(Lásd:
Közelharci
Összecsapások), továbbá könnyebb eltalálni
Távtámadásokkal.
Amikor a figura vagy figurák cselekedete
végrehajtódott,
a
játékosok
megváltoztatják
modelljeik kondícióját az elvégzett cselekedettől
függően.
Fontos, hogy ha a modell részt vett egy Közelharci
Összecsapásban, akkor is egy fokozattal fárad
egyet, még ha nem is ő volt az Aktív modell.
Egyszerű
cselekedet
=
Tegyél
a
figura
profilkártyájára egy Fáradt jelzőt.
Összetett cselekedet vagy Egyszerű cselekedet
(miután már van a figurán egy Fáradt jelző) =
Tegyél a figura profiljára egy Kimerült jelzőt.

a Move (Mozgás) statisztikája. E mozgás alatt
nem léphet be más ellenség ZoC-jába, de ha a
célpont ZoC-ján belül halad át egy másik
ellenség ZoC-ján, azt figyelmen kívül hagyhatja.
Ha sikerül a mozgása végén BtB-be kerülni a
célponttal, dobni kell egy Közelharci Összecsapás
próbát. Ha a figura a körét egyetlen ellenséggel
BtB állapotban kezdte, mozoghat az ellenség
talpazata körül, mielőtt közelharci próbát dob. Ha
egy figura, amely ellenséggel BtB-ben kezdte
körét, megpróbál egy másik ellenféllel BtB-be
kerülni (úgy, hogy továbbra is csak az ellenfele
talapzata körül mozog), de valamiért nemsikerül
neki, akkor a Közelharci Összecsapás próbáját az
ellen a modell ellen kell lefolytatnia, amellyel
BtB-ben körét kezdte.
•Távolsági támadás: A figura végrehajthat egy
távolsági támadást (lásd Távolsági támadás) és
lemozoghatja a Move tulajdonságát mintha egy
Mozgás(Lsd Mozgás) akciót hajtana végre a
támadás végrehajtása előtt vagy után. A modell
nem használhat távolsági támadást hogyha BtBben van egy Ellenséges modellel vagy annak
ZoC-jában áll.
•Újratöltés: A figura kártyájáról eltávolítható
egy újratöltés token (Lásd: Tulajdonságok). E
cselekedet alatt nem mozoghat vagy változtathat
Irányt.

•Futás: A figura kiválaszt egy pontot a LoS-án
belül, majd odafordítja Irányát. Ezután egyenes
vonalban elindul a kiválasztott pont felé
lemozogva
maximum
Move
statisztikája
másfélszeresét. Futás közben a figura nem léphet
egy ellenség ZoC-jába vagy kerülhet BtB-be egy
A Vég fázisban minden Kondíció jelzőt el kell ellenséggel, valamint a mozgás befejeztével nem
változtathat irányt sem.
távolítani a kártyákról.

Egyszerű cselekedetek
•Elszakadás: A modell véghezvisz egy Közelharci
Összecsapás próbát. Köteles több kockát használni
Védekezésre, mint Támadásra, és ha erre nem
képes valamiért, akkor nem tudja az Elszakadás
akciót
végrehajtani.
Amennyiben
sikeresen
védekezik az ellenség támadása ellen, az
elszakadás sikeres és a Közelharc lezárása után
lemozoghatja a teljes Move értékét.
•Ki képesség: A figura megkísérelhet egy
Egyszerű
Ki
Képességet
használni
a
Profilkártyájáról.
Bizonyos Ki képességek kombinálhatók a Mozgás
cselekedettel (Lásd: Mozgás).
•Közelharc (Melee):
A figurának meg kell
próbálnia BtB-be mozognia egy Ellenséges
modellel úgy, hogy maximum annyit lép, amennyi

Példa Közelharci Cselekedetre
1. Ezzel a modellel nem tudnánk végrehajtani
a Közelharcot, mert a 2-es modell ZoCja
miatt akkorát kellene kerülni, amennyit már
nem tud a figura mozogni.
2. Ezt a modellt meg tudjuk támadni, mert
elég Mozgásunk van hozzá, hogy BtB-be
lépjünk.
3. Ez a modell is támadható, mert van elég
mozgásunk, hogy BtB-be kerüljünk vele.
Ugyan nincs a figura LoS-jában, de a
Közelharci cselekedetek nem is igényelnek
LoS-t.
4. Ezen a modellen nem tudunk közelharcot
végrehajtani mert nincs elég mozgásunk,
hogy BtB-be kerüljünk vele.

Példa Távolsági Támadásra
1.

A modellt nem lehet megcélozni, mert
nincs rá LoS. LoS ugyanis csak 3”-ig van
Takarást Biztosító Tereptárgyak esetében
mint a példában szereplő erdő.
2. A modell célozható.
3. A modell célozható, de a Célszám a próba
dobásakor
2vel
magasabb
lévén
fedezékben van. Ha egy modell Térfogata
bármilyen
módon
takarásba
kerül,
fedezékben van.
4. A modell nem célozható mert nincs benne a
lövész LoS-jában. A LoS csak a figura előtt
180 fokban van.

Példa Mozgásra
A Mozgás cselekedettel a modell mozoghat az 1, 2
vagy 3-as pozícióba. A 3-as pozíció esetében csak
Move statisztikája felét használhatja, mert a tó
nehéz terepnek számít (Lásd: Tereptárgyak)

•Egyszerű küldetésfüggő cselekedet:
A végrehajtó modell nem lehet ellenséggel BtB-ben
vagy ellenséges ZoC-ben, és BtB-ben kell lennie a
Küldetés Céljával. A pontos hatás magától a
Küldetéstől függ. (Lásd: Küldetések). A figura nem
Mozoghat vagy változtathat Irányt.
•Felállás: A modell elveszti a Elterült tokenjét és
szabadon változtathat Irányt. Ha a Felállás által
BtB-be kerül egy ellenséggel, közelharci próbát kell
dobni az Elterült token eltávolítása után.
•Várakozás: A figura nem cselekszik.

Komplex cselekedetek
•Roham: A figura Célba vesz egy modellt a
Mozgás (Move) tulajdonságának dupláján belül
és egyenes vonalban halad felé úgy, hogy ha a
vonalat
képzeletben
meghosszabbítjuk,
az
ellenséges modell talapzatának közepén halad
át. Ha a rohamozó figura egy ellenség ZoC-jába
kerül a célpont ZoC-ján kívül, a roham azon a
ponton megszakad. Ha azonban a Célpont
ellenséges modell ZoC-ján belül kerülne egy
másik ellenséges modell ZoC-jába, azt figyelmen
kívül hagyhatja. Ha nem kerül a mozgás végén
BtB-be Célpontjával, a cselekedete megszakad.
Ha
BtB-be
kerül
Célpontjával,
Közelharci
Összecsapás próbát kell tenni és az első Sebzés
dobáshoz egy +2-es bónuszt kap a rohamozó
figura.

•Mozgás: A Figura bármely irányba lemozoghatja
Move tulajdonságát és a végén szabadon válthat
Irányt
(orientációt).
Az
Irány
váltása
helyváltoztatás nélkül is mozgásnak minősül.
Mozgással a figura nem kerülhet ellenséggel BtBbe nem haladhat át vagy kerülhet ellenséges ZoC- •Ki képesség: A modell megkísérel egy
be.
Komplex Ki képességet a profilkártyájáról.
Bizonyos
Ki
képességek
kombinálhatóak
mozgással. (Lásd: Mozgás)
•Fókusz: A figura annyi Ki tokent gyűjt magába,
amekkora a Ki tulajdonsága. E cselekvés alatt
nem mozoghat vagy válthat Irányt.

•Komplex küldetésfüggő cselekedet: A
végrehajtó modell nem lehet Ellenséggel BtB-ben
vagy Ellenséges ZoC-ban, és BtB-ben kell lennie
a Küldetés Céljával, valamint nem mozoghat
vagy változtathatja Irányát. A pontos hatás
magától a Küldetéstől függ. (Lásd: Küldetések)
Riku és Hotaru akárcsak jó pár szerzetestársuk a
Ro-Kan
Templo
frakcióból
rendelkezik
a
Felugrás(Jump up) Képességgel ami által
eltávolítják magukról az Elterült jelzőket. Így
nekik nem kell egy külön Felállás cselekvést
pazarolniuk.

Példa Rohamra
Egy sikeres Roham. A modell képes egyenes
vonalban BtB-be mozogni az ellenséges modellel
és a 8”-es rohamtáv bőven elég is számára ehhez.

Szintén egy példa sikeres Rohamra. A Roham
Célpontja Kato, akit egy egyenes vonalban tudunk
megrohamozni anélkül, hogy egy másik ellenséges
ZoC-on haladnánk át, továbbá benne van a figura
8”-nyi rohamtávjában is.

A Roham Célpontja Kato, ám a roham sikertelen,
mivel a Célponton kívül egy másik ellenséges ZoCon kell áthaladnunk, mielőtt a célpont ZoC-jába
érnénk. Így a roham megszakad azon a ponton
ahol az ellenséges ZoC-ot érintjük.

A Páncélozott Kairai elleni roham sikertelen,
ugyanis nem sikerült a Célponttal BtB-be kerülni,
miután lemozogtuk a 8”-nyi rohamtávot.

tesztek a Bushido-ban
Gyakran egy figura cselekedetének sikerességét Kockapárbaj tesztek (Opposed Tests)
egy teszt határozza meg.
Ezek elvégzéséhez a Cselekvő figura és a
Célpontja is dob annyi kockával, amekkora a
A Bushidoban két fő típusú tesztet különböztetünk használt Tulajdonság értéke vagy a Ki képesség X
meg, a Kockapárbaj és a Célpont Tesztet. Mindkét értéke. A teszt menete a következő:
teszt esetén K6-tal kell dobni. Ha egy kockával 11. A figurák kiszámolják, hány kockát kell
est dobnak, azt a kockát nem lehet beszámítani a
használniuk, beleértve a képességek, ki
dobás végeredményébe. Ha az összes kocka 1-es,
képességek vagy Ki boost-ok által
akkor a dobott érték 0-nak számít és nem
érvényesített módosítókat.
számolható bele döntetlenek esetén a dobott
2. A játékosok dobnak a kockáikkal, majd a
kockák számának összehasonlításakor. Minden az
szükséges újradobásokat elvégzik.
elsőn túl dobott 6-os megnöveli a dobás
3. A modellek a legmagasabb dobott
végeredmény értékét eggyel.
értékükhöz hozzáadják az érvényes
Ha bármely tényezők hatására egy figura
módosítókat.
Statisztikája, amelyet Kockapárbaj vagy Célpont
4. A
végeredményeket
összemérve
a
teszt esetén használt volna, 0 vagy kevesebb
győztes a magasabb számmal rendelkező.
értékre kerül a játékos, akkor is dob egy kockával,
ellenfele azonban annyival több kockával dobhatja A Sikerszintet a számok különbsége adja.
próbáját, amennyivel az érték 1 alá ment. Tehát Döntetlen esetén a következő lépéseket kell
egy 0-ás érték után a másik fél +1-es értéket (és nézni sorrendben:
ezzel kockát) kap, egy -1-es érték esetében pedig
1. A játékos, aki a legtöbb kockával dobott
+2-t.
(nem beleszámítva az 1-eseket) győz.
Ha bármely teszt alatt Ki boost vagy Ki Képesség
2. Az Aktív Játékos figurája győz.
használatára kerül sor, az Aktív modell vagy a
Kezdeményezéssel rendelkező modellnek kell ezt Célpont Teszt (Target Tests)
bejelentenie másodikként.
Ezeknél a megadott tulajdonság/típus értékével
egyenlő darab kockával kell dobni, pl. Ki/Célpont
teszt (5), Mozgás/Célpont teszt (6). A zárójelben
Az újradobásokat illetően
lévő számot Célszámnak (Target Number)
Ha bármilyen esetben újra kellene dobni valamit,
nevezzük és ezt a számot kell elérnie vagy
akkor az alábbi sorrendet kell követni: modell A a
meghaladnia a legnagyobb dobott értéknek a
Kezdeményezéssel rendelkező fél míg modell B az
sikerhez. Ha ez sikerült, akkor a teszt sikeres, ha
Ellenfele.
nem, akkor sikertelen. Ha teszt Sikerszintre
1. modell B-t irányítója követeli a célpont
hivatkozik, akkor az a dobott szám és a Célszám
modell A bármely kockájának újradobását,
különbsége. Ha nincs kimondottan megnevezve
modell A elvégzi az újradobást, ezután
tulajdonság, a Célpont Tesztet egyetlen K6
modell B elvégzi saját újradobásait.
kockával kell megdobni.
2. modell
modell
modell
modell

A
B
B
A

irányítója követeli a célpont
bármely kockájának újradobását,
elvégzi az újradobást, ezután
elvégzi saját újradobásait.

Példa: Yuminak egy Mozgás Célpont Teszt (5)
tesztet kell elvégeznie. A Mozgás tulajdonsága 4,
így 4 kockával dob. Az eredményei 3, 3, 5 és 6,
tehát sikerült a próba. A Bakemononak egy Ki
Célpont teszt (4) tesztet kell elvégeznie. A Ki
tulajdonsága 1, ezért csak 1 k6-al dob. A dobás
eredménye 2, így elvéti a próbát.

A Sebtáblázat
A teszt Sikerszintje (Success Level) határozza meg,
melyik oszlopot kell figyelembe venni. Ezután a
játékos végrehajt egy Sebzés Dobást (2k6, add
össze az eredményt), majd miután ezekhez
hozzáadta, illetve elvette belőle a módosítókat,
összeveti a táblázat megfelelő sorával. Az így
kapott szám a ténylegesen kiosztott sebzés
(Wound).
Sebzés
Dobáskor
az
1-esek
is
számítanak.
Azon
modellek,
amik
nem
rendelkeznek Közelharci fegyverrel, megfelezik az
általuk okozott sebeket. (A Bushidoban mindig
lefelé kerekítünk!)

Távolharci Támadások (Ranged Attacks)
A Távolharci Támadásokhoz szükséges lépések:
1. A Távtámadás (Ranged Attack) bejelentése.
(a) A modell lemozoghatja Move értékét
és szabadon változtathatja Irányát.
(b) Válassz Célpontot.
(c) A lövő figura talpazata és a célpont
térfogatának egy pontja közötti
távolságot kell mérni. A távolságot
össze kell vetni a fegyver távolsági
értékeivel. (Lásd: Profilkártyák)
Ha a távolság nagyobb, mint a
fegyver Hosszú Távja, akkor a
támadás automatikusan elbukott és
a 7. lépéstől kell folytatni.
(d) A játékosok bejelentik bármilyen Ki
képesség, Tulajdonság, vagy egyedi
hatások használatát.
(e) A Távtámadás (Ranged Attack)
Célszámát kiszámítjuk az előző
lépésben meghatározott távolság
alapján és beszámítunk minden
pozitív és negatív módosítót.
1.

Az Aktív Játékos kiszámítja, a cselekvő
modell hány kockát fog használni a
Távtámadás tulajdonságának alapértékéből
és az érvényes módosítókból, majd ezután
eldönti, akar-e képességei vagy Ki
képességei közül bármelyiket használni,
illetve használ-e Ki boostot távtámadás
tulajdonságára.
(a) Az Aktív Játékos dob kockáival.
(b) Az Aktív Játékos bármely szükséges
újradobást elvégez.
(c) Az Aktív játékos ezután választ max
két további kockát, amelyekkel nem 1-est
dobott. Ezek a kockák +1 módosítót adnak
a legmagasabb kocka értékéhez. Az első
után dobott 6-osok továbbá hozzáadják a
fentebb taglalt +1-üket is (így +2-nek
számítanak). Az ezek után kapott eredmény
a Távtámadás próba eredménye.

3. Az játékos összeveti a dobása
végeredményét a Célszámmal. Ha a dobás
eredménye kisebb a Célszámnál, a próba
sikertelen és innen a 7-es pontra kell
ugorni. Máskülönben a próba sikeres, így a
4-es ponttal folytatjuk.
4. A Célpont figura irányítója kinevezhet egy
másik Barátságos figurát új Célpontként,
ha:
(a) A Cselekvő modell LoS-a áthalad
a kinevezett modell ZoC-ján, mielőtt
az eredeti célpont Térfogatának
bármely pontját érintené.
(b) Ha a kinevezett modell LoS-t tud
vetni a cselekvő modellre.
(c) Ha a kinevezett modell nincs

teljesen
Kimerülve.
(d)
Ha a, b, c lépés feltételei
teljesülnek, a kinevezett figura lesz a
Célpont.
5. A játékosok bejelentik az Azonnali Ki
Képességek használatát.
6. Az aktív modell Sebzést dob a Célpontra.
Példa1: A játékos 5, 4 , 1 eredményt dob. Az 1-es
nem használható, ezért azt eltávolítjuk. A
legmagasabb dobott szám az 5, ehhez hozzáadunk
+1-et a 4-es miatt. Tehát a Távtámadás dobásunk
eredménye 6.
Példa2: A játékos a következőt dobja 6 , 6 , 2. A
legnagyobb szám a 6-os, továbbá a két másik kocka,
amelyek nem egyesek, még hozzáadnak az
eredményhez +1-et. Végül minden, azon első 6-oson
kívüli 6-os után jár +1. A végeredmény tehát:
6+2+1, azaz 9.

7. Az Aktív modell lemozoghatja Move
tulajdonságát bármerre és a végén Irányt
válthat, ha még eddig nem tette. Ezután
módosítsátok megfelelően a Lövedék- és
Újratöltés tokeneket a modell Profillapján.
8. A Távtámadás ezennel befejeződött és a
Cselekvő modell kondíciója romlik egy
szintet
(Kipihent-Fáradt-Kimerült).
Távolsági Támadás Módosítók:
Fegyver Távok
Közeli Táv
Közepes Táv
Hosszú Táv

Célszám
3
5
7

Hatás módosító
Célszám
A Célpont apró
+2
A Célpont kicsi
+1
A Célpont nagy
-1
A Célpont hatalmas
-2
A Célpont Elterült
-1
A Célpont Kimerült
-1
A Célpont Meglepett
-1
A Célpont fedezékben van
+2
Az Aktív modell Futott ebben a körben
+1
Az Aktív modell mozgott
+1
Az Aktív modell mozogni fog
+1
BtB-ben lévő modell Célzása
Ha a Célpont modell BtB-ben van egy Barátságos
figurával, a 4. lépés után el kell végezni egy
Távtámadás Célpont Tesztet(5) a következő
módosítókkal.
A
A
A
A

Célpont
Célpont
Célpont
Célpont

Apró
Kicsi
Nagy
Hatalmas

+2
+1
-1
Automatikus Siker

Ha a Teszt sikeres, a próba a fentebb leírtak
alapján folytatódik. Ha nem sikeres, a távtámadás
új célpontja a legközelebbi (a régi Célponttal) BtBben és LoS-ban lévő barátságos figura lesz. A
Távtámadás menete az új Célponttal a 4. ponttól
folytatódik.

Távtámadás Példa
A Bakemono Íjász fegyverének távolság táblája
4/8/12, tehát a lövés a közepes távolságba esik,
amelynél az alap Célszám 5.

Az aktív játékos kiválaszt és aktivál egy Bakemono
Íjászt és bejelent egy Távtámadás Cselekedetet.
Mivel a Bakemono Íjász nincs ellenséges figurával
BtB-ben vagy annak ZoC-jában, így képes a
cselekedetre.

Ezután beszámítja a módosítókat: +1, mert az
Íjász mozgott és +1, mert a Majom mérete apró.
Tehát a célszám ennél a Távtámadásnál 7.
Most kiszámolja a használandó kockák számát: a
figura
Távtámadás
Tulajdonsága
2,
ezt
növelhetné 1-el minden 3 elköltött Ki Tokenért,
ám most úgy dönt, nem használ Ki boostot a
növelésére.

Dob a két K6-al és az eredmények 5 és 4, tehát a
végeredmény 6 (5 a legmagasabb szám +1 a 4esből).

A játékos Mozgatja a Bakemono Íjászt, így
hozzáadva egy +1 módosítót a Célszámhoz egy
Majomhoz közelebb mozgatja a Bakemono Íjászt
és kinevezi azt Célpontnak. Egyik játékos sem
használ Ki képességet.
Leméri a távolságot, amely 7”.

Ezt összehasonlítva a 7-es célszámmal látszik,
hogy a próba sikertelen. A Bakemono kap egy
Újratöltés tokent és kondíciója romlik eggyel. A
cselekvés véget ér és most az ellenfele lesz az
Aktív Játékos.

KÖZELHARCI ÖSSZECSAPÁSOK
(Melee Exchanges)
Egy Közelharci összecsapásnál először azt kell
eldönteni, kié a kezdeményezés. A Kezdeményező
figura a Támadó, a másik modell a Védekező fél. A
támadó elsőnek üthet és másodikként választ
használható Ki képességei és/vagy ki boost
használata közül. Általában az Aktív Figuráé a
kezdeményezés,
de
bizonyos
hatások
megváltoztathatják ezt. Ha két ellentétes hatás éri
a figurát kezdeményezésével kapcsolatban, a
hatások semlegesítik egymást.
A következő lépéseket követve zajlik le a
közelharc:
Fordítsuk a két figurát egymással szembe.
(Úgy, hogy Irányuk érintkezzen.)
1. Mindkét
figurának
kiszámoljuk
a
használandó kockák számát. Az alapérték a
figura közelharc tulajdonsága (Melee Skill),
ehhez járulnak hozzá az esetleges ekkor
használandó Ki képességek, Ki boost-ok és
képességek módosítói.
2. A Védekező fél dönt először, hogy kíván-e
ezekkel élni, majd a Támadó teszi ugyanezt.
3. Ha a kockák száma eldőlt, a játékosok
magukban szétosztják a kockákat támadás
és védekezés között. Ha Speciális Támadást
vagy Védekezést használnak, akkor titokban
le kell vonni az árának megfelelő
mennyiségű
kockát.
(a) A támadás és a védekezés kockáinak
más-más színűnek kell lennie. Így például
egy
3-as
közelharc
tulajdonsággal
rendelkező figura dobhat 3 támadó kockát,
2 támadó és 1 védekező kockát, 1 támadó
és 2 védekező kockát, vagy 3 védekező
kockát.
4. A kockák elosztása után a játékosok
egyszerre jelentik be, melyik Speciális
Támadást/Védést
használják.
(a) Fontos,
hogy egy modell egyszerre
csak, egy Speciális Támadást, vagy egy
Speciális Védekezést használhat!
5. A játékosok egyszerre dobnak a kockáikkal,
és ha szükséges, elvégzik az újradobásokat.
6. Mindkét játékos kiszámolja a támadási és
védekezési
értékeik
végeredményét:
mindkét
kategóriában
veszik
a
legmagasabb
eredményüket,
majd
maximum 2 másik kockát választanak (ezek
eredménye nem lehet 1-es), amely
eredménye alapján növelik a végeredményt
+1-el , továbbá minden az első után dobott
6-osért továbbra is jár alapból +1 (így a
hatos összesen +2-t ér).
7. A játékosok minden érvényes módosítót
hozzárendelnek az eredményeikhez.
(a) Ha egy játékos egy kategóriában nem
dob kockát, akkor abban a kategóriában az

eredménye 0.
(b) A Támadó modell összeveti támadását
a Védő védelmével. Ha az érték kisebb, a
védekezés sikeres és a 10. ponttal
folytatódik a folyamat. Ha nagyobb vagy
egyenlő ,a támadás sikeres és a 8. ponttal
folytatódik a menet.
8. A játékosok használhatnak Azonnali Ki
Képességeket.
9. A Támadó Sebzést dob (Damage Roll) a
Védekező
ellen.
Ha
ennek
eredményeképpen a Védekező modell
lekerül a csatatérről vagy kikerül BtB-ből,
esetleg Elterült pozícióba kerül, akkor a
11. ponttal folytatódik a harc.
10. Most
a
szerepeket
felcserélve
(a
Támadóból lesz a Védő, a Védőből a
Támadó) menjetek végig a 7. ponttól, ha a
Védő használt támadó kockát, illetve még
nem volt Támadó fél a harcban.
11. A közelharc befejeződik és mindkét modell
kondíciója romlik egy szintet (KipihentFáradt-Kimerült).
Módosítók hatásai Közelharcban
Hatás
Módosító
A modell kimerült
-1
A modell állapota kimerült
-1
A modell állapota ijedt
-1
Túlerő
-1
(minden ellenséges modellért, amely BtB-ben
van vele és nem a közelharcoló modell, illetve
nincs másik baráti modellel BtB-ben.)
A modell Elterült tokennel rendelkezik
-1
A modell ebben a körben már futott
-1
A modellt meglepett
-1
A Túlerőről
A Közelharci Összecsapásban a modellek -1
módosítót kapnak minden Ellenséges modellért,
amellyel BtB-ben vannak, de jelenleg nem a
Közelharcuk Célpontja, továbbá nincsenek BtBben Barátságos egységekkel.

(1)

(2)

(1) Ezen a képen egy Nagy talapzatú Oni ellen
épp túlerőben van két Ashigaru. Azonban a
második (2) képen az Onira már nem vonatkozik
a létszámfölény, mivel egy Barátságos modell
BtB-be lépett a túlerőt jelentő Ashigaruval.

Példa Közelharcra

Mivel Kenkoé a kezdeményezés, ő
nézi elsőnek a Támadását, amely
összesen 7 (6 a legmagasabb és
+1 az 5-ösből, az 1-es nem
használható).
Az Ashigaru Védelme összesen 5
(4 a legmagasabb és +1 a másik
4-esből).

Az Aktív Játékos Kenkót választja az Aktív
modelljének, Cselekvésnek pedig egy Közelharcot
választ az Ashigaru ellen. Mivel Kenko az Aktív
modell, övé a Kezdeményezés. Az Ashigarunak
ugyan lenne Megelőző Csapása (First Strike), de
mivel a kört BtB-ben kezdték, ezen képességét
nem alkalmazhatja. A modelleket egymással
szembe fordítjuk úgy, hogy Irányuk érintkezzen.
Mindketten kiszámolják a használható kockáikat.
Elsőként az Ashigaru, akinek 3
a Közelharci tulajdonsága
(Melee Skill) és nem használ Ki
boostot, így 3 kockát
használhat. Ezeket oszthatja
szét Támadás és Védekezés
között.
Most Kenko jön. Az alap
Közelharc képessége 4 és 2 Ki
pontot boostra fordít, így 5
kockát oszthat szét Támadás és
Védekezés között.

Tehát Kenko támadása talált 2-es Sikerszinten. (75=2)
Most a Sebzésdobás előtt úgy dönt, használja a
"Vasöklök" (Fists of Iron) Azonnali Ki képességét 2 Kiért, így +3-at kap a Sebzéstáblán a dobásához (+1 a
Közelharci erő alap a fegyvere miatt és +2 a Ki
képességből). Dobása 2, 2 és a módosítóval összesen
7-et kap, de az Ashigaru páncél 2-vel rendelkezik, ezt
le
kell
vonni
a
dobás
eredményéből. Így a végső
eredmény 5. A Sebzéstáblázat
alapján így összesen 1 sebet
ejtett ellenfelén.
A "Kombinált Támadás" képesség miatt azonnal újra
dob 2-vel alacsonyabb Sikerszinten, tehát
0-án. (Az eredeti Sikerszint 2-ből levonunk 2-t). Ezúttal
6, 5-öt dob és a +1
(a Fegyvermódosítója) -2 (az Ashigaru Páncél
2-je) módosítókkal a
végeredménye 10. A
Sebzéstábla alapján az
Ashigaru további 1 sebet
szenved el.

A játékosok titokban kiosztják Támadás és
Védekezés között a kockáikat. Kenko tulajdonosa
úgy dönt, használja a "Kombinált Támadás"
képességet, így feláldoz 1 kockát és a maradék 4ből 3-at támadásra és 1-et védekezésre fordít.

Mivel az Ashigaru nem halt meg, nem esett el,
BtB-ben maradt, van kockája támadásban és
még nem volt Támadó ebben az ütközetben ez
előtt, ezért most szerepet cserélnek, az Ashigaru
lesz a Támadó, Kenko pedig a Védekező. Az
Ashigaru 5-öt dobott támadásra, míg Kenko 4-et,
Az Ashigaru tulajdonosa le akarja kötni Kenkot, így 1-es Sikerszinten sikeres az Ashigaru
ezért 2 kockát védekezésre és 1-et támadásra támadása
fordít.
Kezdve a Védekezővel mindkét fél eldönti, akar-e
Ezután jön a speciális támadások/védekezések Azonnali Ki Képességet használni. Egyikük sem él
bejelentése, amelyet egyszerre tesznek. Az ezzel a lehetőséggel. Az Ashigaru sebzést dob 4,
Ashigaru nem használ semmilyen képességet, 5-re
9-es
végeredménnyel,
tehát
a
Kenko pedig bejelenti, hogy a Kombinált Támadás Sebzéstáblázat alapján Kenko elszenved 2 sebet.
képességét használja, amely költsége 1, így csak 4
kockával dob 5 helyett.

A dobások megtörténnek, Kenko 6, 5, 1-et dob Mivel mindkét figura volt
befejeződik
és
támadásra és 4-et védekezésre, míg az Ashigaru Közelharc
Kondíciója romlik egy szintet.
4, 4-et dob védekezésre és 5-öt támadásra.

már Támadó, a
mindkét
figura

speciális támadások/védekezések
Ezek a speciális képességek, melyek
lehetővé teszik egy figurának ellenségére valamely
hatást gyakorolni közelharcban a sebokozáson
kívül egy sikeres Támadás/Védés esetén.
A modellek által használható speciális
Támadások/Védekezések a profillapjukon fel
vannak tüntetve. Minden Speciális Támadás/Védés
rendelkezik egy X költséggel, amely a leírása után
található és meghatározza a közelharci dobásból
eltávolítandó kockák számát. (Lásd: Közelharci
Összecsapások) Ez a módosító csak az aktuális
próbára érvényes. Egy figura csak egy Speciális
Támadást vagy Védekezést használhat egy
Közelharci Összecsapásban.
Ha egy speciális Támadás/Védés okozta
mozgásból kifolyóan a tábla határain kívülre
csúszna, akkor a modell mozgása automatikusan
megszakad a tábla szélénél.
Ha egy speciális Támadás/Védés okozta mozgásból
kifolyóan a figura egy másik figurával BtB-be kerül:
•

Speciális támadások
Erős Csapás (Slam Attack, Lesújtás): Sikeres
Támadás esetén a Célpont 3"-et mozog egyenes
ívben a támadótól el, és Elterült pozícióba kerül.
A Védekező csak a sebzés felét szenvedi el ez
után a támadás után.
Dobás (Throw Attack): Siker esetén a Célpont
K2" távolságon belül bárhova áthelyezhető a
LoS-on belül és Elterült pozícióba kerül.
Sebzésdobáskor fele akkora sebzést szenved el.
Lábsöprés (Sweep Attack): Siker esetén a
Célpont Elterült pozícióba kerül. Sebzésdobáskor
fele akkora sebet szenved.
Hatalmas csapás (Powerfull Attack): Siker
esetén a támadó +2 Erőmódosítót kap a
Sebzésdobásához.

Kombinált Támadás (Combo Attack): Ha
sikeres a támadás, a Sebzésdobás után azonnal
Ha a figura, amellyel ütközik, nagyobb még egyszer dobjon sebzést -2-es módosítóval a
Méretű, a figura egyszerűen megáll ott, Sikerszintre. A folyamat addig folytatódik, amíg a
ahol BtB-be került.
Sikerszint nem süllyed 0 alá.

Ha a két figura Mérete megegyezik, a Példa: Hiro 3-as Sikerszinttel megtámadott egy
mozgó figura megáll ott, ahol BtB-be került, Kairait. A játékosa először a 3-as Sikerszinttel
és mindketten Elterült állapotba kerülnek.
dob sebzést, majd az 1-es Sikerszinten még
egyszer dob (3-2=1 Sikerszint). A következő
• Ha a figura, amellyel ütközik, kisebb alkalommal már -1-es Sikerszintre kéne dobnia,
Méretű, a mozgó figura elmozdítja a másik ezért nem kap több dobást.
figurát az ütközési ponttól egyenesen eltérő
irányba annyira, hogy a lökés okozta teljes Kritikus csapás (Critical Strike Attack):
mozgását el tudja végezni. Az eltaszított Sikeres Támadás esetén a Sebzésdobáskor
modell a saját mozgása végén Elterült dobott egyforma eredményű dobások azonnal
pozícióba kerül.
eltávolítják a Védekező figurát a játékból(Például: 4-4-es, dobás 5-5-ös, stb.)
Ha ezen mozgásokat valamely Áthatolhatatlannak
minősülő terep meggátolja, a figura a tereppel való Lökés (Push Attack): Siker esetén a célpont
érintkezés pontján befejezi a mozgást.
nem kap sebet, helyette 1"-et mozog egyenesen
a Támadótól elfele, ha ez lehetséges.
•

Hátráltató támadás (Force Back Attack):
Siker esetén a célpont 1"-et mozog a Támadótól
egyenesen elfele, majd a
Támadót egyenes vonalban újra BtB-be kell
helyezni vele. A célpont Sebzést nem szenved.

Speciális védekezések
Ellentámadásos védekezés (Counterattack
Defense): Ha a Védekezés sikeres ÉS a Támadó
használt támadókockákat, ellenőrizd a Védekezés
Sikerszintjét. Ha ebből 2-t levonva 0, vagy nagyobb
számot kapsz, akkor a Védekező modell ezen a
Sikerszinten dobhat 1 Sebzésdobást Támadója
ellen.

Kitérés (Side Step Defense): Siker esetén a
Védekező figura 1"-et mozog a Támadótól elfele.
Lökéses védelem (Push Defense): Siker
esetén a Támadó 1"-et mozog a Védekezőtől
egyenesen elfele.

Behúzó védekezés (Drag Defense): Siker
Dobásos védelem (Throw Defense): Siker esetén a Védekező 1"-et mozog ellenfelétől
esetén a célpont 2" távolságon belül bárhova egyenesen elfele, majd a Támadót egyenes
áthelyezhető a LoS-on belül és Fekvő pozícióba vonalban újra BtB-be kell vele hozni.
kerül, ezért kap egy Elterült tokent.
Védekező Lábsöprés (Sweep Defense): Siker
esetén a Támadó Fekvő pozícióba kerül, ezért kap
egy Elterült tokent.

Vegyük például a Savage Wave modelljét Wakát.
Wakának van egy Speciális Támadása és egy
Speciális Védekezése.
Ha Waka Irányítója Waka Dobás Támadásával (1)
(Throw Attack) próbálkozik, akkor 1 kockával
kevesebbel
dobhat
majd
Közelharci
Összecsapásban. Azonban ha ehelyett a Lökés
Védelem
(0)(Push
Defence)
képességet
választja, akkor ehhez nem kell kockát
levonnia.
Fontos, hogy egy modell egyszerre csak
vagy egy Speciális Támadást, vagy egy
Speciális Védekezést használhat.

a figura állapotai
Egy figura a játék alatt különböző hatások
eredményeként különböző Állapotokba kerülhet.
Egy modell akár egynél több Állapotban is lehet
egyszerre. Az állapotokat jelző Tokeneket mindig jól
láthatóan a figura profiljára, vagy a modell mellé
az asztalra kell helyezni, hogy te és ellenfeled is
tisztában legyetek az adott figura Állapotával.

Lángol (On Fire): Ha egy figura Profillapján Tűz
tokenek vannak, akkor a figura Lángol. A Vég
Fázisban el kell távolítani a legmagasabb értékű
Tűz tokent és a modell elszenved az értékével
megegyező sebet (woundot), ebből nem vonódik
le a Szívósság (Toughness) Tulajdonság
módosítói. Ha a figurán marad 3 vagy több
egyenlő értékű Tűz token, akkor cseréljetek 2-t ki
Harcidüh (Berserk): A figura megkapja
egy eggyel magasabb értékű Tűz tokennel. A
az Agresszív (Agressive) és Türelmetlen
Lángoló figura ,vagy egy a Lángoló figurával BtB(Impetous) Tulajdonságokat, a modell csak ben tartózkodó, Ellenséggel nem BtB-ben vagy
Közelharc és Roham Cselekvéseket
ZoC-ban lévő Barátságos modell elkölthet egy
használhat és ezekkel meg kell próbálnia BtB-be
Egyszerű Cselekedetet és eltávolíthat 2 Tűz
kerülnie a lehető legrövidebb úton a legközelebbi
tokent az égő figura profillapjáról.
Ellenséges modellel. Ha a figura nem képes
Célpontul választania egy Ellenfelét ezekhez az
Példa: A Vég Fázisban az Ashigaru profillapján
akciókhoz valamilyen Ki Képesség, Ellenséges
van 3 darab Tűz (1) token és 1 Tűz (2) token.
Tulajdonság vagy Egyedi Hatás miatt, akkor
Eltávolítja a Tűz (2) tokent és elszenved 2 sebet,
szabadon cselekedhet.
ezután el kell eltávolítania 2 Tűz (1) tokent és
ráhelyezni 1 Tűz (2) tokent, mivel három
Vak (Blind): A Vak figura képtelen LoS-t
egyforma értékű Tűz token volt a lapon. Így az
mérni BtB-n kívül, mindig másodikként
Ashigaru 1 tűz (1) és 1 tűz (2) tokennel folytatja
cselekszik
a játékot.
Közelharcban és kap egy -1 MS módosítót.
A kör Vég Fázisában minden Vak jelzővel
Mérgezett (Poisoned): Ha a figurának
rendelkező figura profillapjáról távolítsatok el
Méreg tokenek vannak a Profillapján,
egyet.
akkor mérgezettnek számít. A Vég
Fázisban el kell távolítani a
Irányítás alatt (Controlled): Az
legmagasabb értékű tokent és a figura elszenved
Irányítás alatti Ellenséges figurák
a token mértékével egyenlő sebet (Wound). Ha
Barátságossá válnak (tehát olyan, mintha marad a profillapon 3 vagy több megegyező
a Csapatod tagjai lennének) annyi
értékű token, abból 2t le kell cserélnie egy
Cselekvésre ahány irányítás token van
eggyel magasabb értékű tokenre.
profillapukon. Az Irányítás alatti modellek képesek
minden általuk elvégezhető Cselekedetet
Példa: A Vég Fázisban az Ashigaru profillapján 3
végrehajtani és generálnak Ki-t, de a Ki Tokenjeiket darab Méreg (1) token és 1 darab Méreg (2)
nem használhatják, amíg az Ellenséges Játékos
Token van. Az Ashigaru Irányítója eltávolítja a
irányítja őket. Az Egyszerű Cselekedetek, illetve
Méreg (2) jelzőt és a modell elszenved 2 sebet.
minden Közelharc után, amiben a modell részt
Ezután eltávolít 2 darab Méreg (1) jelzőt,
vett, egy Összetett Cselekedetek, két Irányítás
amelyek helyére 1 darab Méreg (2) jelzőt helyez.
token eltávolításával járnak a Cselekedet
Így az Ashigarun összesen 1 darab Méreg (1) és
elvégeztekor. Amint az utolsó Irányítás token
1 darab Méreg (2) jelző marad.
lekerül a Profillapjáról, a figura újra Ellenségessé
válik és visszakerül eredeti játékosa Csapatába.
Elterült (Prone): Az Elterült helyzetű
figurák nem rendelkeznek ZoC-cal,
Ijedt (Frightened): Ez a modell
nincs hatásuk mások LoS-jára, az
megkapja a Defenzív Tulajdonságot és -1ellenséges figurák eldönthetik, hogy
et MS-re. Nem kerülhet BtB-be Félelem
BtB-ben tartózkodnak-e velük Cselekvések
tulajdonsággal rendelkező figurákkal
bejelentésekkor és mindig másodikként lesznek
Cselekedete eredményeként. A Fő Fázis alatt
Támadó fél Közelharcban. Az Elterült figura csak
minden alkalommal, ha Félelem próbára kerülne
a Felállás Cselekvést jelentheti be. Ha egy
sor, azt automatikusan elbukja. A kör Vég
Elterült figura Közelharc célpontjává válik vagy
Fázisában újra Félelem próbát kell tennie azon
Közelharcot kezdeményez Felállásból, -1 MS
érték(kek) legmagasabbja ellen dobva, amilyen
módosítót kap Cselekvése végéig.
Félelem Tulajdonsággal rendelkező modellel BtB-be
került. Ha ez a próba sikeres, akkor eltávolítjuk az
Ijedt jelzőt.

Szellembéklyó (Spirit Block): A
Szellembéklyó tokennel rendelkező
profillapok figurája nem termel Ki-t a Ki
Generálás fázisban. A Ki Generálás fázis
végén egy Szellembéklyó tokent el kell távolítani
az összes profilkártyáról, amelyen van.
Kábult (Bénult* Stunned): Ha egy
figura profillapján Kábult token van, az
elszenved egy -1 MS módosítót. A Vég
Fázis alatt egy Kábult token lekerül az
összes Kábult figura profillapjáról.

Naoko az Ito Klánból mérget
köphet ellenfeleire, amitől
azok megvakulnak.

Meglepett (Surpised): Egy modell Meglepett,
ha úgy válik egy Ellenséges figura
Cselekedetének Célpontjává, vagy az Ellenséges
figura úgy kerül vele BtB-be, hogy az ellenség
aktivizálásakor nem volt vele BtB-ben, illetve
mozgását a meglepett modell LoS-án kívül
kezdte és azon egyszer sem haladt át. Meglepett
figurák -1 MS-t kapnak, nem használhatnak Ki
képességeket vagy boostokat, mindig
másodikként válnak Támadó féllé a Közelharcban,
továbbá nem használhatnak olyan
Tulajdonságokat (Traits) vagy bármilyen
hatásokat, amely Kezdeményezésükre
befolyással van. A Meglepetés csak az azt kiváltó
Cselekedet befejeztéig tart.

ki képességek
Minden modell képes a profillapján szereplő
Ki Képességeket használni. A Ki Képességeket több
szempontból kategorizálhatjuk, az alábbiakban
szerepel információ arról, hogy milyen típusaik és
költségeik lehetnek, illetve pontosan mikor és
hogyan használhatod őket.
Közelharcban nem: Minden Ki Képesség
használható Közelharcban, kivéve
azokat, amelyek előtt ez az ikon áll.
Mozgás helyett: Az Egyszerű vagy
Összetett Ki Képességek használatát egy
figura kombinálhatja egy Mozgással a
képesség megkezdése előtt vagy
elvégzése után, kivéve ha ez az ikon van a előtte.

Ezenfelül a Ki képességeket
csoportosítjuk, hogy kire hatnak:
Személyi:
Csak
a
Ki
használójára van hatással.

aszerint

is

képesség

Célpont (X): Ez a képesség egy a
játékos által kijelölt Célpontra hat. A
Célpontnak X"-en belüli távolságon kell
lennie, különben a képességre fordított Ki
tokenek elvesznek a hatás létrejötte nélkül.

Aura: Ez a képesség egy területre hat,
amely lehet változtatható vagy konstans. A
terület a figura talpazatának a szélétől
mérendő, 360 fokban számítandó és az aurát használó
figura mindig az aurán belül van. Az Aura nem veszi
A Ki Képességek használata függ az időzítésétől is. figyelembe a LoS-t, Tereptárgyakat és Fedezék
Az Azonnali és Aktív Ki Képességek használata
szabályokat, hacsak a képesség leírása másképp nem
nem számít Cselekvésnek.
határoz. Minden figura, amely akár részlegesen
beleesik az Aura területébe, hatása alá kerül. (Lásd:
Azonnali:
Távolság Mérése) Az Aurák a Vég Fázisig tartanak,
• Bármikor használható, kivéve Közelharcban vagy amíg a használó figura ki nem kerül a csatatérről
és Távtámadáskor, ahol az időzítést a (ha ez még az adott kör Vég Fázisa előtt történne
követendő lépések sorozata határozza meg. meg).

•

(Lásd: Közelharc lépései, illetve Távtámadás
Kitörés: Ez a képesség egy területre hat,
lépései)
amely lehet változtatható vagy konstans. A
Kombinálható egy Egyszerű vagy Összetett
terület a figura talpazatának a szélétől
cselekedettel, ha épp a figura az Aktív mérendő 360 fokban. A Kitörés nem veszi figyelembe
modell,
mivel
nem
minősül
külön a LoS-t, Tereptárgyakat és Fedezék szabályokat,
Cselekedetnek.
hacsak a képesség leírása másképp nem határoz.
Minden figura, amely akár csak részlegesen beleesik a

Kitörés területébe, hatása alá kerül. A Kitörés hatásai a
Aktív:
• Csak akkor használható, ha a figura Ki Képesség befejeztéig tartanak.
játékosa az Aktív Játékos még akkor is, ha
Különleges: A Ki Képesség működése
nem ez a figura az Aktív modell.
nem szokványos és a Profillapon a
• Mivel ez nem számít Cselekvésnek, együtt
leírásban szerepel a pontos működésének
használható egy Egyszerű vagy Összetett
leírása.
Cselekedettel, ha a figura az Aktív modell.

Minden Ki képességnek van egy Ki token
Ne felejtsük, hogy Azonnali és Aktív Ki
ára; ennyi Ki tokent kell elkölteni ahhoz,
Képességekkel nem lehet befolyásolni egy már
hogy a képesség hatásai létrejöjjenek. Ha
elvégzett dobás eredményeit, illetve minden
nincs
a figurának elég Ki tokenje, nem
dobást
vagy
tesztet
befolyásoló
Ki
használhatja
a képességet. Egy Képesség
Képességet/boostot a dobás előtt kell be jelenteni
költsége
lehet
változtatható
vagy konstans.
és ki kell fizetni.
Ki Boost Tulajdonságokba
Egyes
figurák
képesek
tulajdonságaikat
ideiglenesen megnövelni Ki tokenekért cserébe.
(Lásd: a Profillapokat) Ezek a Boostok Azonnali
•
(Instant)
és
Személyi
(Personal)
Ki
Képességeknek számítanak. A megnövelés
időtartama
az
éppen
Aktív
modell
Összetett (Complex):
•
Az
Összetett
Ki
Képességek
elvégzése Cselekedetének befejeztéig tart.
Minden egyes használt Ki Boost egy Ki Képesség
egyenértékű egy Összetett Cselekedettel.
•
Csak akkor használható, ha az Aktív modell.
aktivizálásának tekintendő.

Egyszerű (Simple):
•

Az
Egyszerű
Ki
Képességek
elvégzése
egyenértékű egy Egyszerű Cselekedettel.
Csak akkor használható, ha a figura az Aktív
modell.

Ez a példa már nem szerepel az új könyvben
Egy játékos Yumit aktivizálja, de nem biztos benne,
hogy 4"-en belül van az a Bakemono, amely ellen
Közelharci támadást akar kijelenteni. Szerencsére
Yumi képes eggyel növelni a Mozgás képességét
minden 2 ráköltött Ki token után. A játékos úgy
dönt, hogy megnöveli a mozgás képességét
eggyel, elkölti a szükséges Ki tokeneket és
bejelenti a Közelharci Támadást.
Egy játékosnak van egy figurája, aminek 6 Ki
tokenje van, Túlerő ellen küzd Közelharcban és
képes 3 Ki tokenért növelni a Közelharc
tulajdonságát eggyel. A figura kockáinak
kiosztásakor úgy dönt, hogy erre a cselekedetre
megnöveli közelharcát 2-vel mind a 6 Ki tokenért
cserébe.]

tulajdonságok
A Bushidoban a modelleknek általában egy,
vagy több Tulajdonságuk (Traits) van. Néhány
Tulajdonságnak van X, Y, vagy típus értéke,
amelyet zárójelben tüntetünk fel a Tulajdonság
neve után. Ez lehet valamilyen pozitív vagy
negatív módosító, megadott távolság vagy egy
bizonyos típusú modell (Lásd: Profilkártyák-Típus),
amire hat.
Néhány Tulajdonság a modell profilkártyáján a
Közelharci vagy Távolsági kategóriába tartozik. (Ezt
az adott modell Tulajdonságát követő zárójelben
tüntetjük föl.) A fent említett kategóriától függően
az adott Tulajdonság csak a modell Közelharci vagy
Távolsági
fegyverzetére
vonatkozik.
Ha
a
Tulajdonság mögött nem szerepel kategorizálás,
akkor az adott Tulajdonság a modell minden
fegyverére vonatkozik.

Assault fire (Rohamtűz): Az a modell, amelyik
rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, egy Távolsági
Támadását kombinálhatja egy Közelharc, illetve
Roham Cselekvésével. A Távolsági Támadást a
Közelharci Összecsapás előtt kell elvégezni, távja
Rövid Távnak minősül. Hogyha Távtámadás
hatására az Ellenséges modell kikerül a játékból,
akkor a modell Cselekvése azonnal véget ér. A
modell elszenved -1 MS és -1 RAS módosítót, ha
ezt a Képességet kívánja használni. A modell
nem választhatja azon Ellenséges modellt vagy
modelleket
a
Rohamtűz
Célpontjának,
amelyekkel körét BtB-ben kezdte.

Assassin (Orgyilkos): Ha a modell sikeres
támadást hajt végre egy Meglepett modell ellen,
akkor 3 kockával dobja a Sebzésdobást (Damage
Roll) és ebből a 2 nagyobb eredményt kell
Példa: Ha egy modell rendelkezik az Éles használnia.
(Távolsági)[Sharp (ranged)] Tulajdonsággal, csak
akkor kapja meg a Tulajdonságot, ha Távtámadás Automatic disengage (Azonali Eltávolodás):
Cselekvést hajt végre Távolsági fegyverével.
Az ezen tulajdonsággal rendelkező modell
Cselekvései szempontjából figyelmen kívül
A játékos nem választhatja meg, hogy használ-e hagyhatja azt, hogy BtB-ben van egy Ellenséges
egy adott Tulajdonságot, de megválaszthatja, hogy modellel, és az Elszakadás Cselekvés használata
milyen sorrendben hajtja végre azok hatását. Ha a nélkül is kiléphet BtB-ből.
leírásuk másképp nem határoz a Tulajdonságokat
folyamatosan aktívnak kell venni.
Aware (Éber): A figura 360°-os LoS-sal
rendelkezik.
Példa: A játékos által Irányított Kairai rendelkezik a
Feltámadás (4) és Utolsó Lehelet Tulajdonságokkal. Believer (Hívő) (X/Típus/Y): A típusban foglalt
A játékos dönthet úgy, hogy először a Feltámadást típusú Barátságos modellek, akik X”-en belül
használja és ha a próbája sikeres, akkor a modell vannak, Y értékkel csökkentik a Ki Képességeik
minden sebét visszagyógyulja. Ha a próba árát.
sikertelen, az Utolsó Lehelet aktivizálódik.
Blood of Orochi (X) (Orochi Vére): A Ki
Generálási Fázisban a játékos összeadja az
Trait A – B
Agressive (Agresszív): Ez a modell nem összes jelenleg általa Irányított a táblán lévő
használhat több Védekező kockát, mint Támadó figurája Orochi Vére értékét. A játékos ezután
ebből az összegzett pontból költhet, hogy egykockát a Közelharci Összecsapásaiban.
egy modellnek megadja a Méreg Képességet a
Ammo (X) (Töltény): Ez a modell X számú kör Vég Fázisáig. A Méreg Képesség X és Y
az
adott
figurára
elköltött
Töltény tokennel (jelzővel) kezdi a játékot. Ha ez a értékei
pontmennyiségtől
függőek,
ezekről
bővebben
modell végrehajt egy Távolsági Támadást, vegyünk
le egy Töltény tokent. Ha ennek a modellnek lásd lejjebb:
elfogynak az töltény tokenjei, akkor több Távolsági 1 = Méreg (1/1)
2 = Mérgező (1/2)
Támadást nem hajthat végre.
3 = Méreg (2/1)
Armor (X) (Páncél): X mennyiséggel csökkentsd 4 = Méreg (2/2)
az ezt a modellt ért Sebzésdobások (Damage Roll)
Ha a modell már rendelkezik a Mérgező
értékét.
Tulajdonsággal, akkor a játékos választ, hogy
Armour piercing (weapon type) (Páncél melyiket használja a kör végéig. A fel nem
átütés (Fegyver típusa)): Ha a megtámadott használt pontok elvesznek.

modell rendelkezik Páncél Tulajdonsággal, a Páncél
Bodyguard (Testőr)
(X/típus):
Ha egy
Átütés ezt semlegesíti.
Ellenséges modell BtB-be mozog egy a Típus

alatt
megadott
Barátságos
modellel,
vagy
Távolsági Támadás Célpontjaként jelöli meg azt, ez
a modell helyet cserélhet vele, feltéve ha az alábbi
pontok teljesülnek:
● A Barátságos modell X”-en belül van és van
rá LoS

Conspiracy of the cult (X)
(A kultusz összeesküvése, esetleg Kultusz Mutyi):

Amikor a modell aktiválja ezt a Képességet,
maximum X-nek megfelelő mennyiségű sebet
(wound) okozhat egy barátságos
modelleknek/modelleknek, vagy magának és
ennek megfelelő mennyiségű Ki-t gyűjt össze. A
● A Barátságos modell nem Ellenséggel eleve modell nem szenvedhet több sebet ettől a
képességtől, mint a saját A Kultusz
BtB-ben.
Összeesküvése értéke. A Szívósság nem véd
● A Tulajdonságot használ modell nincs ezek ellen a sebek ellen.
Ellenséggel BtB-ben.
Co-ordinatet
attack
(type)
(Koordinált
támadás
(Típus)):
Ha
ez
a
modell
olyan
● A Tulajdonságot használó modell nem
Közelharci
Összecsapásban
van,
ahol
egy
Kimerült.
Barátságos adott Típusú modell által Túlerőben
A Tulajdonságot használó modell a helycsere után vannak, akkor ez a modell kap +1 MS-t.
szenvedő alanya lesz a helyet cserélt modellre Közelharci Összecsapásonként csak egyszer
irányuló Közelharci Összecsapásnak vagy Távolsági kapja meg ezt a bónuszt.
Támadásnak.

Cowardly (Gyáva): Ennek a modellnek újra kell
Bravery (Bátorság): Ez a modell újradobhatja az dobnia a sikeres Félelem tesztet. Ugyanazt a
elrontott Félelem próbát. Ezzel a képességgel csak Félelem tesztet csak egyszer kell újradobnia a
modellnek e Tulajdonság hatására.
egyszer dobhatja újra az adott próbát.
Brutal (X) (Brutális): Ez a modell hozzáad X-et a Cumbersome (Nehézkes): Ha ez a modell
legmagasabb Támadási
kockájához Támadás éppen nem az Aktív modell, akkor -1 MS-t kap.
esetén.
Deffensive (Defenzív): Ennek a modellnek
több
Védekezési
kockát
kell
választania
Közelharci Összecsapásokban, mint Támadási
Trait C – E
kockát.
Camouflage (X) (Álcázás): A modell nem lehet
Célpontja egy ellenséges modellnek, és nem is Disturb flow (X/Y) (Áramlat megzavarása):
léphet vele BtB-be amennyiben a modell Minden Ellenséges modellnek X-el több Ki Tokent
Fedezékben van, kivéve, ha az ellenséges egység kell elköltenie, amikor Ki Képességet használ Y”Cselekvését X”-en belül kezdte.
en belül.
Channel (X) (Ki átadás): Ennek a modellnek az
aktivációja során a modell levehet a saját Ki
tokenjeiből és átadhatja egy vagy több barátságos
modellnek X”-en belül. Amennyiben az átadásra
jelölt modellek X”-en kívül vannak, a tokenek
elvesznek.

Dodge
(X)
(Elkerülés):
Közelharci
Összecsapásban ez a modell Ellenfele X-nek
megfelelő
mennyiségű
Támadási
kockáját
dobathatja újra. Ugyanazt a kockát ezzel a
Képességgel csak egyszer lehet újradobatni.

Chargeing Bonus (Bonus) (Rohambónusz): Ha
a modell Roham Cselekvést alkalmaz, a Cselekvése
befejeztéig megkapja a zárójelben definiált
képességet.

Durable (Tartós): Ha ez a modell egynél több
sebet kap, akkor az elszenvedett sebzést egy
sebre csökkenti. Ha ez a modell egynél több
sebet gyógyulna, akkor is csak egy sebet
gyógyul.

Command (X/type) (Parancsolás): Ez a modell
használhatja az alábbi Egyszerű Cselekvést;
Parancs: A modell aktivál X darab nem Kimerült
modellt adott Típusból, akik egy Egyszerű
Cselekvést
hajthatnak
végre.
Az
aktiválás
sorrendjét a játékos választja. A Cselekvés
befejeztével a modellek a megszokottak szerint
fáradnak.

Elusive (Sikamlós): Erre a modellre mozgáskor
nem hat az ellenség ZoC-ja.

Trait F – K
Fear (Félelem) (X): Amikor egy modell Félelem
tesztet hajt végre, a zárójelben lévő szám (X) a
Célszám. Azon modellek, amelyek rendelkeznek
a Félelem Tulajdonsággal, automatikusan sikeres
Félelem tesztet hajtanak végre azon Ellenséges
modellek ellen, akik Félelem Tulajdonságának

értéke kisebb vagy egyenlő a sajátjukéval.
Azonban ha az Ellenséges modell Félelem értéke
nagyobb, akkor továbbra is Félelempróbát kell
dobni.
A Félelem próbák Célpont Tesztnek (Target Test)
minősülnek, amely ellen a Ki statisztikával kell
dobni.
Tegyetek Félelem tesztet, ha:

automatikus bukásnak ennél a dobásnál.

Fly (Repülés): Amikor ez a figura bejelent egy
Mozgás,
Futás,
Közelharc
vagy
Roham
Cselekvést, akkor a mozgása szempontjából
figyelmen kívül hagyhatja az asztalon lévő
Tereptárgyakat és az Ellenséges figurák ZoC-át,
amíg a bejelentett Cselekvését el nem végzi. A
figura nem Repülhet át egy olyan másik figura
1. Egy Aktív modell olyan Cselekvést akar vagy Tereptárgy felett, amely magassága
végrehajtani, amely egy Félelmet okozó legalább háromszor nagyobb a sajátjánál.
modellel BtB-be helyezné. Ha az Aktív
modell elbukja a Félelem Tesztet, attól Force of will (Akaraterő) (X): Ezzel a speciális
függetlenül milyen Cselekvést végzett szabállyal rendelkező modell hozzáadhat X-t a Ki
volna, a Kondíciója eggyel romlik és köre Kockapárbaj során dobott legnagyobb kockájához
azonnal véget ér.
abban az esetben, ha ő az Aktív modell.
2. Egy Aktív modell, amely rendelkezik a
Félelem Képességgel, egy olyan Cselekvést
jelent be, melynek hatására BtB-be kerül
egy Ellenséges modellel. Ha az Ellenséges
modell Félelem tesztje sikertelen, akkor
innentől Ijedtnek számít. (Lásd: Figura
Állapotai)

Forward deployment (Előretolt felállás): Ez
a modell választhatja, hogy 4"-csel előrébb álljon
fel a saját felállási zónájához képest.

Group
activation
(Csoportos
aktiváció/cselekvés): Minden modell, ami egy
ilyen speciális szabállyal rendelkező kártyán
szerepel, egyszerre aktiválódik, egyszerre Mozog.
A modellek csak a 2. pontban taglalt eset által Az esetleges Közelharci Összecsapások előtt
válnak Ijedté.
minden lehetséges Mozgást el kell végezni az
összes modellel. A Közelharci Összecsapások
Fearless (Rettenthetetlen): A Rettenthetetlen sorrendjét az Irányító játékos határozza meg.
modellek
Félelem
tesztjeit
automatikusan
sikeresnek kell tekinteni.
Heal (Gyógyítás) (X): Amennyiben ez a modell
nincs BtB-ben egy Ellenséges modellel, egy
Feint (Csel) (X): Közelharci Összecsapásban Egyszerű
Cselekvés
által
X
mennyiségű
újradobathatod az ellenfél egyik Védekező sebpontot (Wound) visszagyógyít magának, vagy
kockáját. Ugyanazt a kockát csak egyszer egy BtB-ben lévő Barátságos modellnek.
dobathatod újra ezzel a Tulajdonsággal.
Heavy (Nehéz): Ez a modell nem Mozoghat,
Fire (Tűz) (X/Y): Amikor ez a modell sebet okoz Távolsági Támadást részeként.
Ellenfelének Közelharci Összecsapásban vagy
Távolsági Támadással, helyezz el egy X értékű Y
mennyiségű tűz tokent a megsebzett figura
profilkártyáján.
First strike (Megelőző Csapás): A modell
megkapja a Kezdeményezést az első vele harcba
szálló
Ellensége
ellen
a
Közelharci
Összecsapásban, feltéve, ha nem BtB-ben kezdte
vele, vagy egy másik Ellenséges modellel körét.
Flank (Beszivárgás): Az ezzel a speciális
szabállyal rendelkező figura eldöntheti, hogy nem
áll fel a játék elején a felállási zónába, hanem a
második körtől próbálkozhat a pálya valamelyik
szélén bejönni, amelyet a játékos rögtön a játék
elején jelöl ki. Ezt úgy hajthatja végre, hogy az
adott kör kezdetekor még a Ki Generálás előtt dob
egy K6-tal, hozzá adja az adott kör számát és ha
5, vagy annál nagyobb, akkor az előre
meghatározott
táblaszél
bármelyik
részén
felrakhatod a figurát, kivéve az ellenfél felállási
zónájára. Az 1-es dobott érték nem számít

Huge (Hatalmas): A modell Hatalmasnak számít.
Azon modellek, amik ezt a modellt Célozzák
Távolsági Támadásuk során, -2-t levonnak a
Célszámból.

Intangible (Anyagtalan): A modell mozgásakor
figyelmen kívül hagyhatja az Ellenséges ZoCokat, más modelleket és a Tereptárgyakat.
Cselekvései szempontjából figyelmen kívül
hagyhatja azt, hogy BtB-ben van egy Ellenséges
Immunity (Típus) (Immunitás): A modellre nem modellel. Mozgását nem fejezheti be egy olyan
kerülhet a Típus alá tartozó token vagy jelző.
területen, ahol már áll egy modell, vagy ahol
Térfogata
belelógna
egy
Áthatolhatatlan
Immovable (Mozdíthatatlan): Erre a modellre Tereptárgyba.
nincsenek hatással semmilyen Támadásból, Ki
Képességből, vagy Egyedi hatásokból származó Iron mind (Acéltudat) (X): Ez a modell X
elmozdítások (például push attack) és soha nem mennyiséget
ad
hozzá
a
legmagasabb
kerülhet Elterült állapotba sem.
kockájához a Ki Kockapárbaj során, ha nem ő az
Aktív modell.
Impenetrable
defence
(Áthatolhatatlan
Védelem): Közelharci Összecsapás esetén az
Ellenfél eltávolítja az általa dobott legnagyobb
értéket mutató Támadó Kockát, mielőtt a dobások
összehasonlítására sor kerülne.
Impetuous (Türelmetlen): Ennek a modellnek
kell mindenképpen az első aktivációt végrehajtania
a körödben. Ha egynél több Türelmetlen modell
van Csapatodban, akkor ezek közül mindegyiknek
legalább egyszer aktiválódnia kell, mielőtt a többi
nem Türelmetlen modelleddel is léphetnél. Ha
egynél több Türelmetlen modelled van, akkor azok
aktiválási sorrendjét te szabod meg. Ha a
Türelmetlen modell már egyszer Cselekedett a
körben, akkor a játékos innentől szabadon
eldöntheti, mikor aktiválja ismét. Ha egy figura a
kör lefolyása közben kapja meg a Türelmetlen
Tulajdonságot,
akkor
a
figurát,
amely
a
Tulajdonságot kapta, mindképp aktiválni kell a
következő adandó alkalommal, már ha ez
lehetséges.

Jump up (Felugrás): Ez a modell az aktivációja
elején, Cselekvései bejelentése előtt ingyen
eltávolíthatja magáról az Elterült állapotjelzőt.
Kami: Ez a modell, amikor sebet kap, a
sebpontok helyett azonos mennyiségű Ki tokent
veszít. Amennyiben nem rendelkezik több Ki
tokenekkel, azonnal le kell venni a pályáról. Ez a
modell nem tud Ki-t Küldeni (Channel), és nem
lehet tőle Elszívni Ki-t (Leech). Ez a modell
alapból rendelkezik az Immunitás (Méreg) és az
Immunitás (Tűz) tulajdonságokkal. A modellt nem
lehet Gyógyítani (Healed) és sebesüléseiből nem
épülhet föl.

Trait L-R
Large (Nagy): Ha egy modell Távolsági
Támadáspróbát hajt végre ez ellen a modell ellen,
a célszámból -1 módosítást kap.
Last stand (Utolsó lehelet): Ha ez a modell 0

sebpontra (wound) kerül, még mindig aktiválható
marad a kör végéig ahelyett, hogy lekerülne a tábláról.
Indomitable (Közelharc-specialista) (X): Ez a Miután az Utolsó Lehelet hatása alá került a modell,
modell figyelmen kívül hagy X mennyiségű onnantól nem lehet semmilyen módon gyógyítani
Ellenséges
modellt
BtB-ben
Túlerő (sem Tulajdonságokkal, sem Ki Képességekkel, de
komolyan SEMMIVEL... és semmi trükközés). A kör Vég
meghatározásakor.
Fázisában a figura le kell venni a tábláról.

Insignificant (Jelentéktelen): Ez a modell
- nem rendelkezik ZoC-cal
- nem számít Túlerő meghatározásakor
(nem jár érte -1 MS)
- nem hajthat végre sem Egyszerű, sem
Összetett Küldetésfüggő Cselekedetet.
- és nem számít bele a csapat
túlerőlétszámába a pass tokenek kiszámolásakor.

Leadership (Vezér) (X): A baráti modellek X"-en Parry (Hárítás) (X): Ez a modell hozzáad X-et a
belül használhatják ennek a modellnek a Ki legmagasabb Védő kockájához a Közelharci
értékét, amikor Félelempróbát hajtanak végre.
Összecsapás során.
Leap (Szökkenés): Amikor ez a modell
Közelharci, Roham, Mozgás vagy Futás Cselekvést
hajt végre és nincs Ellenséggel BtB-ben, a
mozgásának bármely pontján dönthet úgy, hogy
azt megrövidíti X”-el, ez lesz az a pont, ahonnan
elrugaszkodik. X nem lehet nagyobb, mint a modell
alap
Move
(Mozgás)
Statisztikája.
Miután
eldöntöttétek, X mennyi lesz, helyezd a modellt az
elrugaszkodás pontjától X értékre bárhova és
onnan folytathatja majd Cselekvését, ha még
maradt mozgása. A szökkenés befejezésekor nem
kerülhet BtB-be ellenséges modellel és nem lehet
semmilyen ellenséges modell ZoC-án belül. A
modell nem ugorhat át nagyobb modellt vagy
tereptárgyat, mint a saját méretének kétszerese.

Poison (Méreg) (X/Y): Ha a modell Közelharci
Összecsapásban vagy Távolsági Támadással
sebet oszt ki, áldozatára X értékű, Y mennyiségű
Méreg jelző kerül.

Medium (Közepes): Ez a modell Közepes Méretű.

Trait S-Z

Ranged defence (Távolsági védelem) (X):
Ezt a modellt Célba vevő ellenséges modell +X-et
ad a Távolsági Támadása Célszámához.

Rapid fire (Sorozatlövés) (X): Amennyiben ez
a modell az aktivációja során Távolsági Támadást
hajt végre, abban az esetben X Távolsági
Támadást hajthat végre. Ezen támadásoknak
nem feltétlenül kell ugyanazt a modellt
Célozniuk, a modell Irányítója dönt a Célpontok
terén, illetve meghatározhatja a támadások
Leech (Elszívás) (X): Ennek a modellnek az sorrendjét. Az aktivált modell állapota csak
aktivációja
során
X"-en
belüli
Barátságos eggyel romlik attól függetlenül, hány Távolsági
modellektől el tudja szívni a Ki tokeneket. Ha a Támadást hajtott végre.
modell kívül van X"-en, a ki tokenek elvesznek.
Regenerate (Regeneráció) (X): Ez a modell X
Light weight (Pehelysúlyú): Ez a modell nem sebpontot (wound) nyer vissza a kör Vég
szenved módosítóértéket a Távolsági Támadásra, Fázisában.
ha Mozgott előtte vagy Mozogni fog utána.
Reload (Újratöltés) (X): A Távolsági Támadás
Light footed (Könnyűléptű): Ez a modell Nyílt elvégzése után helyezz el X számú Újratöltés
terepként kezeli a Nehéz terepet.
tokent a figura kártyáján. A modell addig nem
hajthat végre Távolsági Támadás akciót, amíg a
Lightning reflexes (Villámreflexek): Ez a tokenek a kártyáján vannak.
modell mindenképp elsőként válik a Támadóvá a
Közelharci Összecsapásokban, még akkor is, ha az Retreat (Visszavonulás): Ennek a modellnek
ellenfele rendelkezik a Megelőző Csapás (First mindenképpen Elszakadást kell végrehajtania, ha
Strike)
Képességgel.
Ha
a
Közelharci körét egy Ellenséges modellel BtB-ben kezdi.
Összecsapásban mindkét modell rendelkezik ezzel
a Tulajdonsággal, akkor egyiküknek sem származik Rise (Feltámadás) (X): Amikor a modell
semmi előnye belőle.
sebpontjainak száma
eléri a 0-át, tégy egy
Célszám Tesztet, amelyen a Célszám X. Ha a
Martial prowess (Harcművész) (X): Egy teszt sikeres, a modell Elterültnek számít és
Közelharci Összecsapás során az ezzel a visszanyeri az összes sebpontját. Amennyiben a
képességgel rendelkező figura újra dobhat X teszt nem sikerült, a figurát le kell venni az
mennyiségűt Támadó vagy Védekező kockái közül. asztalról.
Ezzel a Tulajdonsággal csak egyszer dobhat újra.

Oni rage (Oni őrjöngés): A Ki Generálás
Fázisban dönthetsz úgy, hogy ez a modell +K2 Ki
tokent generál, de amennyiben ezt teszi, Dühödt
(Berserk) állapotba kerül a kör Vég Fázisáig.

Scout (Felderítő): Ezt a modellt akkor rakod fel
a pályára, ha már mind a két játékos felrakta az
egész csapatát. A modellt saját felállási zónájától
4"-re bárhova felrakhatod. Ennek a képességnek
köszönhetően
+1-et
kapsz
a
Taktikai
Kockadobásra, amely eldönti, ki rakja fel elsőnek
a figuráit. Ha mindkét játékos rendelkezik
Felderítő figurával, akkor a Taktikai dobás
nyertese
rakja
fel
a
Felderítő
figuráját
másodikként.

Order (Parancs) (X/típus/Y):
A modell
végrehajthat
egy
Összetett
Cselekvést.
Parancs: A modell azonnal kiválaszt X
mennyiségű, meghatározott Típusú Barátságos
modellt Y”-nyi távon belül. A kiválasztott modellek
Kondíciója eggyel javul (Kimerült-Fáradt-Kipihent).
Self-sacrifice (Önfeláldozás) (X/típus): Ha ez
a modell X"-en belül van az adott Típushoz

mérten, nincs BtB-ben Ellenséges modellel és nem
Kimerült, abban az esetben ha a Típus modell
elszenvedne egy Sebzésdobást (Damage Roll), ez a
modell feláldozható, így a Sebzésdobás nem jön
létre. Ezután vedd le ezt a modellt az asztalról.

Strong(Melee/Ranged)
(Erős (Közelharci/Távolsági): Amikor a modell
Sebzésdobást tesz, 3K6-tal teszi ezt és a két
magasabb eredmény számít.

Strong mind (Erős elme) (X): Ez a modell +XSharp (Melee/Ranged)
et kap Ki Statisztikájához Ki Kockapárbaj esetén.
(Éles (Közelharci/Távolsági)): Az ezzel a
képességgel rendelkező modell ignorálja az ellenfél Stubborn (Makacs): Ez a modell nem
Páncél és a Szívósság Tulajdonságát, amikor a
használhatja az Elszakadás Cselekvést.
Sebzésdobást hajtasz végre.
Stupid (Buta) (X): Amikor ez a modell bejelent
Six sense (Hatodikérzék): Ezt a modellt soha egy Cselekvést, tégy egy Célpont Tesztet X
nem lehet Meglepni, és figyelmen kívül hagyhatja Célszám ellen. Amennyiben a teszt sikertelen, a
az Ellenséges modellek Álcázás (Camouflage) modell nem Cselekszik, de a Kondíciója eggyel
Tulajdonságát.
romlik.
Slow (Lassú): Ez a modell mindig utoljára üt a Tacticion (Stratéga) (X): Ez a modell X plusz
Közelharci Összecsapások során. A modell soha kockát ad irányítója Taktikai Dobásához. Ezt a
nem Futhat, vagy jelenthet be Rohamot.
képességet csak egy modelltől használhatod fel a
taktikai dobás alkalmával.
Small (Kicsi): A modell Kicsi méretű. Távolsági
Támadás esetén ha ezt a modellt Célozzák, a Terror (Terror): Ha egy modell Félelem tesztet
Célszámhoz hozzá kell adni 1-et.
kell, hogy dobjon ellene és sikerrel jár, akkor a
tesztet újra kell dobni. Az ellenséges modellnek
Split attack (Megosztott támadás): Közelharci csak egyszer kell újradobnia kockáit ennek a
Összecsapás vagy Roham esetén ha a modell képességnek a hatására.
mozgása befejeztével BtB-ben van több ellenséges
modellel, megoszthatja támadásait az ellenfelei Tiny (Apró): Távolsági Támadás esetén ha ezt a
között. A közelharc előtt többfelé osztja Közelharci modellt Célozzák, a Célszámhoz hozzá kell adni
Statisztikáját (MS) úgy, hogy minden egyes 2-t.
ellenfélre minimum 1 kockát kell használnia, az
ütések sorrendjét a figurát Irányító játékos dönti el. Tireless (Fáradhatatlan): Ennek a modellnek
A modell Kondíciója csak a legutolsó Közelharci nem romlik a kondíciója abban az esetben, ha
Összecsapás végeztével romlik.
Közelharci Összecsapás által őt támadták.
Példa: Kenko aktiválódik és két Bakemonoval van BtBben. Úgy dönt, hogy hála a Megosztott Támadás
képességének ketté osztja Melee Skilljét. MS-e 4-es
értékű, ebből 3-at az egyik- 1-et a másik Bakemonora
szán. Úgy dönt- az első közelharcot a 3-as MS-el végzi.
Miután ez végbement, a Bakemono Kondíciója eggyel
romlik. Ezután a másik Bakemono ellen végzi el a
Közelharci Összecsapást immár csak a maradék 1 MS-ét
használva. Eztán a Bakemono és Kenko állapota is egy
Kondícióval romlik.

Toughness (Szívósság) (X): Az elszenvedett
sebpontok számát csökkenti X-szel.
Példa: Zubát sikeresen eltalálja ellenfele a
Közelharci Összecsapásban. Az őt érő támadás
Sikerszintje 2. Ellenfele 9-et dob Sebzésdobásra,
így a Táblázat alapján Zuba 3 sebpontot
veszítene, de mivel rendelkezik a Szívósság (1)
Tulajdonsággal, így csak 2 sebpontot kell
levonnia.

Soulless
(Lélekvesztett):
A
modell
automatikusan megdobja az összes Kockapárbajt a Unblockable strike (Háríthatatlan ütés): Ez
a modell figyelmen kívül hagyhatja az ellenfele
Ki tesztre és a Félelempróbára.
legnagyobb
védőkockáját
Közelharci
Sprit block (Ki-gát): Ha a modell sebet okoz Összecsapásban.
Közelharci
Összecsapásban,
vagy
Távolsági
Támadással,
az
eltalált
figura
kap
egy Unstable (Instabil) (X): Ha Nehéz terepen
mozog át ez a figura, X"-csel mozog kevesebbet.
Szellembéklyó tokent.
Steadfest (Hidegvér): Ez a modell szabadon Weak (Gyenge): Amikor a modell Sebzésdobást
oszthatja a támadó és védekező kockáit, ha Ijedt tesz, 3K6-tal teszi ezt és a két legalacsonyabbat
kell választania.
állapotban van.
Weak mind (Gyenge elme) (X): Ez a modell XSteady (Stabil): A modellt soha nem kerülhet et von le Ki Statisztikájából Ki Kockapárbajok
esetén.
Elterült (Prone) állapotba.

terep
Az asztalra elhelyezett Tereptárgyak pontos Nehézség
szélességéről,
magasságáról
és ténylegesen Milyen nehéz egy adott modellnek a terepen
elfoglalt területéről a játékosok együtt döntenek.
áthaladni?
A Tereptárgyak két kategória szerint oszthatók fel:
Láthatóság és Nehézség
Áthatolhatatlan: Nem lehet rajta átlépni.

Láthatóság

Nehéz terep: Át lehet rajta kelni, de csak a Move
Át lehet-e látni az adott Tereptárgyon a LoS (Mozgás) Statisztika fele számít.
meghatározásakor?
Nyílt terep: Nem befolyásolja a Mozgást.
Áthatolhatatlan: Nem lehet rajta keresztül LoS-t
képezni
Bizonyos Tereptárgyak, mint például az épületek,
akár egyszerre több különböző Láthatósági és
Takarást Biztosít: Csak 3”-ig lehet benne LoS-t Nehézségi faktorral is rendelkezhetnek. Az épület
képezni, ezen a távon túl nem lehet rálátni a falai
például
Láthatóság:
Áthatolhatatlan,
benne állókra, a 3”-en belül álló figurák továbbá Nehézség:
Áthatolhatatlan
tulajdonsággal
megkapják a Fedezék bónuszt.
rendelkeznének,
de
például
az
ablakai
Láthatóság: Takarást Biztosít, Nehézség: Nehéz
Terep tényezőnek számítanának. Pontosan ezért
a játékosok mindig beszéljék meg az egyes
Tereptárgyak tulajdonságait a játék kezdete előtt.

Tereptárgyak Elhelyezése

LoS képzése Takarást Biztosító Terepekbe.
1. Nincs rá LoS, mert 3”-nél beljebb áll a
Takarást Biztosító Terepben.
2. Van rá LoS, de mivel Takarást Biztosító
Terepen áll, ezért úgy kell venni, mintha
Fedezékben lenne.
3. A két modell között egy teljesen tiszta
egyenes vonalban van LoS.

Amikor Tereptárgyakat helyeztek az asztalokra,
kövessétek az alábbi 3 pontot:
1. A
játékosok
felváltva
választanak
Tereptárgyakat, amíg a választott darabok
által összesen befedett terület mérete
körülbelül az asztal méretének negyede
(12” x 12”) és fele (12” x 24”) közé esik.
Lehetőleg a választott elemek változatos
Láthatósággal és Nehézséggel bírjanak.
2. A
játékosok
ezután
véletlenszerűen
eldöntik, hogy kettejük közül ki legyen a,z
aki az általuk kiválasztott tereptárgyakat
majd az asztalra helyezi a következő
dolgokat
figyelembe
véve:
Az
Áthatolhatatlan
Tereptárgyak
és
a
Küldetés Célok között legalább 2”-nek kell
lennie,
illetve
két
Áthatolhatatlan
Tereptárgy között is kell legalább egy 2”nyi helyet hagyni.
3. A másik játékos kiválasztja Felállási
területét.

előkészületek & a kör fázisai
Előkészületek

Az első kört megelőzően a játékosok a következő Fő Fázis
1. Az Aktív Játékos kezd.
lépéseket követve készülhetnek fel a játékra:
1. Mindketten alkotniuk kell egy Csapatot.
2. Az Aktív Játékos kiválaszt egy modellt
(Lásd: Csapatok)
Csapatából és használ vele egy Egyszerű
2. Majd
maguk
választanak
vagy
vagy Összetett Cselekvést, vagy elhasznál
véletlenszerűen eldöntik, melyik Küldetést
egy Passz tokent.
fogják jásztani. (Lásd: Küldetések)
3. A Játékosok elhelyezik az esetleges
3. Az Aktív modell cselekedetét végrehajtják.
Küldetés Célokat és/vagy Kinevezik a Fontos
modelleket.
4. Az ellenfél lesz az Aktív Játékos és a 2-es
4. A játékosok elhelyezik a Tereptárgyakat és
lépéstől ő is elvégzi a teendőket. Ha
Felállási Zónát választanak.
ellenfeled már nem tud több modellt
5. A játékosok tesznek egy Taktikai Dobást,
aktivizálni, akkor egészen addig te
ennek nyertese választhatja meg, ki rakja
maradsz az Aktív Játékos, amíg a te
fel a Csapatát elsőként. A választott játékos
aktivációid is el nem fogynak.
ezután a teljes Csapatát felállítja. Ezután a
másik játékos teszi meg ugyanezt. (A
5. Ha egyik játékos sem tud már több
figurák felállását szintén az adott Küldetés
figurájával mozogni, akkor lépjetek a Vég
határozza meg.)
Fázisba.
6. Kezdetét veszi az Első Kör.

A Kör Fázisai

A Bushidoban a játékot körökre osztjuk. Hogy
pontosan hány körig tart egy adott játék, azt a
mindenkori Küldetés határozza meg. Minden Kör
három Fázisra van osztva: Kezdő Fázis, Fő Fázis,
Vég Fázis.
Kezdő Fázis
1. Dobjatok a Változó Körökre, ha szükséges.
(Lásd: Küldetések)
2. Ki Generálás: Minden modell annyi Ki tokent
kap, amennyi a Ki Statisztikája első száma.
3. Taktikai Dobás: Mindkét játékos dob 1K6-al.
Miután
minden
lehetséges
módosítót
beleszámoltatok, a nagyobb eredményt
elért játékos választja ki, hogy ki fog
elsőként Aktív Játékossá válni a körben.
4. Az Egyedi Hatások végrehajtása, amelyet
az Aktív Játékos kezd.
5. A játékosok kiszámolják az esetlegesen járó
Passz
tokenek
mennyiségét,
ezt
a
következőképp teszik: Mindkét játékos
összeszámolja a jelenleg a Csapatában lévő
modellek számát. A játékos, aki kevesebb
modellel rendelkezik, annyi Passz tokent
kap, amennyivel kevesebb modellje van
ellenfeléhez mérten.

Vég Fázis
1. Hajtsatok végre minden olyan hatást,
amely vagy a Vég Fázisban jön létre vagy
akkor járna le. Mindig a negatív hatások
végrehajtásával kezdjétek.
2. Vessétek össze a jelenlegi helyzeteteket a
Küldetés leírásával, hogy esetleg kell-e
Győzelmi Pontokat számolni. Ha ez az
utolsó kör, akkor a játék ebben a lépésben
véget is ér. Ha valamelyik játékosnak
nincs több figurája az asztalon, a játék
azonnal véget ér és most kell az esetleges
Győzelmi Pontokat összeszámolni.
3. Távolítsátok el figuráitokról a Kimerültség
jelzőket.
4. A fennmaradó Passz tokenek elvesznek, el
kell őket távolítani.
A Passz tokenekről
A játékos dönthet úgy, hogy ahelyett, hogy
figurájával Cselekedne, inkább elhasznál egy
Passz tokent. Ha ezt teszik, akkor automatikusan
ellenfelük lesz az Aktív Játékos.

