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A Wolsung Steampunk Skirmish Játék
egy figurás asztali játék, ahol a
különleges hölgyek és urak, valamint a
sötét társaságok, illetve rejtélyes erők
ügynökeinek klubjai, penge és puskapor
segítségével oldják meg nézeteléréseiket
viták helyett. Minden játékalkalom egy
olyan pontot mutat be, amikor ezen
klubok találkoznak, miközben azonos
célokat hajszolnak, de más okkal. Annak
magyarázata, hogy szereplőink hogyan
jutottak el az adott pontig - szorgos
információ gyűjtéssel, jó
következtetésekkel illetve társadalmi
szereplésükkel - már a Wolsung
Szerepjáték narratívájának dolga
kifejetni. A Wolsung Skirmish
mérkőzései, már azt a pontot jelképezik
ahol a helyzeteket az éles szem, a jó
reflexek és egy kis szerencse döntheti el.

•

A játék előkészületei
Ezek a kezdő szabályok egy
gyors összefoglalásként, szolgálnak
amellyel a Starterekben található
figurákat akár azonnal ki is próbálhatod.
A játék előtt szükség lesz egy
megfelelő méretű játéktérre (lehetőleg
3'x3'-asra) amelynek legalább felét
tereptárggyal borítsátok, ezután pedig
egy megkevert 52 lapos francia kártya
paklira lesz még szükségetek. Szükség
lesz továbbá a játékosokra akik a
modelleket irányítják (legalább rajtad
kívül 1 másik félre tehát) amelyek az
ellenséges klubokat reprezentálják.
Szükség lesz még egy pár 6 oldalú
kockára (Körülbelül 6 darabra,
rövidítése D6), illetve egy mérőeszközre
amely rendelkezik inch beosztással.
Döntsétek el ki lesz a Első
Játékos. Tehetitek ezt kockadobással,
kártya felcsapással , érme feldobásával
vagy amivel szeretnétek. Aki a Első
Játékossá válik választja meg a Felállási
zónáját, majd felrakja oda elsőként a
figuráit. Ezt követően ellenfele helyezi
el figuráit az átellenes oldalon. Az Első
Játékos fogja kezdeni az első kört.
A játék 3 körig tart. Egy kezdő
játék alkalmával elég, ha az alapján
döntetek a 3. kör végén, hogy ki ölt meg
több ellenséges Hőst.
Tereptárgyak elhelyezése:
• Legalább a csatatér 50%át
tereptárgyaknak kell borítania.
• Ezen tereptárgyak legalább

•

50%a Magassággal rendelkező
tereptárgynak kell lennie (pl
épületek, sétányok, stb a
lényeg, hogy legalább 3”
magasak legyenek ezen
tárgyak)
Ha a Magas Tereptárgyakat a
sarkokra rakjátok az a
lőfegyverrel rendelkező
figuráknak hatalmas előnyt
adhat, akár az egész játékot ők
uralhatják. Ellenben ha a
Magas Tereptárgyakat
nagyrészt az asztal közepén
helyezitek el az egy jóval
szórakoztatóbb játékot
eredményez. A Magas
Tereptárgyak néhány helyen
korlátozhatják a mozgást, más
helyeken viszont jobb ha
lehetővé teszik néhány érdekes
alternatív út használatát ha az
adott figura Hősi Mozgás
képességgel halad (tehát
Mászik vagy Ugrik).
Jó néhány Magas Tereptárgyat
tegyetek megközelíthetővé
(létrákkal, lépcsőkkel), hogy az
összes modell legalább az adott
tereptárgyak egy részét
használhassa. Viszont nem
szükséges hogy minden
magasabb tereptárgy
rendelkezzen az előbb felsorolt
eszközökkel.

távolságokat a talapzatuk egymás felé
eső legközelebbi pontjától mérjük. A
Modellek lehetnek Hősök vagy
Pribékek.
Csatamező: Maga a játéktér. Általában
3x3 láb nagyságú (36x36 inch) és
tereptárgyakkal lefedett.
Talpkontaktus(Base to Base): Ahhoz,
hogy két modell BtB-ben legyen azok
talapzatának fizikailag érintkeznie kell
vagy a talapzat szélének vonalától
merőlegesen felfelé húzott képzeletbeli
vonalnak kell érintkeznie a másik
figura talapzatával, maximum olyan
magasságban mint az alacsonyabban
álló figura fejének csúcsa
(cilinderekkel stbvel együtt).

Kártyák

A Wolsung SSGben a kártyákat jó pár
esetben lehet használni. A kártyák
értékét csak és kizárólag a Aktiváció
Ellopásánál illetve az Aktiváció
Néhány alapvető kifejezés
Késleltetésénél kell figyelembe venni.
A Bridge szerinti kártya értékek a
Siker:Egy hatoldalú kocka dobásának
mérvadóak (tehát a 9 nagyobb a 8nál
eredménye. Minden 4,5,6 ot mutató
stb stb) az Ász pedig minden lapnál
kocka egy Sikernek számít.
magasabbnak számít. Ha a kijátszott
Távolságok Mérése: Ha két modell
kártyák értéke megegyezik akkor azok
közötti távolságot vagy két tereptárgy
színe a mérvadó. A színek ütési
közöttit mérsz akkor az adott elemek
sorrendje azonos számérték esetén a
talapzatától a másik elem talapzatáig
következő:
mérj 3 dimenzióban. A játékban az
1.Pikk (♠)
előmérés engedélyezett, így egy adott
2.Kőr (♥)
Cselekvés bejelentése előtt is mérhetsz.
3.Káró (♦)
Mozgás Mérése: Fontos, hogy minden
4.Treff (♣)
más méréssel ellentétben a Mozgást
Az Aktiváció Ellopása vagy
mindig 2 dimenzióban mérjük
Késleltetésén túl a kártyák eldobásával
(légvonalban), a megtett távolságot
lehet Hősi Cselekvéseket végezni
pedig a figura talapzatának elejétől,
(Hősi Mozgás, Varázslatok stb).
mérjük.
Model: A modellek a Wolsung SSG
karaktereinek fizikai reprezentációi. A
Modell Karakterisztikák
modellek mindig talapzaton állnak a
A modellek két csoportra oszthatóak,
tőlük vagy hozzájuk képest mért
Hősökre és Pribékekre. A Hősök
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kiemelkedő személyek, egyedi
képességekkel és kütyükkel
rendelkeznek, leginkább a szerepjátékok
Játékos Karaktereihez hasonlíthatóak. A
Pribékek az köznép, szolgálók,
talpnyalók, és azon átlagos emberek
csoportja akik így vagy úgy egy Hős
szolgálatában találták magukat. Nem
rendelkeznek semmilyen kiemelkedő
képességgel viszont ezt mennyiségükkel
ellensúlyozzák .

érvényesek ha 2 Akciója van az adott
modellnek a profilján.
Akciók: Az adott modell választ egy
számára végrehajtható Akciót pédául
mozog,lő vagy varázsol majd
végrehajtja az összes ehhez kapcsolódó
próbát. Az összes hatás, az esetlegesen
kiosztott vagy elszenvedett sebzés az
Akció végrehajtása után történik meg.
Lehetséges akciók:
• Mozgás
• Roham
• Közelharc
• Lövés
• Varázslás
• Speciális Cselekedet
Minden Modell rendelkezik egy profillal
amin az alábbi elemek szerepelnek:
A – Actions(Akciók) – A modell ennyi Speciális Cselekedetek: Néhány modell
Akciót,cselekvést hajthat végre mikor rá rendelkezik saját egyedi Akciókkal. Ha
egy Képesség mellet egy [A] szerepel
kerül a sor.
akkor erre a képességre egy Akciót kell
M – Move(Mozgás) – A modell által
megtehető Mozgás mennyiség inchben szánni, hogy működjön. Ha a leírása
tartalmazza a Quick (Gyors) jelzőt,
mérve minden egyes mozgásra költött
akkor ez a cselekvés egy Mozgás
Akció után.
cselekvéssel kombinálható.
F – Fight (Harc)- A figura közelharci
Ha egyszerre egynél több
értéke. Ennyi kockával dob a figura ha
modell
is
Aktiválhat egyszerre, akkor
közelharcban vesz részt.
az
adott
játékos
által meghatározott
S – Strenght (Erő) – A figura erejének
sorrendben
egyesével
kell végrehajtani
mércéje. A figura ereje adja meg a
az egyik modell összes Akcióját, majd
közelharci találatok sebzését, minden
ezt követően a következőt és így
sikeres közelharc után.
G - Guns (Lőfegyverek) – A távolsági tovább.
fegyverek jártasságának szintjét méri.
A kör felépítése
Ennyi kockával dob a figura ha egy
távolsági fegyverrel akar valakit
I. A kör kezdete
eltalálni.
1. Kártyák húzása
R- Reflex (Reflex)- A modell
II.
Aktivációk
ügyességét méri. Ennyi kockával dob a
2. Modellek aktivációja
figura ha egy távolról érkező támadás
3. Kezdeményezés elrablása/
elől akar kitérni.
aktiváció
késleltetése
W – Wounds (Sebek) – A modell
életerejét méri. Ha egy modell 0 W-re v III. Fennmaradó aktivációk
kevesebbre kerül akkor el kell távolítani IV. A kör vége
4. Hatások lejárata
a csatatérről mert meghalt.

hogy 5 darab maradjon a kezükben.
Ezáltal a játékosok megtarthatnak
lapokat az előző körből átmentve őket,
újrarendezzék lapjaikat vagy szimplán
stratégiát módosítsanak a felhúzott
lapjaik tükrében.
II. Aktivációk
2. Modell Aktivációk – A Kezdő
Játékos, választ egy modellt majd
akciókat hajt vele végre. Ezután a
kezdeményezés a következő játékosé a
sorban. Minden modell csak egyszer
aktiválható körönként. A
kezdeményezés addig jár körbe amíg
minden játékos modelljei aktiváltak
legalább egyszer. Ha már csak egyetlen
játékosnak maradtak aktiválatlan
figurái akkor ő ezekkel zavartalanul
elvégezheti akciót a Fennmaradó
aktivációk fázisának keretében.
Minden hatás (sebzés és minden egyéb
hatás) az adott Akció végén kerül
elszámolásra. Így ha egy modell olyan
helyről lő a fegyverével amely sebzést
okoz ha benne állnak, akkor a sebzés
amelyet okoz és a sebzés amelyet
elszenved egyszerre kerülnek
elszámolásra de csak az Akciója végén
miután azt végrehajtotta.
3. Kezdeményezés elrablása vagy
akció késleltetése – Néhány esetben
előnyös ha egyes figuráid Aktivációi
egymást követik, vagy ha
késleltetheted az egyik figurád
cselekvését.
Például ha egy figurád egy
közelharcban áll éppen 1 modellel
célszerű lehet úgy alakítani a dolgokat,
hogy egy támogató modellt vihess az
adott harcba még mielőtt az ellenfeled
reagálhatna.

Opció 1: A Kezdő Játékos
I. A kör kezdete azon fázis ahol
kezdeményezésének ellopása. Mielőtt
bizonyos speciális hatások amelyeket
a Kezdő Játékos aktiválná a kör
adott szabályok okoznak jönnek létre.
Minden modell egy adott mennyiségű
legelején a legelső figuráját be kell
1. Minden játékos felhúzza a
akcióval rendelkezik(általában 2vel)
jelenteni a Kezdeményezés ellopásának
amelyet aktivációjuk alatt költhetnek el. megfelelő számú kártyát: 3 darabot
igényét. Minden játékos aki ebben
Ha egy modellre kerül a cselekvés sora plusz egy darabot minden egyes hősért részt kíván venni képpel lefelé elhelyez
akkor az-az értékének megfelelő Akciót amellyel a játékot kezdték. Ezután el
egy lapot a kezéből az asztalra
mennyiséget hajthatja végre az irányító kell dobniuk annyi kártyát a kezükből,
óramutató járásának megegyező
játékosa által meghatározott sorrendben. hogy 3+kezdeti hősök száma,
irányban haladván. Ezután fedjétek fel
mennyiségű maradjon.
Például egy modell mozoghat, majd
a lapokat. A legmagasabb lapot rakó
Például egy 2 Hőssel játszott játékban
lőhet, vagy mozoghat egymás után
játékos a Kezdeményező Játékos
minden kör elején a játékosok 5 lapot
kétszer, vagy egy helyben marad és lő
innentől és ennek megfelelően ő
kétszer, természetesen ezen esetek akkor húznak, majd eldobnak annyi lapot,
aktiválhatja az első modelljét a körben.
Akciók
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A kör a tőle óramutató járásával
megegyező irányban lévő játékossal
folytatódik.
Opció 2: Ráadás Modell Aktivációja.
Miután egy figurád befejezte az
aktivációját de mielőtt a következő
játékos sorra kerülne, bejenthetsz egy
Ráadás Aktivációt. Ezután válassz egy
lapot a kezedből és tedd képpel lefelé az
asztalra. Ezután a többi játékos dönt,
hogy kíván e rakni lapot, hogy ebben
megakadályozzon vagy sem (passzol). A
játékosok ezen döntést is óramutató
járásának megegyező sorrendben teszik
meg. Ha nem akarják megadni neked a
lehetőséget akkor ők is leraknak 1-1
lapot képpel lefelé. Fedjétek fel a
lerakott lapokat. Ha a te lapod a
legnagyobb értékű akkor aktiválhatsz
még egy modellt. Ellenkező esetben a
kör a szokásos módon folytatódik a
következő játékossal. Akár többször is
használhatod ezt a lehetőséget feltéve,
hogy van még aktiválatlan modelled
hozzá és elég lapod a kezedben.

Mozgás

mint 1” de a 3”es magasságot nem érik
el, nehéz terepnek számítanak. A nehéz
Akció:Mozgás – A modell mozoghat terep módosítói a vertikális mozgás
maximum annyit amennyi a Mozgás okozta nehézségeket is hivatottak
értéke. A modell sosem haladhat át más szimulálni.
modelleken hacsak ezt egy szabály
meg nem engedi neki. A mozgás nem Átjárhatatlan terep: Falak, zárt
végződhet olyan helyen ahová a modell épületek és terepelemek amelyek
talapzata nem fér el, illetve BtB-ben magassága nagyobb mint 3”. Ezek
egy ellenséges modellel.
általában Átjárhatatlan terepnek
minősülnek és a modellek képtelen
Mérés: A mozgást mindig légvonalban túljutni rajtuk (kivéve ha a modellek
2dimenzióban mérjük. Mikor egy
Hősi Mozgást jelentenek be.)
mozgás távolságát mérjük mindig a
talapzat elejétől elejéig mérj.
Annyiszor fordulhatsz mozgás közben
ahányszor akarasz a lényeg, hogy az
esetleges cikkcakk mozgások is
beleszámítanak a lehetséges maximum
megtett távolságba. Ha egy adott
cselekvés lehetővé teszi, hogy mozogj
a részeként - mint például a varázslatok
használata és néhány speciális hatás –
akkor a mozgást mindig elsőnek kell
végrehajtani a cselekvés többi részét
Magasság: A modellek be és ki
pedig ez után.
léphetnek olyan helyekről amik
magasabbak mint 3” de létrával vannak
A terep hatása a Mozgásra
összekötve. A létrán való mozgást a
figura nehéz terepen való átkelésnek
Nyílt terep: A modellek minden
elköltött Mozgás Akció után maximum veszi. Elég helynek kell lennie az ilyen
annyit mozognak nyílt terepen mint a járatok végén ahhoz, hogy a modell
talapzata odaférjen. Fontos, hogy a
Mozgás értékük. A legtöbb felület a
játéktéren nyílt terep lesz – fű , murva, modellek vertikálisan megtett
kockaköves utak, alacsony sövények és távolsága nem lehet nagyobb mint az
alap M értékük inchben mérve.
kerítések, hordók és dobozok, ezek

Opció 3: Aktiváció Késleltetése. Akkor
teheted miután rád kerül a sor. A fenti
procedúrát kell megismételni (kártya
képpel lefelé az asztalra helyezése stb
stb ). A különbség csupán annyi, hogy ha
sikerült elég magas lapot tenned akkor
az ellenfeled kéntelen még 1 modellt
aktiválni mielőtt neked kellene lépned.(3
vagy több játékos esetén az előző
játékosnak kell újra lépnie.) Ezt a
mind mind nyílt terepnak számítanak
cselekvést is annyiszor ismételheted
egészen addig amíg magasságuk nem
meg ahányszor akarod.
nagyobb mint 1” és hosszában sem
nagyobbak mint 1”.
III. Fennmaradó Aktivációk – Ha már
csak egy játékosnak maradnak
aktiválatlan figurái akkor a kör ezen
fázisa jön létre. Ekkor a játékos akinek
maradtak aktiválatlan figurái egyenként
elvégzi azok aktivációit amíg el nem
fogy az aktiválatlan figurája.

IV. A kör vége fázisban jönnek létre
bizonyos hatások amelyek a kör végére
utalnak szövegezésükben. Az összes
effekt és hatás amely „a kör végéig” hat
ekkor lekerül az asztalról.
Nehéz terep: A modellek maximum
4.Minden sablon és effekt
Mozgásuk felét használhatják amikor
lekerül a kör végén hacsak a
nehéz terepen kelnek át. Az olyan
szövegezésük másképp nem határoz.
terepelemek mint a víz, romok, falak,
hordók és dobozok amelyek nagyobbak
mint 1” és hosszában is nagyobbak
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Lövés

Ha a lövést végző modell ugyanannyi
vagy több sikert ér el mint a Célpont
Egy modell távtámadást hajthat végre ha akkor eltalálta azt és sebzést okoz.
rendelkezik hozzá megfelelő fegyverrel, Ellenkező esetben a lövés mellément.
egy Lövés akciót hajt végre, illetve
látja azt (Line of Sighttal rendelkezik).
Line of Sight(Rálátás) – Egy
képzeletbeli vonal amelyet a figura
fejétől a másik figura testéig kell
meghúzni(figyelmen kívül hagyva a
fegyverek, kalapokat, esernyőket egyéb
kiegészítőket és magát a talapzatot) és
ezen vonal semmilyen akadályozó
tényezőn nem halad át. A modellek 360
fokban látnak.

Példa egy távtámadó fegyver profiljára:
Név

S

0-8”

8-16” 16-24”

Jegyzet

Pisztoly

4

+1

-1

Quick(Gyors)

-2

ekkor pedig KÖTELES elkölteni az
első Akcióját arra, hogy
feltápászkodjon a földről. Ezzel az
Akcióval semmi mást nem tehet (pl
nem kombinálhatja Quick(Gyors)
képességekkel.).

Magaslati előnyök:
• A modell amely egy nála
alacsonyabban lévő modellt
céloz +1Guns(Lőfegyverek)
értéket kapok.(Legalább 3”
különbség kell, hogy legyen
közöttük magasság terén.)
• A modell amelyet egy nála
Fegyver táv módosítói: Mérd le a
alacsonyabban lévő modell
lövést végző modell és Célpontja
céloz +1Reflex értéket kap.
között a távolságot. A távolságot vesd
(Legalább 3” különbség kell,
össze a használt fegyver távjaival. Ha a
hogy legyen közöttük
modell közelebb vagy egyenlő távra
magasság terén.)
van mint az első oszlopban feltüntetett
érték akkor az adott oszlop módosító
Sebzés
értéke számít. Ha nincs az adott távban
akkor az előbbi folyamatot ismételd
Az eltalált modellek annyi sebzést
meg a második oszloppal. Ha a lövés
szenvednek el amennyi az őket eltaláló
távja nagyobb mint a legutolsó oszlop fegyver Ereje(Strenght) amelyet
nagyobbik értéke, akkor a célpont túl
tovább módosítanak az alábbiak:
távol van és a lövés automatikusan célt
• Páncél(Armour)
tévesztett.
• Kritikus találatok(Critical Hits)

Cover[+xR] (Fedezék): Az adott x
érték egy poztív modosító a modell
Hogyan működik a távtámadás?
Reflex értékéhez. Mikor egy modell
testét részben kitakarja valami és így
1. Mérd le a két modell közötti
nem terjeszthető ki egész testére LoS
távolságot
akkor Fedezéket[+1R] kap
2. Válassz egy Célpontot amely LoSon (Cover[+1R]).
illetve az adott lőfegyver távján belül
van.
Ha a modell testének több mint
3. Lövés:
50%át takarják ki a célzó fél LoSából
a) A védekező fél választ egy Reakciót akko Fedezék[+2R]-t kap.
-Hidegvér: A célpont mozdulatlanul
(Cover[+2R]). Néhány speciális
bevárja a találatot
szabály befolyásolhatja, hogy az adott
-Fedezékbe vetődés: A figura azonnal modell mikor és mennyi defezéket kap.
Toppled(Elhasalt)-nak számít.
b) Kockadobások elvégzése:
(Kiegészítés az online FAQ-k ból: Egy
Az Aktív modell annyi kockával dob
modell mindenkoron maximum
amennyi a Guns(Lőfegyverek) értéke
Cover[+2R]-t kaphat. Ha valamely
az alábbiak szerint módosítva:
hatás által ennél többet kapna akkor is
*A használt fegyver táv módosítói
úgy kell venni mintha a Cover érték
*Esetleges Speciális fegyver szabályok +2R lenne.)
*Esetleges magaslati különbségek
Toppled(Elhasalt): Az elhasalt
A Célpont modell pedig annyi kockával modellek +2R-t kapnak a lövések
dob amennyi a Reflex értéke az alábbiak ellen. Azonban a Fight(Harc) értékük
szerint módisítva azt:
1esnek számít és közelharcban csak a
*Esetleges magaslati különbségek
Vívás lehetőséget választhatják. Egy
*Fedezék
Elhasalt modell addig ebben az
állapotban marad amíg nem Aktivál,
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Sebzés: Ezt a mennyiségű
Sebet(Wounds) szenvedi el a célpont
amikor egy eltalálják egy támadással.
Értéke egyenlő az okozó fegyver S
értékével, amelyhez hozzáadandó a
Kritikus Találatok(Critical Hits)
mennyisége, majd ezek összegéből ki
kell vonni a Célpont Páncél(Armour)
értékét.
Armour[x](Páncél): Az x
mennyiséggel csökkenti a modell által
elszenvedett Sebzés mértékét.
Critical Hit(Kritikus Találat): A
támadó modell Sikereiből kivonva a
védekező fél sikereit megkapjuk, hogy
hány Kritikus Találatot ért el a támadó.
Minden ilyen találat +1et ad a
Sebzéshez.
Közelharci helyzetbe való
Távtámadás: Lehetséges egy olyan
ellenséges modell megcélzása amely
már BtB-ben van egy barátságos
modellel. Azonban fontos, hogy
ilyenkor van rá esély, hogy a
barátságos modellt fogod eltalálni. A
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Távtámadást a szokásos pontok alapján
kell végrehajtani, ellenben nem csak a
célpont hanem a vele BtBben lévő
összes modell is dob egy Reflex próbát.
A legkevesebb Sikert elérő modell lesz
a lövés új célpontja. Ha több modellre is
igaz egyszerre, hogy a legkevesebb
sikert érték el akkor a Távtámadást
végrehajtó játékos választhat közülük
célpontot.
Ha a közelharcban egy nagyobb
talapzattal rendelkező fél is részt vesz
akkor a lövés elleni kitérésre az összes
többi modell +1R értéket kap.
Közelharc
Mikor egy modell közelharcban van
(BtB-ben egy ellenséges modellel),
akkor kizárólag a Mozgás és a
Közelharc Akciók elérhetőek számára. A
modell elhagyhatja a közelharcot egy
Mozgás akcióval, ám ekkor a Közelharci
elszakadás részben szerinti
negatívumokat szenvedi el, illetve ezen
akciójával nem léphet újra közelharcba
egy másik, vagy ugyanazon modellel.
Roham(Charge): Pontosan olyan mint
egy sima Mozgás akció ám ennek végén
BtB-ben kell lenni egy ellenséges
modellel. A Roham részeként a
használó modell kap egy ingyenes
támadás(közelharc) lehetőséget a
mozgása mellé. Amikor már BtB-ben
vagy egy modellel akkor nem
használható a Roham akció.
A közelharc menete:
1. Válassz egy célpontot veled
BtB-ben.
2. Támadás bejelentése.
A, A védekező fél választ egy
Reakciót:
-Vívás(Fence): Nincs bónusz a
védő félnek, de ha több sikert ér
el megsebezheti a támadót.
-Hárítás(Parry): A védekező
fél kap +2F bónuszt de nem
sebezheti meg támadóját.
B, Kockadobások elvégzése.
Mindkét modell annyi kockával
dob amennyi a Fight(Harc)
értéke és az alábbiak szerint
módosítja azt:
*A modellek és fegyverek
esetleges speciális szabályai
*Túlerő biztosította bónuszok

*Esetleges magaslati előnyök
Ha a támadó modell ugyanannyi vagy
több Sikert dob mint a célpontja, akkor
a találat sikeres és Sebzést okoz.
Ellenkező esetben ha a védekező
modell a Vívás cselekvést választotta
akkor a különbözetből származó sebést
a támadó szenvedi el.

Akcióra.
Közelharc egyszerre több
résztvevővel

Ha egy modell egyszerre több modellel
is BtB-ben van, akkor ezen
modellekkel mind közelharcban áll.
Egy modell egyszerre csak egy
célpontot választhat közelharca
Sebzés
célpontjául hacsak egy másik szabály
másképp nem határoz. Azon
Az eltalált modell, a támadó
Barátságos modellek amelyek
Erejének(Strenght) tükrében és az
legalább akkora talapzattal
alábbiak szerint módosítva szenved el rendelkeznek mint a Célpont modell a
Sebzést:
saját Fight(Harc) értéküket
• A Fegyver esetleges
biztosítják bónuszként az épp aktív
támadó modellnek. Ha egy modell
különlegességei
BtB-be lép egy olyan ellenséges
• Páncél(Armour)
modellel aki már BtB-ben áll egy
• Kritikus Találatok(Critical
Barátságos modellel, akkor a fentebb
Hits)
olvasható szabályok azonnal életbe
Fegyver – Néhány fegyver módosítja a lépnek.
használó modell Erejét(Strenght)
Több mint egy Barátságos modell
Sebzés(Damage),Páncél(Armour),Kr mindkét félnél egy közelharcban: A
itikus Találatok(Critical Hit) – Lásd a dolgok kissé bonyolultabbá válnak,
mikor Modell(1) BtB-be lép Ellenséges
Távtámadás Sebzés szekcióját.
modell(A)val aki már azonban BtBKözelharc és magaslati különbségek ben van egy Barátságos modellel(2) aki
azonban közelharcban áll egy másik
Ellenséges modellel(B).
A modellek harcolhatnak náluk
magasabban vagy alacsonyabban lévő
modellekkel is. Ha a modell talapzata Amint Modell (1) BtBbe ér
Modell(A)val mozgasd szét az így
nem fér oda a másik mellé egy másik
szintre akkor le kell mérni, hogy elérné keletkezett tumultust úgy, hogy a
frissen alakult közelharcot egy fél
e egy Roham akcióval, és ha a válasz
igen akkor olyan közel kell tenni hozzá inchel válaszd el a már meglévőtől
effektíve két külön harcot létrehozva.
amennyire a terep megengedi (BtB
(Model 1 BtB-ben lesz model Aval és
távolságra törekedve). A játék
model (2) BtB-ben lesz Modell
szabályait tekintve közelharcban
(B)vel). A játékos akinek a köre van
lévőnek minősülnek.
dönti el hogyan válogatja szét az
esetleges közelharcokat.
Egy modell közelharcban van egy
másik alacsonyabban lévő modellel ha Egyszerre akár 2 modellel is BtB-be
lépthetsz ha Mozgásod ezt lehetővé
az egyik figura talapzata egy szinten
teszi. A játékos akinek a köre épp tart
van a másik modell
rendezi át ilyenkor is a közelharcot,
talapzatával,lábaival, torzójával vagy
azonban fontos, hogy a barátságos
fejével.
modellek akik egy vagy több
ellenséges modellel BtB-ben kezdték a
Magaslati előnyök közelharcban:
• A modellek amelyek legalább közelharcot továbbra is legalább egy
ellenséges modellel BtBben legyenek
1”el magasabban vannak a
az adott szétválogatás végén.
másiknál +1F-et kapnak
•

Ha egy Roham akció legalább
Elszakadás közelharcból
3”el magasabbról indult mint a
célpontja, akkor a rohamozó
Egy modell elszakadhat BtBből az
modell +1F-t kap erre az
alábbiak szerint. Az elszakadni kívánó
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modell végrehajt egy Mozgás akciót,
hogy kilépjen a BtB helyzetből, ezután
pedig annyi kockával dob amennyi a
Reflex értéke. Az adott közelharcban
lévő egyetlen legnagyobb F értékű
ellenséges modell pedig annyi kockával
dob ellene amennyi az F értéke. Ha az
elszakadni kívánó modell legalább
annyi Sikert dobott (A Hősi Tettek
módosító után) mint ellenfele akkor
Mozgását elvégezheti és kiléphet a
közelharci helyzetből. Ha kevesebb
sikert dobott akkor minden marad a
régiben, a modell közelharcban marad és
az elszakadásra szánt Akció elbukott.

egyéb speciális szabályok leírása a
varázslattal kapcsolatban.
Varázslás Akció - Ahányszor egy
modell varázsolni akar, annyi kártyát
kell eldobni a megfelelő feltételeket
teljesítve amennyit a varázslat
Költsége előír. A modell ha akar tehet
egy Mozgást a Varázslás Akció
részeként.
Mágikus Lövedék és Mágikus
Támadás típusú varázslatok: A
mágikus támadás illetve mágikus
lövedék olyan varázslatok amelyek
ellenséges modelleket céloznak meg.

Mágia
Hogyan kell a Mágikus Lövedék és
Támadás alapú varázslatokat
létrehozni?
1. Mérd le a modellek közötti
távolságot.
2. Válassz egy Célpontot aki
LoS-ban és Távon belül van.
3. Fizesd ki a Költségeket.
4. Kockadobások:
Az aktív modell annyi kockával dob
amennyi a Mágikus Képessége.
A Célpont modell annyi kockával dob
amennyi a Reflex értéke.
Magic Ability[X] (Mágikus Képesség): Ha az aktív modell egyenlő vagy több
A modellek amelyek ezen képességgel
sikert ér el mint a célpontja, akkor a
rendelkeznek képesek varázslatokat
varázslat talált.
létrehozni. Az X jelöli, hogy hány
Ha a varázslat Mágikus Lövedék
kockával dobnak mikor varázsolnak.
típusú volt akkor a sebzés a
Minden varázslat az alábbi
szokásosnak megfelelően a varázslat
paraméterekből áll össze:
S(Erő) értékéből adódik amelyet a
• Név(Name)
Páncél és a Kritikus Találatok
módosítanak.
• Típus(Type) – A varázslatok
Ha egy Mágikus Támadás típusú
lehetséges típusai a
varázslat volt, akkor a varázslat
Projectiles(Lövedékek),
Attacks(Támadások), Buffs(Buffok), és Leírásában foglaltatnak megfelelően
kell eljárni, és ezen hatások jönnek
Aurák.
létre a megcélzott modellen.
• Cost(Költség) – Megmutatja mely
kártyát kell eldobni, hogy a varázslatot
Magic Aura[X] és Magic Buff[X]
létrehozd
(Mágikus Aura és Buff): A mágikus
0 – Nincs költsége.
buffok és mágikus arurák olyan
1 – Bármilyen a Hős emblémájával
varázslatok amelyek barátságos
ellátott lap.
2 – Két bármilyen lap, vagy egy figurás modelleket céloznak. Az X a varázslat
nehézségét(Difficulty) jelöli.
lap (J,Q,K) vagy ász a Hős
emblémájával.
• Range(Táv) – A varázslat maximális Hogyan kell egy Mágikus Aurát vagy
Buffot létrehozni?
távja.
1. Válassz egy Célpontot LoS-on
• Strength(Erő) – Csak a Magic
belül.
Projectile(Mágikus lövedék) típusú
2.
Fizesd ki a Költségeket.
varázslatoknál szerepel.
3. Mérd le a Távot a modellek
• Description(Leírás) – Az esetleges
között.
A mágia nem olyan dolog a Wolsung
SSG világában amely minden
pillanatban elérhető. A mágikus erők
kimerítő előkészületeket igényelnek mint
például: meditáció, miszitikus helyek
meglátogatása, vagy a nyers őselemek
megzabolázása. Ezen cselekedetek mind
mind több időbe kerülnek mint amit egy
skirmish játék stílusa megengednek, bár
kiváló cselekmények lehetnek egy
esetleges küldetéshez az asztalon.
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4. Kockadobások:Az aktív
modell annyi kockával dob
amennyi a Mágikus Képesség
értéke.
Ha az aktív modell sikereinek száma
nagyobb vagy egyenlő a varázslat
Nehézségével akkor a varázslat sikeres
és hatása létrejön.
A Mágikus Aurák és Buffok közötti
különbség:
Buffok: Mikor Célpontot kell
választani a Mágikus Aura[X]
automatikusan minden barátságos
modellt célpontjának vesz a varázslat
Távján és az Aktív Modell LoS-án
belül.
Mikor Mágikus Buff[X] típusú
varázslatot hajtasz végre akkor csupán
egyetlen Célpontot kell választanod.
Hősök
Minden Hős modell a Wollsung
SSGben rendelkezik speciális
szabályokkal amelyek a
természetfeletti hatalmukat és egyéb
képességeiket tükrözik. Az alábbi
szabályok azonban közösek minden
Hős modellben.
Csak Hősök által birtokolható
tulajdonságok:
Embléma(Suit) – Minden Hős
rendelkezik vele egyike a kártyák
lehetséges 4 típusából (pikk (♠) ,kőr
(♥), káró(♦),treff(♣)). Csak a Hős saját
Emblémájával megegyező típusú
kártyák használhatók a Hősi
Mozgás(Heroic Movement) és a Hősi
Felépülésre(Heroic Recovery).
Források(Funds) – A Források a
modell vagyonát, kontaktjait és egyéb
kapcsolatait jelölik. Ez a szám adódik a
Klubb Kasszához (Club Fund Pool),
amelyet felhasználva vehetsz fel
Pribékeket(Henchman) és
Eszközöket(Gadget).
Speciális Szabályok Hősökre
Hősi Felépülés(Heroic Recovery) –
Egy Hős modell aktivációjának
kezdetén használható ha a Hős
Elhasalt(Toppled) állapotban van.
Ekkor eldobhatsz egy lapot a Hős
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emblémájával, hogy automatikusan
eltávolítsa az állapotot Akció elköltése
nélkül.
Hősi Mozgás(Heroic Movement) – A
Hős aktivációjának elején eldobhat egy
lapot amelyen szerepel az emblémája.
Ezek után a Hős egészen aktivációja
végéig az alábbi speciális mozgási
lehetőségekhez is hozzáfér:

elsőként az használhat Hősi
Cselekedetet aki a befolyásolni kívánt
dobásnál kevesebb Sikert ért el,
döntetlen esetén pedig a Célpont
modell.
Ezután felváltva játszhatnak ki
kártyákat, de mindig csak egyet egyet.
Ha az egyik játékos passzol és nem
kíván több kártyát letenni, akkor
onnantól a másik fél tetszőleges számú
kártyát tehet még le.
Ha mindkét játékos passzol, azaz nem
kíván több kártyát lerakni akkor itt az
idő, hogy mindkét fél összeszámolja
sikereit.

csökkenne mikor a kezdeti értéke 1
vagy több volt, akkor csak 1W-ra
csökken az elhalálozás helyett.
Armour Piercing[X](Páncéltörő):
Mikor sebzel, hagyj figyelmen kívül X
pontnyi Páncélt a célponton.

Golem: A Gólemek nem számítanak
élő modellnek. Az aktivációjuk alatt a
gólemek kötelesek mindig 12”re
Mászás(Climb) – A Hős a Mozgás
maradni egy barátságos
értékének megfelelő mennyiséget teheti
Tudós(Scientist) modelltől. Ezt hívjuk
meg felfelé vagy lefelé egy vertikális
Controll Rangenek(Irányítási táv). Ha
felületen. Nem mozoghat át eközben
egy Golem bármely körülmények miatt
olyan szinteken amelyek megtörik a
12”nél távolabb kezdi az aktivációját
mozgását, és a mozgása végén olyan
Speciális Szabályok:
egy barátságos Tudós modelltől akkor
pontra kell érkeznie amelyen van elég
az akcióikkal kötelesek addig Mozogni
hely talapzatának. Légvonalban mérve a Beginner's Luck(Kezdők
amíg nem kerülnek bele egy barátságos
lehető legkisebb távolságot kell
Szerencséje): Játékonként egyszer ez a Tudós Irányítási távjába. Ha az
megtennie. Ez annyit tesz, hogy egy
modell újradobhatja minden kockáját
asztalon nincs egyetlen barátságos
olyan épületre tud majd felmászni
amikor egy Lövés vagy Közelharc
Tudós sem akkor a Gólem modellek
akciójával, amelyel BtB-ben kezdte az
akciót hajt végre vagy ezen akciók
kihagyják az aktivációjukat.
akciót, majd annak befejeztével olyan
Célpontja.
A Golemek mind rendelkeznek a
közel kell lennie a kezdő ponthoz
Resistance to Fire[3](Tűzellenállás(3))
légvonalban amennyire csak teheti (tehát Hypnotic Aura(Hipnotikus
képeséggel.
BtBben a ház tetejének szélén vagy
Kisugárzás): A modellek nem
ahová érkezett).
Vívhatnak ez ellen a modell ellen
Small Calibre(Kis kaliber): Duplázd
mikor Közelharcba kerülnek vele.
meg a célpont Páncél bónuszát mikor
Ugrás(Jump): A Hős horizontálisan
ezzel a fegyverrel találod el.
mozog, maximum akkora távot megtéve Move Penalty[X](Mozgás
mint az M értéke inchben mérve, és
Korlátozás[X]): Azon aktiváció alatt Techniques of Sunnir
eközben figyelmen kívül hagyja a
amelyben a modell már tett egy
Masters(Sunnir Mesterek
maximum 2” nagyságú terep elemeket. Mozgás vagy Roham akciót, a modell Technikái): Ez a modell [+1R]
A mozgását nem végezheti a kezdő
G értéke annyival csökken amennyi a statisztikával rendelkezik amikor
pontjától magasabban mint 2”. Ez
tulajdonság X értéke de 1 alá nem
varázslatokkal támadják.
körülbelül annyit tesz, hogy a Hős az
mehet így.
épületek teteje között ugrálhat a kisebb
réseket figyelmen kívül hagyva.
Quick(Gyors): mikor ezt az
Eszközt(Gadget) használod akkor az
Hősi Cselekedtek(Heroic Deed) – A
adott akciót kombinálhatod egy
játékosok lapokat dobhatnak el, hogy Mozgással amelyet az Eszköz által
Sikereket adjanak a Lövés, Közelharc és kifejetett Speciális Akció vagy egy
Varázslás próbáikhoz a dobásuk után. szimpla Lövés akció követ. A lövések
Csak Fekete színű kártyák
-1 G értékkel történnek, ezt a
használhatóak a Közelharc, Mágikus
módosítót pedig minden egyéb
Aurák és Buffok létrehozása
módosító után kell levonni.
megtámogatására.
Csak Vörös kártyák használhatóak a
Fast Shot[X](Sorozatlövés): Egyetlen
Mágikus Lövedékek és Támadások,
Lövés akció alatt a fegyver X-szer
illetve a Lövések végrehajtásakor, azok süthető el. Minden lövés az első után
megtámogatására.
egy egymással összeadódó -1es
Az eldobott lapoknak nem kell a hős
módosítót ad a Guns(Lőfegyverek)
emblémájával rendelkezniük!
értékre. A lövések célpontjai lehetnek
különböző modellek. Minden lövésre
A magas lapok (J,Q,K és Ász) +2
külön külön számold ki a módosítókat.
Sikernek számítanak, míg minden
egyéb kártya +1nek.
Hard to Kill(Szívós): Ha ennek a
Ha mindkét harcoló fél Hős, akkor
modellenek a W értéke 0ra vagy az alá
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