דאדזון
Deadzone

מחנה אימונים

חוקים מופשטים להצגה ראשונית

*לא חוקים מלאים*

1
מה זה דאדזון?
דאדזון הוא משחק של קרבות עתידיים ,ביקום בו האנושות נלחמת באיומים חיזריים בין הריסות
קולוניות בשולי החלל המתורבת.
כל זה מיוצג באמצעות אוסף של מיניאטורות פורטות ביותר ומשוחק על שולחן המשחק בליווי
תכסית ,קוביות מיוחדות וסמנים על מנת לעקוב אחר המתרחש.
כשחקן ,אתה תיקח פיקוד על יחידת עילית של אחד מן הגזעים )בני אדם ,או אחד ממספר סוגי
החיזרים(.
במהלך כל תור ,אתה מחליט איזה מודל יזוז ומה הוא יעשה :יתקדם במורד שדה הקרב ,יתקל
ביחידת אויב  ,ירים חפצים בדרכו למטרה ויבטיח ניצחון!

לפני שתתחיל לשחק ,הרכבת וצביעת המודלים שלך היא חוויה מספקת כשלעצמה!
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העולם של דאדזון
לעתים חולפים חודשים ,שנים ואף עשורים לאחר
שהכוכב כבר יושב על ידי מספר תאגידים .כאשר
סכנה שכזו מתגלית ,מועצת השבעה מצווה על
"פקודת בידוד".

זהו תור הזהב של האנושות .טכנולוגיה
חדישה אפשרה למין האנושי להתפרס לקצוות
המרוחקים של הגלקסיה .ספירת השגשוג ההדדי
הגלקטית ) (GCPSמכילה אלפי כוכבי לכת
ומאות גזעים שונים .חלקם עוינים ,חלקם
ידידותיים ,רובם אדישים .המין האנושי ,רחוק
מלהיות העולל הטכנולוגי התמים של העבר ,מצא
את עצמו בחוד החנית של תחומים רבים .גזעים
חיזרים מקבלים את שכניהם האנושיים כשווים ,או
לפחות כעם שיש לכבד  -ואולי אף לפחד ממנו.

"פקודת הבידוד" של המועצה נאכפת
באמצעות אוכפי החוק ,ונועדה לבודד את העולם
הנגוע מה ,GCPS-למנוע מהסכנה להתגלות או
לצאת מהכוכב .כוכב שהוטלה עליו "פקודת
בידוד" ימחק מכל המפות ,ינותק משאר האנושות
ויטוהר על ידי אוכפי החוק .עולמות שהוטלה
עליהם הפקודה ידועים גם בשם אחר .במועדונים
מוצללים וחשאיים ברחבי ה ,GCPS-יודעי דבר
משתמשים בכינוי "אזורים מתים" ),Deadzone
דאדזון(.

המפתח לכוחו של ה GCPS-הם התאגידים-
ישויות מסחריות עצומות המחזיקות בכוח שלטוני
וכלכלי ויכולות להשתוות לממשלות הלאומיות של
ימי-קדם .בשל אותם משאבים אדירים והדחף של
התאגידים לרווח ולעושר ,המין האנושי הגיע אל
הכוכבים ,והגיע לשלוט בהם.

דאדזון הוא מקום בו לא חלים חוקים רגילים.
אוכפי החוק מורשים להשתמש בכוח קטלני ,והם
ישמידו ללא אזהרה כל פולש ,אנושי או אחר,
אשר ימצא על כוכב כזה .אבל בין הסכנות
המחרידות שהתגלו על אותם כוכבים ובין
הנוכחות האגרסיבית של שלוחי מועצת השבעה,
הדאדזון אלו נחשב לאזור המסוכן בגלקסיה  -אך
גם לאזור הרווחי ביותר.

על התאגידים מפקחת "מועצת השבעה":
ארגון צללים מסתורי המורכב מבני אדם
ומלא-כל-כך בני אדם אשר מחזיקים בשליטה
מלאה על פני ה .GCPS-סמכות המועצה נעוצה
בלגיונות חסרי המעצורים של "חיל האכיפה" )
 - (The Enforcersצבא חסר פנים ומעצורים
המורכב מגברים ונשים המייצגים את חוד החנית
הצבאית בגלקסיה.

"פקודת הבידוד" היא הזדמנות של תאגיד
לשדוד את הארכיונים של תאגיד יריב אשר עדיין
נמצאים בדאדזון .חבורות פושטים אורקים )
 (maraudersשכירי חרב אורקים רואים את
ההזדמנות לרווח .גברים ,נשים וחייזרים במרד )
 (rebsעשויים לפעול לגיוס כוחות מאותם עולמות
מבודדים .כוחות אוכפי החוק לרוב ימצאו שהסגר
הראשוני על הכוכב הוא רק ההתחלה .ישנם
גדודים המוצבים על הכוכב במשך שנים כדי
לטפל באיומים מבפנים ומבחוץ ,בעודם מנסים
למלא אחר פקודות המועצה.

אך בעוד האנושות ממשיכה להתפשט אל עבר
הקצוות האפלים של החלל ,אפילו כוחם האדיר
של התאגידים וסמכותה של מועצת השבעה
פוגשים באתגרים אדירים .מחלות קטלניות
ומגיפות בקנה מידה מבעית ,שרידי ציביליזציות
חיזריות עתיקות ,פלישות ממימדים אחרים
וסכנות נוספות אורבות במעמקי החלל .חלק
מהסכנות מתגלות עם כיבושו של כוכב חדש ,אך
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לפני שמתחילים לשחק
שבחרת נקרא יחידת עילית .במהלך המשחקים
הראשונים שלכם ,מומלץ להשתמש באחת
מיחידות העילית המוכנות ,המתוארות בספר
זה בעמוד  .XXכשתתנסו במשחק ,תוכלו לבנות
יחידות עילית משלכם באמצעות החוקים
בעמוד .XX

לפני שמתחילים משחק של דאדזון ,עקוב
אחר הצעדים הבאים:
 (1בחרו משימה
 (2בחרו יחידת עילית
 (3הכינו את שדה הקרב
 (4מקמו מטרות וחפצים
 (5גלגלו איסוף מידע ויציאה למשימה

לכל מודל יש "רשימת ערכים" אשר מפרטת
את היכולות שלו במשחק .הרשימה מוצגת
בחלק רשימות הצבא בספר זה )עמוד .(XX
ערכים אלו מגדירים כמה טוב המודל בתנועה,
ירי ,לחימה ועוד.

בחרו משימה
ראשית עליכם לבחור על מה נלחמים אתה
ויריבך! למשחק הראשון שלכם יצרנו משימת
היכרות :סיור ) .(patrolזוהי דרך מצוינת
ללמוד את המשחק והצעדים הבאים יסבירו
כיצד להכין את המשימה.
כאשר אתה צמא לאתגר חדש ,הספר המלא
מכיל משימות נוספות ומערכת שלמה להרצת
מערכות.

"מודל" הוא השם הכללי לכל חלק משחקי
ורלוונטי בין אם המודל מיצג אדם ,מוטנט ,רכב
או מפלצת חיזרית .כאשר החוקים מתייחסים
למודל ,הכוונה היא לדגם כולל ,כולל הבסיס
עליו הוא מחובר .הדבר כולל גם נשקים ,בגדים,
שריון ,זרועות ,דוקרנים ,תסרוקות ,אזור
חלציים או כל דבר אחר אשר מפוסל על המודל.

בחר יחידת עילית
על כל שחקן לבחור איזו מהסיעות השונות
הוא רוצה לייצג .המודלים מתוך הסיעה

ניצחון
ישנן שני דרכים לנצח במשחק של דאדזון:
● לחסל את יחידת העילית של היריב
● להרוויח מספר נקודות ניצחון ) (VPאשר מוגדרות ע"י המשימה.

חיסול היריב שלך
אם ליריב אין כלל מודלים על שדה הקרב בסוף סיבוב ,אתה ניצחת.

להרוויח נקודות ניצחון
כל תיאור של משימה מגדיר כמה נקודות נצחון עליך לצבור כדי לנצח ,וכיצד לזכות בהן .אם לשחקן
יש לפחות את כמות נקודות הניצחון שהוגדרה בסוף הסיבוב ,השחקן מנצח .יכול להיות ששני
השחקנים יזכו בכמות נקודות ניצחון גבוהה מהכמות המוגדרת .במקרה זה ,השחקן שצבר יותר
נקודות ניצחון מנצח .במקרה של תיקו ,שני השחקנים ממשיכים לשחק עד שיש הפרש של נקודת
ניצחון אחת בסוף הסיבוב .במהלך המשחק ,עוקבים אחר צבירת נקודות הניצחון באמצעות סמנים
מיוחדים ,כך שמספר נקודות הניצחון של כל צד גלוי לכל.
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הכן את שדה הקרב
ששחקן אחד יסדר את הלוח ושחקן אחר יסובב
אותו ויבחר את נקודות היציאה למשימה.

שדות הקרב של דאדזון מיוצגים באמצעות
מפה המחולקת ל 8 -על  8משבצות אשר עליה
ניתן למקם בניינים.
התכסית של מנטיק ) (mantic scenery
יכולה להיות מורכבת באין סוף דרכים ולהיות
ממוקמת בכל מקום על הלוח ,ללא קשר
למשימה הנבחרת.
כאשר הדבר מתאפשר ,סדר את המבנים כך
שיתאימו לכיוון רשת המשבצות .אנו ממליצים
שלא יהיה אזור של  3X3בו אין כלל תכסית.
זכור שאתה יכול לבנות מעלה ,ובניינים
מרובי קומו יכולים להיות מחוברים באמצעות
מעברים וגשרים מעל הקרקע!
התכסית הזה מוסיף מימד שלישי לשדה
הקרב ומשמעו שאנו עובדים עם קוביות ,לא
משבצות .לכן דאדזון משתמש במונח קוביות
לכל אורך החוקים כדי להזכיר שאתה נלחם
בשלושה מימדים.
סדרה של קוביות המוצבות אחת מעל השניה
נקראת ערימה .אנו ממספרים את הקוביות
בערמה כך שהקומה התחתונה ביותר היא
קומה  ,1הקומה הבאה היא קומה  2וכו'.

כאן אנו רואים דוגמה טיפוסית לערימה
במשחק של דאדזון .התכסית נבנתה בצורת
מגדל בגובה  3קוביות .מודל  Aנמצא בקומה ,3
מודל  Bנמצא בקומה  ,2מודל  Cנמצא בקומה .1
חשוב להבין את המושג המשחקי הזה כיוון
שהוא משפיע על תנועה ,ירי וחוקים מתקדמים
יתור כמו נפילה.

כדי להפוך את המשחק להוגן יותר ,חלק
מהשחקנים בוחרים שחקן נוסף שיסדר עבורם
את שדה הקרב .לחלופין ,אתם יכולים לבחור
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מקם מטרות וחפצים

כאשר אתה מניח את הסמן השמיני )כולל
אלו שנזרקו( ,הנח את הסמנים הנותרים בצד,
לא תשתמש בהם בקרב.

מספר סמני ציוד
>תחמושת<
>רימוני רסס<
>תחמושת חודרת שריון<
>מודיעין<
>ערכת עזרה ראשונה<
>רימוני הלם<
>מלכודת<

מטרות
כל משימה מגדירה מיקום של מטרות.
במשימת הסיור ,לדוגמה ,יש להניח ארבעה
סמני מטרה על שדה הקרב :שניים מכל סוג של
 1VPו) 2VP-ראה תרשים לעיל( .תשתמש במפה
כמו זו למעלה כדי למקם את סמני המטרות .אם
יש תכסית באחד מהמיקומים המסומנים סמן
המטרה מונח על או בתוך התכסית ,ותמיד
בראש הערימ במיקום הזה.

5
3
2
2
2
1
1

דוגמאות סמני הציוד לפי מספר ולפי הסדר
למעלה .ניתן לצלם ולחתוך לשימוש משחקי.

חפצים
בנוסף למטרות ,שדות הקרב ההרוסים של
דאדזון מלאים בחפצים ,החפצים נעים בין ציוד
למלכודות )ראה עמוד  .(XXממקמים מבחר
אקראי של חפצים לפני תחילת כל משימה
כדלקמן:
קח את סמני החפצים וערבב אותם עם פנים
כלפי מטה .שחקן אחד לוקח סמן חפץ יחיד בלי
להסתכל עליו .השחקן השני מגלגל שתי קוביות
)2ק ,(8קוביה אחת בשביל שורה אקראית ואחד
עבור טור אקראי כדי לתת מיקום על רשת
המשחק .השחקן הראשון ממקם את הסמן עם
הפנים כלפי מטה על המיקום הנבחר .אם
המיקום מכיל ערמה ,הסמן מונח בקומה
הגבוהה ביותר של הערמה .קוביה מסוימת
יכולה להכיל יותר מחפץ אחד .אם גלגול ישים
חפץ באחד מאזורי היציאה למשימה של אחד
השחקנים ,הסמן נזרק )אך עדיין נחשב כאילו
הוא הונח( .מהסיבה הזו ,לא כל שדות הקרב
מכלים את אותה כמות סמני החפצים.
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איסוף מידע ויציאה
למשימה
כדי לקבוע איזה שחקן מוציא את יחידת
העילית שלו ראשון אל שדה הקרב ,שני
השחקנים מגלגלים:

המנצח בגלגול איסוף המידע מחליט מי יהיה
השחקן הראשון .השחקן הראשון בוחר את אזור
ההצבה שלו ) ,Deploymentצבוע על מפת
המשימה בכחול ואדום( .לאחר שבחר ,הוא
מניח את המודלים שלו בכל מקום בתוך אזור
ההצבה ,כפי שמוצג במפת המשימה .לשחקן
הראשון יש את היוזמה בתור הראשון.

מבחני קוביות הן רעיון מרכזי במשחק
שבקרוב יהפכו לטבע שני.ראו קופסת מידע
"מבחני קוביות" בעמוד .X

מודלים שאינם רכבים יכולים להיות מוצבים
בכל קומה .רכבים חייבים להיות מוצבים
בקומה .1

בגלגול איסוף מידע ,כל שחקן מגלגל כדי
לנסות להשוות או לגבור על ערך איסוף המידע )
 (Reaconשל יחידת העילית שלהם .ערך איסוף
המידע נמצא ברשימות הצבא ויכול להשתנות
בהתאם למנהיג אשר בחרת ליחידת העילית
שלך .גלגלו שנית אם יש שוויון.

לאחר שהשחקן הראשון הציב את כל
המודלים שלו באזור ההצבה ,השחקן השני
עושה זאת גם.

 5קוביות -איסוף מידע )(X

התחילו לשחק
אתם עכשיו מוכנים להתחיל את הסיבוב
הראשון!
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מבחני קוביות
ביצוע מבחן קוביות

חלק מהפעולות והאירועים המשחקיים מצריכים
גלגול קוביות כדי לקבוע את רמת ההצלחה
שלהם.

 (1קח את מספר הקוביות המוגדר בתיאור
המבחן .הוסף מתאמים לכמות הקוביות
לפני שאתה מגלגל.

אותם גלגולים נקראים "מבחני קוביות" והם
תמיד נכתבים בפורמט סטנדרטי שמוסר את
המידע הבא:
● כמה קוביות לגלגל במבחן
● מספר המטרה .זהו הערך הרלוונטי מתוך
הנתונים של היחידה ברשימות הצבא ,או
לחלופין זה יכול להיות מספר קבוע.
● מספר הצלחות )בסוגריים( כדי להצליח
בפעולה
אם מספר ההצלחות הוא ) ,(Xמשמעות הדבר
ששני השחקנים חייבים לגלגל במקביל ומספר
ההצלחות שהם מגלגלים משווה .מי שגלגל יותר
הצלחות מנצח .אם המבחן מציע מספר נתונים
שונים כמספר מטרה ,יש להכריז באיזה נתון
משתמשים לפני הגלגול.

חשוב! מתאמים תמיד מוסיפים או
מפחיתים את כמות הקוביות שיש לגלגל.
הם לעולם לא משנים את מספר המטרה.
אם המתאמים מפחיתים את כמות
הקוביות שיש לגלגל ל 0-או פחות ,אתה
לא יכול לבצע את המבחן וזה נחשב כאילו
גלגלת  0הצלחות.
 (2גלגל את הקוביות פעם אחת.
 (3א .כל קוביה נקראת בנפרד.
ב .אם קוביה מציגה תוצאה שווה או
גבוהה ממספר המטרה או הערך שיש
לגלגל היא נחשבת להצלחה אחת .אם לא
היא נחשבת לכשלון.

דוגמה :1
" 3קוביות "(1) +4 -מצריך גלגול של  3קוביות.
כל קוביה שתוצאתה  4ומעלה נחשבת להצלחה.
המבחן הזה מצריך הצלחה אחת כדי לבצע את
הפעולה.

ג .קוביות מתפוצצות :כל קוביה שמציגה
תוצאה של  8נחשבת להצלחה וגם
מאפשרת לך לגלגל קוביה נוספת .אם
אותה קוביה נוספת הוציא שוב  8אז שוב
היא נחשבת להצלחה ואתה מגלגל קוביה
נוספת .המשך לגלגל עד שאתה מגלגל
תוצאה אחרת מ.8-

דוגמה :2
" 3קוביות -לחימה ) "(Xמצריך שגם אתה וגם
יריבך תגלגלו  3קוביות .אתה מנסה להשוות או
לעבור את ערך הלחימה של המודל בו אתה
משתמש .אז משווים את מספר ההצלחות שכל
אחד קיבל כדי לראות מי מנצח בבדיקה .ההפרש
בין מספר ההצלחות שכל אחד גלגל עשוי להשפיע
על התוצאה.

 (4הוסף ביחד את מספר ההצלחות כדי
לקבוע את תוצאת המבחן כמתואר
בתיאור הפעולה.

ערכים ריקים
אם למודל יש ערך המסומן ב "-"-לנתון הנצרך
כדי לבצע את פעולה ,הוא אינו יכול לבצע פעולה
זו כלל .אם מודל עם ערך כזה חייב להשתמש
בערך הזה ,הוא לא מגלגל קוביות כלל ונחשב
כאילו גלגל  0הצלחת.
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לשחק את המשחק
דאדזון משוחק בסדרה של סיבובים .סיבובים
תמיד מתחילים בגלגול קוביות פיקוד ואז
מחולקים לסדרה של תורות אשר עוברים לחלופין
משחקן לשחקן .המהלך תור ,שחקן מבצע פעולות
עם מודל אחד שלא הופעל בסיבוב הזה ,לבחירתו.
מודל יכול לפעול פעם אחת בסיבוב וכל עוד הוא
פועל הוא נקרא "המודל הפעיל" .כאשר כל
המודלים בשדה הקרב הופעלו הסיבוב נגמר.

 (3מקם
לבסוף ,מקם את קוביות הפיקוד לצד הלוח.
במהלך התורות שלך בסיבוב הקרוב אתה יכול
לנצל את קוביות הפיקוד כדי להעצים את היכולות
של יחידת העילית שלך.
אתה יכול לנצל כמה קוביות פיקוד שאתה
רוצה במהלך התור .לאחר השימוש הקוביות
נזרקות .כל קוביה שלא נוצלה בסוף הסיבוב
נזרקת גם כן .ראה את הטבלה למטה כיצד ומתי
להשתמש בקוביות פיקוד.

בכל סיבוב עקוב אחר הצעדים הבאים:
 .1גלגל קוביות פיקוד
 .2ביצוע תורות
 .3סוף הסיבוב

ביצוע תורות

גלגל קוביות פיקוד

השחקן שעכשיו תורו נקרא שיש לו יוזמה.
בתורך לרוב אתה מפעיל מודל יחיד על פי
השלבים הבאים:
 .1בחר מודל שלא פעל עד כה בסיבוב.
 .2בצעה פעולה ארוכה אחת או עד שתי
פעולות קצרות.
 .3סמן את המודל כמופעל באמצעות הסמן:

קוביות פיקוד מייצגות את האימונים,
הלכידות וההנהגה של כוח לוחם ,ומשפיעות על
תוצאות הקרב באמצעות רגעים הרואים של
הצלחה ,תמרונים מחוכמים ומזל טוב בקרב.

בתחילת כל סיבוב ,לפני שתור בוצע ,כל שחקן
מגלגל את כל קוביות הפיקוד שלו:

מקרים מיוחדים:
 (1גלגל

לא לעשות כלום :אתה יכול לבחור לא לעשות
כלום עם מודל בתור אם אתה רוצה .אתה עדיין
מסמן אותו כמופעל ומסיים את תורך.
להעביר הלאה:אם יש לך פחות מודלים
מהיריב אתה כול לבחור להעביר ליריב את
היוזמה מבלי להפעיל מודל .אם כל המודלים שלך
הופעלו אין לך בררה אלה להעביר הלאה .במקרה
הזה שאר הסיבוב יהיה תורות מלאים של היריב
בעוד הוא מפעיל את כל המודלים שלו.
קוביות פיקוד:חלק מהפקודות של קוביות
הפיקוד יתנו למודל פעולת תנועה ,ירי או לחימה
נוספת .אלו פעולות 'חינמיות' ולא נחשבות
למכסה הרגילה של המודל )סעיף  2למעלה(.

שני השחקנים מגלגלים  3קוביות פיקוד
במקביל.

 (2גלגל מחדש
לאחר הגלגול ,החל מהשחקן שיש לו יוזמה,
ניתן לבצע גלגול מחדש לכמה קוביות שרוצים .אם
גלגלת קוביה ,עליך לשמור את התוצאה השנייה.
חשוב! אם פחות מחצי מיחידת העלית שלך
נשארה בשדה הקרב ,אתה מאבד את היכולת
לגלגל פיקוד מחדש.
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סוף הסיבוב

 .2ספור את נקודות הניצחון שיש לכל שחקן
וראה אם מישהו ניצח )הגיע לכמות
נקודות הניצחון לפי המשימה(.
 .3אם אין מנצח ,הסר את כל סמני ההפעלה
מהמודלים והתחל סיבוב נוסף על ידי
גלגול קוביות פיקוד .
יכול להיות שהיוזמה תעבור בסוף הסיבוב.
השחקן שסיים להפעיל את המודלים שלו ראשון
מתחיל את הסיבוב הבא.

כאשר כל המודלים סומנו כמופעלים הסיבוב
מסתיים .בצע את הפעולות הבאות:
 .1תגמל שחקן בכמות נקודות הניצחון )(VP
המתאימה אם הוא היחיד שיש לו מודלים
על מטרה .ספור כל מטרה פעם אחת ,לא
פעם אחת לכל מודל עליה .שים לב
שהמטרות יכולות לתת נקודות בכל סיבוב
כל עוד עומדים בתנאי :להיות היחיד עם
מודלים בקוביה.
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 +1מודל

מה :הפעל מודל נוסף שלא הופעל עדיין.
מתי :לאחר שסיימת הפעלה של מודל .אתה יכול רק לנצל פקודת  +1מודל בתור.
אלא אם כן נאמר אחרת ביכולת של מודל או יכולת של צבא ,אתה יכול להפעיל רק
עד שני מודלים בתור .לאחר מכן עליך להעביר את היוזמה ליריב.

קוביה
נוספת

מה :הוסף קוביה  1נוספת למבחן ירי ,קרב או הישרדות כלשהו.
מתי :אתה יכול לנצל פקודת קוביה נוספת בכל פעם שאתה מבצע מבחן ירי ,קרב
או הישרדות ,כולל בזמן תורו של היריב שלך .אתה יכול לנצל כמה פקודות קוביה
נוספת שאתה רוצה למבחן אחד ,אך חייב להכריז על כך לפני שאתה מגלגל קוביה
כלשהי.

תנועה

ירי

לחימה

יכולת
צבא

מה :המודל הפעיל מבצע פעולת תנועה .פעולת התנועה הזו מוגבלת לקוביה אחת,
ללא קשר לנתון התנועה של המודל ,אבל מלבד זאת זוהי פעולת תנועה רגילה.
מתי :אתה יכול לנצל פקודת תנועה יחידה לכל פעולה .אתה יכול לנצל פקודה זו
לפני שמודל ביצע כל פעולה ,לאחר פעולה קצרה או אחרי פעולה ארוכה .ניתן
להשתמש בפקודה זו גם לאחר שמודל ביצע פעולת תנועה אחרת.
מה :המודל הפעיל מבצעה פעולת ירי.
מתי :אתה יכול לנצל פקודת ירי אחת בהפעלה .אתה יכול לנצל פקודה זו לפני
שמודל ביצעה כל פעולה ,לאחר פעולה קצרה או אחרי פעולה ארוכה .ניתן
להשתמש בפקודה זו גם לאחר שמודל ביצע פעולת ירי אחרת.
מה :המודל הפעיל מבצע פעולת לחימה.
מתי :אתה יכול לנצל פקודת לחימה אחת בהפעלה .אתה יכול לנצל פקודה זו לפני
שמודל ביצע כל פעולה ,לאחר פעולה קצרה או אחרי פעולה ארוכה .ניתן להשתמש
בפקודה זו גם לאחר שמודל ביצע פעולת לחימה אחרת.
מה :הפעל את יכולת הצבא שלך .ההשפעה משתנה לכל צבא ומוסברת ברשימות
הצבא .יכולת צבא לא נחשבת למגבלות פעולות אחרות אלא אם כן נכתב אחרת.
מתי :אלא אם נאמר אחרת ,אתה יכול לנצל פקודת יכולת צבא אחת בהפעלה.
תיאור יכולת הצבא ברשימות הצבא מגדיר מתי אתה מנצל את הקוביה ומשתמש
ביכולת המיוחדת .המנהיג הנבחר ליחידת העילית יקבע מהי יכולת הצבא של
היחידה במשחק זה .אפילו אם המנהיג מת או הוסר מן המשחק ,פקודת יכולת
צבא עדיין יכולה להיות מנוצלת כדי לבצע את פעולת הצבא.

שים לב :ניתן לנצל רק פקודת תנועה אחת ,פקודת ירי אחת ופקודת לחימה אחת על מודל יחיד
במהלך ההפעלה שלו.

10

Mantic®, Warpath, Deadzone® and all associated characters, names, places and things are TM and © Mantic Entertainment Ltd 2016.

11
משימה ] : [Aסיור

המשחק הראשון שלך

הכן את המשחק כמתואר בחלק "לפני
למספר המשחקים הראשונים שלך ,ניתן
להשתמש בשתי הרשימות הבאות שנבנו מראש כדי שמתחילים לשחק" והשתמש במפה הבאה:
להתחיל לשחק במהירות גם כאשר אתה עדיין לומד
את החוקים .השתמש במשימה סיור כמשימה
הראשונה שלכם.
אל תדאג לגבי חפצים במשחק הראשון שלכם.
ברגע שאתם יודעים איך לבצע פעולות ,לגלגל
מבחנים ולזוז בשדה הקרב ,תוכלו להוסיף חפצים
וחוקים מתקדמים יותר .החוקים לחפצים נמצאים
בעמוד .XX

יש צורך ב 12VP-כדי לנצח במשימה.
מקבלים  VPבדרכים הבאות:
● הריגת מודל יריב )כמות  VPמופיע בתאור
המודל ברשימות צבא(
● שליטה בנקודה :כדי לקבל את ה VPממטרה
עליך להיות השחקן היחיד עם מודלים
בקוביה .אתה מקבל  1VPאו  2VPבהתאם
לסוג המטרה )כנראה במפה לעיל( בסוף
הסיבוב VP .מוענקות לשליטה על הנקודה,
ללא קשר למספר המודלים השולטים בה
)מודל  1או  4מודלים מרוויחים אותה כמות
נקודות(.
● איסוף מודיעין :על כל סמן ציוד >מודיעין<
מקבלים .1VP
זכור לעקוב אחר ה VP-שכל שחקן הרוויח
במהלך המשחק והשאר אותם גלויים כדי להגדיל
את המתח.

.
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שורת נתונים
לכל סוג מודל יש שורת נתונים משלו )טבלה
המראה את הנתונים המשמשים במהלך המשחק(.
שורת הנתונים מראה עד כמה המודל מוצלח בירי,
לחימה ועוד .שורות נתונים מכילות הרבה מידע על
המודל:
שם :השם של סוג המודל הזה.
סוג :מודלים מחולקים למספר קטגוריות:
○ מנהיג ) :(Lהמפקד של כוח העילית
○ חייל ) :(Tחייל רגיל ,בשר תותחים.
○ מומחה ) :(Sמודל עם נשקים ,ציוד
או אימון מיוחד.
○ דמות ) :(Cאדם עם שם
○ רכב ) :(Vיחידה ממונעת
נקודות ,pts :כמות הנקודות שעולה לצרף מודל
יחיד מהסוג הנבחר ליחידת העילית שלך.
 :VPsכמות נקודות הניצחון שהיריב מקבל אם
הצליח להרוג מודל מהסוג הזה.

●

●

●

●

מהירות:

נכתב כזוג מספרים מתחת לסמל לעיל .המספר
הראשון הוא מספר המשבצות שהמודל זז בביצוע
פעולת "תנועה" .המספר השני הוא מספר
המשבצות שהמודל זז בביצוע פעולת "ריצה".
שריון:

●

●

ערך קבוע המתאר את כמות ההגנה שיש למודל
מפני נזק.
גודל:

●

הגובה והרוחב של המודל .זהו מדד לכמה נזק מודל
יכול לספוג לפני שהוא מת ויוצא מהמשחק .גודל גם
קובע כמה מודלים יכולים להתאים לתוך קוביה
וגם דרך אילו תוואי שטח מודל יכול לעבור.
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ירי ) :(Sנכתב כערך ואחריו  .(4+) +מגדיר
כמה צריך לגלגל בקוביה במבחן ירי כדי
להוציא הצלחה .הוא לעולם לא משתנה.
לחימה ) :(Fנכתב כערך ואחריו .(5+) +
מגדיר כמה צריך לגלגל בקוביה במבחן
לחימה כדי להוציא הצלחה .הוא לעולם לא
משתנה.
הישרדות ) :(Svנכתב כערך ואחריו .(3+) +
מגדיר כמה צריך לגלגל בקוביה במבחן
הישרדות כדי להוציא הצלחה .הוא לעולם
לא משתנה.
נשק וציוד:
רשימה של הציוד הסטנדרטי שמגיע עם
המודל .בין ציוד לציוד יש ; .לנשקים יש
נתונים משלהם:
○ טווח ) :(Rהטווח המקסימלי של
נשק בקוביות .נכתב כ R-ואחריו
מספר )לדוגמה  .(R8נשק קפא"פ
המשמש רק ללחימה יסומן כ.RF-
○  :APחודר שריון.הערך המופחת
משריון המטרה כשמחשבים נזק.
○ יכולות מיוחדות של הנשק יכתבו
באלכסון והן מתוארתו בעמוד .XX
יכולות מיוחדות :יכולות מיוחדות שיש
למודל ,יכתבו באלכסון .מתוארות בעמודים
.XX
נשקים נוספים :קטגוריות הנשקים מהם
ניתן לקנות נשקים נוספים למודל שיחליפו
את הנשקים הקיימים.
יכולות במערכה :טבלת יכולות המערכה
ממנה מודל יכול לבחור שדרוגים בעוד הוא
מתקדם במערכה .ראה עמוד .XX

למנהיגים קיימים שני ערכים נוספים:
● איסוף מידע  :נכתב כערך ואחריו .(4+) +
מגדיר כמה צריך לגלגל בקוביה במבחן
איסוף מידע כדי להוציא הצלחה .הוא
לעולם לא משתנה.
● יכולת צבא :פקודה מיוחדת המופעלת ע"י
שימוש בקוביית פקודה.
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רשימות צבא מוכנות מראש
בהמשך מוצגות שלוש דוגמאות ליחידות עילית מוכנות מראש כדי לסייע לכם להתחיל לשחק
במהירות .השתמש במשימה סיור למעלה והשתמשו ב 2-מהרשימות למשחק הראשון שלכם .תצטרכו
להתייעץ בחוקים של היכולות המיוחדות בעמוד .XX

יחידת עילית :מגפה
שלב  1Aאחד,שלב  2Aאחד ,שלוש שלב  ,3Aשני שלב , 3D

13
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יחידת עילית :אוכפי חוק
סרן שומרי שלום אחד ,אוכף חוק אחד עם תחמושת ,נחת אוכפי חוק אחד עם רובה צייד קרבי,
מהנדס אוכפי חוק אחד עם רובה זקיף.

14
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פעולות
כאשר מודל מופעל במהלך תורו של השחקן
הוא יכול לבצע מספר פעולות :שתי פעולות קצרות
או פעולה ארוכה אחת .מודל המבצע פעולות
במהלך התור נקרא המודל הפעיל.
פעולות:
● תנועה )קצרה(
● ריצה )ארוכה(
● לקום מהקרקע )קצרה(
● ירי )קצרה(
● לחימה )ארוכה(
● פעולה מיוחדת )קצרה(

שים לב!הגבלות על פעולות:
● מודל יכול לבצע פעולה אחת מאותו סוג
במהלך התור ,אך קוביות פיקוד יכולות
להוסיף עוד פעולות .פעולות המופעלות
על ידי קוביות פיקוד לא נחשבות
למכסה של פעולות בתור ויכול לקרות
מצב בה מבצעים יותר מפעולה אחת
מאותו סוג בתור.
● מודל שמתחיל את תורו על הקרקע חייב
לנצל את הפעולה הראשונה שלו כדי
לקום מהרצפה.
● מודל שמתחיל את תורו עומד ,אך נמצא
בקוביה עם מודלים אויבים חייב לבחור
אחת משתי פעולות :תנועה או לחימה.

תנועה )קצרה(
לכל מודל יש שני ערכי תנועה המופרדים על ידי
מקף בשורת הנתונים שלו:

כאשר מבצעים פעולת תנועה עם המודל ,מודל
יכול לזוז מספר קוביות השווה לערך השמאלי של
המהירות שלו או למקם את עצמו מחדש בתוך
הקוביה בה הוא נמצא.כל תנועה חייבת להתבצע
לקוביה סמוכה לקוביה בה המודל ממוקם .לכל
קוביה יש שמונה קוביות הסמוכות אליה באותו
הגובה 4 ,בקו ישר ו 4-באלכסון ,ניתן לזוז אל
כולן .לתנועה בגבהים שנים ראה למטה.

למודל בתמונה יש מהירות  1ולכן יכול לנוע
לכל  8הקוביות סביבו ,ישר או באלכסון.

מיקום בתוך הקוביה
בדאדזון מיקומו המדויק של מודל בתוך קוביה
הוא מאד חשוב .אתה יכול למקם מודל בכל מקום
שאתה רוצה על הלוח ,כולל על קווים המפרידים
בין הקוביות ,אך בכל מקרה ,מיקום מרכז בסיס
המודל מגדיר באיזו קוביה הוא נמצא.

במקרה הזה ,שני המודלים נמצאים באותה
קוביה ,למרות שהמודל הימני נמצא על הקו בין
שתי הקוביות.
יש להתייחס לקצה הלוח כקיר בלתי עביר
שחוסם כל תנועה .מודלים יכולים לזוז מהלוח רק
אם המשימה מאפשרת את זה ,וגם אז רק
מהקוביות שניתן מהם לצאת מהלוח .מודל שעוזב
את שדה הקרב לא יכול לחזור במהלך המשחק
הנוכחי .במקרים כאלו שמודל צריך לצאת מהלוח
יש להשתמש בפעולת תנועה או ריצה ויש
להתייחס לכך כאילו מודל נע לקוביה סמוכה
מעבר ללוח.

תכולת קוביה
לכול מודל יש גודל בשורת הנתונים שלו .כל
קוביה יכולה להכיל סך הכול גודל  4של מודלים
מצבא אחד .יכול להיות שלשני צבאות יהיו
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מודלים בגודל משולב של  ,4כלומר בתוך הקוביה
יהיו  8מודלים.
כאשר מודל זז לתוך קוביה שכבר מכילה
מודלים ,אין להזיז אף מודל אחר פרט למודל
הפעיל )כלומר אין לסדר את המודלים בתוך
הקוביה( ,אלא אם למודל הפעיל אין מקום אחר
להיות בו בתוך הקוביה ,במקרה הזה ניתן להזיז
מעט את המודלים שכבר בקוביה.
אם אתה חייב להזיז מודלים בתוך הקוביה כדי
להכניס את המודל הפעיל פנימה ,הזז תחילה
מודלים שלך לפני שאתה מזיז מודלים של היריב.
בצע רק את התנועות המינימליות שאתה צריך כדי
להכניס את המודל לתוך הקוביה .השחקן
שהמודל בבעלותו תמיד מחליט על מיקומו
המדויק של מודל כאשר עליו לשנות את מיקומו
מכל סיבה שהיא .לא ניתן להוציא מודל מתוך
קוביה בצורה הזו.

תנועה לתוך אויבים
אם מודל זז לתוך קוביה המכילה מודל אויב,
באופן מכוון או בלתי מכוון ,אז האויב חייב
להלחם בו מידית )ראה לחימה )ארוכה( בעמוד
 .(XXפעולה זו לא נחשבת לפעולה נוספת .אם יש
יותר ממודל אויב אחד בקוביה ,המודל הפעיל
צריך להלחם רק באחד מהם ויכול לבחור במי
מהם להלחם .לאחר שפעולת הלחימה הסתימה,
פעולת התנועה מסתיימת.

ריצה )ארוכה(
המודל יכול לזוז מספר קוביות עד המספר השני
)הימני( בערך התנועה שלו .פרט לערך השונה,
החוקים הם אותו דבר כמו של פעולת תנועה .לא
ניתן לבצע פעולה זו אם מודל מתחיל את תורו
בקוביה יחד עם מודל אויב.

השפעות תכסית על תנועה
תנועה באותו מישור
בכדי לזוז לתוך קוביה סמוכה ,יש למתוח נתיב
הבנוי רק מקווים ישרים בין קוביות )לא
באלכסון( .כדי שמודל יוכל לנוע מקוביה אחת
לשנייה ,הנתיב הקצר ביותר לא יכול להיות חסום
לחלוטין על ידי תכסית במילים אחרות ,פאת
הקוביה שהמודל הפעיל רוצה לעבור דרכה לכיוון
הקוביה הבאה צריכה להכיל רווח מספיק כדי
שהמודל יעבור דרכו .המרווח הקטן ביותר שמודל
יכול לעבור דרכו תלוי בגודל של המודל ומתואר
בטבלה למטה:
גודל
מקסימל
י

אין

סוג הרווח

חסום
 100%מהפאה חסום.
דוגמה :קיר מוצק.
רווח קטן
 75%מהפאה חסום
דוגמה :חלון קטן

תזוזה הרחק מאויבים
אם מודל נמצא בקוביה המכילה מודל אויב
ורוצה לעזוב את הקוביה ,הוא יכול לעשות זאת
לפי חוקי התנועה הרגילים )מתוארים לעיל( אבל
לפני שהמודל מתחיל לזוז אחד האויבים יכול
לתקוף אותו .המודל האויב נקבע על ידי השחקן
השולט בו ,השחקן גם יכול לבחור לא לתקוף כלל.
המודל הפעיל חייב לגלגל מבחן הישרדות )ראה
עמוד  -(XXהמודל הפעיל לא יכול לבחור לגלגל
מבחן לחימה .כל עוד המודל הפעיל לא נהרג או
מופל לקרקע )ראה עמוד  (XXהוא יכול "לנתק
מגע עם האויב" כדי להמשיך את התנועה שלו
באופן רגיל.
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רווח בינוני
 50%מהפאה חסום
דוגמה :חלון גדול
רווח גדול
 25%מהקוביה חסום
דוגמה :דלת גדולה
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דוגמאות תנועה:

בנתיב התנועה של המודל והוא חייב להגיע אל
הקומה הבאה .בנוסף ,יש לבדוק כרגיל את הנתיב
הקצר ביותר בין הקוביות .אם הנתיב חסום
לחלוטין לא ניתן לנוע.
הנחת יסוד של דאדזון היא שלוחמי העילית
מאומנים מספיק כדי שיוכלו לטפס על גבי
מחסומים וגם על הקירות החלקים ביותר.
ככלל אצבע אפשר תנועה קשה .אם יש ויכוח,
גלגלו קוביה כדי להכריע אם התנועה אפשרית.

אוכף החוק הוא מודל בגודל  1עם מהירות .1
כאשר הוא מבצע פעולת תנועה )קצרה( הוא יכול
לזוז לתוך קוביה  Bמכיוון שהפאה שהוא עובר
דרכה לא חסומה כלל .אוכף החוק יכול לבחור גם
לנוע לקוביה  Aולעבוד דרך הרווח הבינוני
בתכסית .אוכף החוק לא יכול להגיע לקוביה C
כיוון שהדרך הקצרה ביותר ממנו לקוביה חסומה
לחלוטין על ידי קיר.

האוכף רוצה לזוז באלכסון לקוביה  .Aאם
נבדוק את הנתיב הקצר ביותר נראה שיש לאוכף
שתי אפשרויות באותו אורך :הנתיב האדום
והנתיב הירוק .אורכם של שני הנתיבים הוא 3
קוביות )כולל קוביית ההתחלה והסיום( .הנתיב
האדום חסום למעבר אך כיוון שהנתיב הירוק
עדיין פתוח האוכף יכול לזוז באלכסון לתוך
הקוביה.

דוגמאות תנועה

קוביות  Aו B-נחשבות סמוכות לקוביה בה
נמצא אוכף החוק .האוכף יכול לבצעה פעולת
תנועה כדי להגיע לקוביה  ,Aאך הדרך לקוביה B
חסומה על ידי קיר.

תנועה מעלה ומטה
כל הקוביות קומה אחת מעלה ומטה מהקוביה
שהמודל עומד עליה נחשבות סמוכות.
מודלים יכולים לטפס במעלה ובמורד התכסית
כדי לזוז בין קוביות בקומות שונות באמצעות
פעולת תנועה ,כולל תנועה באלכסון מעלה או
אלכסון מטה.
כדי לטפס לקומה גבוהה יותר חייב להיות
תכסית שניתן לטפס עליו .הקיר חייב להיות

אוכף החוק יכול לנוע באלכסון מעלה .כאשר
הוא בודק את הנתיב הקצר ביותר ,שוב יש לו שני
נתיבים באורך שווה ,אך הנתיב האדום חסום על
ידי קיר .למרות הקיר אוכף החוק יכול להשתמש
בנתיב הירוק ולהגיע לקוביה למעלה.
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ירי )קצרה(

כדי לבצע פעולה זו ,המודל חייב להיות מאובזר
עם נשק טווח -נשק שהטווח שלו ) (Rאינו קו או
 .RFהטווח ניתן במרחק הגדול ביותר בקוביות
שהנשק יכול לירות עליו .לדוגמה :נשק עם טווח
 R3משמעו שהוא יכול לפגוע  3קוביות לפני
הקוביה שהמודל נמצא בה )לא כולל הקוביה בה
נמצא המודל ,אך כולל את קוביית המטרה(.
נשקים עם טווח  RFמשמשים אך ורק ללחימה.
פעולת הירי לא יכולה להתבצע אם המודל
נמצא בקוביה המכילה מודל אויב ,אלא אם כן
נאמר אחרת.
מטרתה של פעולת הירי הוא מודל יחיד-
מודלים אחרים באותה קוביה או בקוביות בין
המודל היורה למודל המטרה ,אינם מושפעים,
אלא אם נאמר אחרת .אתה לא יכול לכוון למודל
ידידותי ,או למודל באותה קוביה של המודל
הפעיל ,אלא אם כן נאמר אחרת בתיאור הנשק או
המודל.
המטרה חייבת להיות בטווח הנשק ושיהיה קו
ראייה מהמודל היורה למודל המטרה.

מודל כולל את הבסיס ,נשקים ,קישוטים של
המודל וכו' .התשובה תמיד תהיה כן או לא.
כן -ניתן להשתמש בירייה רגילה .לרוב תוכל
לראות רק חלק מהמודל והתכסית יסתיר את
השאר.
לא -אם המודל לא יכול לראות את המטרה
כלל אז אין לו קו ראיה והוא לא יכול לבצע
פעולת ירי.

מדידת טווח
כאשר עלייך למצוא את המרחק בין שני
מודלים )לדוגמה במהלך פעולת ירי כדי לוודא
האם הוא יכול לירות( אתה תמיד משתמש באותה
שיטה .ספור את הקוביות אל המטרה כאילו כולן
היו באותו מישור ,אז ספור את הגובה בין שני
המודלים :הגבוהה בין שתי המדידות הוא הטווח
בין המודלים.
אתה לעולם לא סופר את הקוביה ממנה אתה
יורה ותמיד כולל את הקוביה אליה אתה יורה
)בלי ההתחלה ,עם הסוף( .כאשר אתה יורה ,אם
המטרה רחוקה יותר מהטווח המקסימלי של
הנשק ,לא ניתן לירות במטרה ולא ניתן לבצע את
פעולת הירי כפי שהיא הוכרזה.

מתאמי ירי
המתאמים למטה רלוונטיים גם לירי רגיל וגם
לירי עקיף ומשפיעים רק על גלגול התוקף.
● ירייה נקיה +2 ,קוביות :אם יש לך קו ראיה
נקי לחלוטין למודל ואתה יכול לראות את
כולו ,כולל הבסיס.

קו ראייה

● אש ידידותית -2 ,קוביות :אם יש מודל
ידידותי באותה הקוביה של המטרה.
● נקודה גבוהה +1 ,קוביות :אם היורה נמצא
בקומה אחת או יותר מהמטרה )מספר
קומות לא משנות(

מוצאים קו ראייה על ידי התבוננות מנקודת
המבט של המודל .דמיין את קו הראייה של עיני
המודל ושאל את עצמך אם הוא יכול בכלל לראות
את מודל המטרה ,אפילו חלקית .זכור ,המונח

● ירי עקיף +1 ,קוביות :אם היורה משתמש
בירי עקיף )ראה למטה(
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ירי
השחקן שמבצע את פעולת הירי מגלגל )בנוסף
למתאמים למעלה(:
 3קוביות -ירי )(X
מטרת פעולת הירי חייבת לגלגל:
 3קוביות-הישרדות )(X
השווה את סך ההצלחות שכל שחקן גלגל ובדוק
את התוצאות:

מודל  Aיכול לראות את כל מודל  ,Bאז הוא
מקבל ירייה נקיה ) +2קוביות( .מודל  Aיכול
לראות רק חלק ממודל  Cלכן הוא מקבל עליו
ירייה רגילה .מודל  Dיכול לראות את כל מודל B
ובנוסף הוא יורה מקומה גבוהה יותר ,אז הוא
מקבל  +3קוביות לירי ) 2מירייה נקיה ו1-
מנקודה גבוהה(

שוויון או שלמטרה יש יותר הצלחות:
כלום לא קורה.
ליורה יש יותר הצלחות:
ההפרש במספר ההצלחות הוא הנזק
הפוטנציאלי שהמטרה סופגת )ראה נזק בעמוד
.(XX

ירי עקיף
מודלים שמשתמשים בנשק עם יכולת ירי מהיר
)ראה עמוד  (XXיכול לבחור לירות בירי עקיף,
למעשה לרסס את הקוביה בלי הבחנה כדי
להכריח את המטרה לתפוס מחסה.
המודל הפעיל חייב להכריז אם הם משתמשים
בירי עקיף )עם פעולת ירי( לפני שהוא מגלגל
קוביות.
השחקן שמבצע את פעולת הירי מגלגל:
 3קוביות -ירי )(X
מטרת פעולת הירי חייבת לגלגל:
 3קוביות-הישרדות )(X
השווה את סך ההצלחות שכל שחקן גלגל ובדוק
את התוצאות:
שוויון או שלמטרה יש יותר הצלחות:
כלום לא קורה.
ליורה יש יותר הצלחות:
מודל המטרה נופל לקרקע )ראה עמוד .(XX
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לחימה )ארוכה(
אם מודל מתחיל את תורו באותה קוביה של
מודל אויב הוא יכול לבחור להשתמש בפעולת
לחימה.
אם מודל זז ,במכוון או אחרת ,אל תוך קוביה
המכילה מודל אויב מתחיל קרב אוטומטי ,מבלי
שהוא נחשב כפעולה .אם יש יותר ממודל אויב
אחד בקוביה ,המודל הפעיל בוחר במי להלחם.
ניתן להשתמש בנשקים עם טווח  RFבפעולת
לחימה .אם למודל יש יותר מנשק  RFאחד הוא
חייב להכריז באילו מהם הוא משתמש לפני שהוא
מגלגל קוביות.
השחקן שהתחיל את הקרב מגלגל:
 3קוביות -לחימה )(X
מטרת הפעולה יכול לבחור להלחם או לחמוק.
אם הוא בוחר להלחם הוא מגלגל:
 3קוביות -לחימה )(X
אם הוא בוחר לחמוק הוא מגלגל:
 3קוביות -השרדות )(X
מודל שערך הלחימה שלו הוא " "-אך הוא
מוכרח להלחם )לדוגמה כתוצאה מתנועה כפויה(
נחשב כאילו גלגל  0הצלחות.
השווה את סך ההצלחות שכל שחקן גלגל ובדוק
את התוצאה:
שוויון או שהיו יותר הצלחות במבחן הישרדות:
אין השפעה.
למבחן לחימה יש יותר הצלחות:
ההפרש בין התוצאות הוא הנזק הפוטנציאלי
שהמודל המפסיד סופג )ראה נזק עמוד .(XX

מתאמי לחימה

●  +1קוביות אם המודל זז לתוך הקוביה
בפעולה הנוכחית.
●  +1קוביות אם יש מודל ידידותי אחד או יותר
בקוביה) .מקסימום  ,+1לא  +1לכל מודל(
●  +1קוביות  אם היריב פצוע.
●  +1קוביות אם המודל גדול מיריבו.
●  +1קוביות אם המודל היריב על הקרקע.

פעולה מיוחדת )קצרה(
זוהי פעולה כללית .בחלק מהמשימות מוגדרת
פעולה כזו ,כגון קריאה למעבורת ,הפעלת
הטיימר על נפץ ועוד שלל פעולות .מספר יכולות
גם עשויות לדרוש שימוש בפעולה מיוחדת.
החוקים וההשפעות של פעולות כאלו נמצאים
בתיאור המשימה או היכולת.

לקום מהקרקע )קצרה(
מודל על הקרקע )ראה עמוד  (XXחייב לבחור
בפעולת "לקום מהקרקע" כדבר הראשון שהוא
עושה במהלך ההפעלה שלו ,אם הוא פועל בכלל.
השחקן השולט במודל ממקם אותו כאשר הוא
עומד היכן שהוא רוצה בתוך אותה קוביה.
אם מודל על הקרקע קם בקוביה המכילה מודל
אויב ,אז מיד מתרחש קרב )המודל אויב הוא
התוקף ,המודל שקם הוא המגן( .היריב בוחר את
אחד מהמודלים שלו בקוביה לתקוף את המודל
הפעיל בעוד המודל הפעיל חייב לזרוק הישרדות,
הוא לא יכול לבחור להלחם.

המתאמים למטה רלוונטיים הן למבחן לחימה
והן למבחן הישרדות.
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נזק
מודל תמיד נמצא באחד משלושה מצבי נזק:
● בריא :המצב הראשוני של מודל כאשר הוא
נכנס לשדה הקרב.
● פצוע :המודל ממשיך להלחם .המודל
סובל מתאמים שליליים במספר מבחני
מיומנות אך פרט לכך אין השפעה.
● מת :המודל מוסר מהמשחק.

חלוקת נזק

כל התקפה מוצלחת מחוללת מספר מסוים של
"נזק פוטנציאלי".
מספר אירועים ,כגון נפילה או להיות מוטח
לתוך קיר ,יכולים גם לגרום לנזק פוטנציאלי.
נזק פוטנציאלי מחולק כדלקמן:
 .1ערך ה) AP-חודר שריון( של ההתקפה
מופחת מערך השריון של מודל המטרה עד
לערך מינימאלי שם .0
 .2השריון הנותר של המטרה )אם יש כזה(
מופחת מהנזק הפוטנציאלי כדי למצוא
את הנזק הממשי שנגרם למטרה.
 .3הנזק הממשי מוסף לנזק שכבר נגרם
למודל .סך הנזק על המודל משווה לגודל.
ראה טבלה למעלה להשפעת הנזק על
המודל.

סך הנזק על המודל

השפעה

 0נזק

המודל בריא

 1או יותר נזק ,אך לא
יותר מגודל המודל

המודל פצוע .סמן את
המודל עם מספר סמני
נזק השווה לנזק
הממשי עליו.

המודל מת ,הסר אותו
יותר נזק מגודל המודל
מהמשחק

דוגמה:
מודל בריא בגודל  1נפגע מהתקפה שגורמת 2
נזק פוטנציאלי .אם נתבונן בטבלה למעלה הדבר
יהרוג אותו מיד .למזלו יש לו שריון  ,1לכן הנזק
מופחת ל 1-והמודל רק פצוע.
אם לנשק של התוקף היה במקרה  ,AP1נקודת
השריון של המודל הייתה מבוטלת והמודל היה
מת.

22

Mantic®, Warpath, Deadzone® and all associated characters, names, places and things are TM and © Mantic Entertainment Ltd 2016.

23

חוקים נוספים
רוב המצבים במשחק של דאדזון מכוסים על ידי
החוקים המובאים לעיל ,אך ישנם מספר מצבים
מיוחדים ויכולות מיוחדות שהופכים את המשחק
לעמוק יותר ומאפשר גיוון למשחקים נוספים.
מצבים מיוחדים אלו מתוארים למטה.

על הקרקע
בלהט הקרב מודלים לפעמים נופלים
מרגליהם ,או פשוט נופלים ארצה כדי לחמוק
ממטח כדורים .אם מודל נופל הוא מוגדר כ"על
הקרקע" .כדי להראות שמודל הוא על הקרקע
השכב אותו )כך שהוא לא עומד על הבסיס שלו
אלא על הצד(.
מודל שמתחיל את תורו על הקרקע ,חייב
לבחור בפעולת "לקום מהקרקע" כפעולה
הראשונה בתור.
מודל על הקרקע שמותקף בפעולת להילחם
יעמוד אוטומטית ללא שימוש בפעולה ,אך יריבו
מקבל מתאם של  +1ללחימה.

אם לקוביה יש רצפה חלקית ,כמו גשר או דלת
פתוחה ברצפה ,אז גלגל קוביה נוספת:
● בגלגול של  1-4המודל או החפץ מחטיא
את הריצה וממשיך ליפול.
●  +5המודל נוחת על הגשר.
אם התנועה לקוביה המתבקשת חסומה
לחלוטין עם קיר מוצק ,אז המודל או החפץ פשוט
נשאר באותה קוביה.
חפצים תמיד יכולים להתאים בתוך קוביה,
ללא התייחסות לתכולת הקוביה .אם מודל
מתפזר לקוביה שהוא לא יכול להתאים בה בגלל
הגודל שלו ,אז הוא נשאר בקוביה ממנה התחיל
או לזרוק פיזור שוב )אם הוא נפל מהקומה ממנה
התחיל(.
מודל שנופל או נזרק לתוך קיר סופג נזק.

פיזור
לעתים פיצוץ או אפקט אחר יגרום למודל או
חפץ לזוז לקוביה אקראית סמוכה .תנועה
אקראית של מודלים או חפצים נקראת פיזור
ולרוב נפתרת בגלגול קוביה יחיד השתמש
בדיאגרמת הפיזור למטה .פשוט גלגל קוביה והזז
את המודל או החפץ אל הקוביה לפי הדיאגרמה.
לפני שמגלגלים קוביה הגדר איזו קוביה מתאימה
לאיזה מספר.

פיזור עובד תחילה באותו קומה .לאחר מכן,
אם המודל או החף מתפזר לקוביה שאין לה
ריצפה באותה קומה ,הוא מופל ונוחת על משהו
למטה )ראה נפילה עמוד .(XX
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מוטח לתוך הקיר
אם מודל מתפזר לקוביה אך קיר חוסם את
כיוונו ,או שהוא נזרק לתוך הקיר ,הוא סופג נזק
מהקיר .המודל הנזרק נשאר בקוביה המקורית.
המודל צריך לגלגל:
 3קוביות -השרדות )(X
הקיר מגלגל:
 3קוביות(X) +5 -

 ,+אחד על בין הקומות  2ו 3-ואחד על בין הקומות 1
ו.(2-
שוויון או שלמודל יש יותר הצלחות:
המודל נופל על הקרקע.
לקיר יש יותר הצלחות:
המודל נופל על הקרקע והוא חוטף את
ההפרש כנזק פוטנציאלי.

שוויון או שלמודל יש יותר הצלחות:
כלום לא קורה.

ישירות הרחק…

לקיר יש יותר הצלחות:
המודל נופל על הקרקע והוא חוטף את
ההפרש כנזק פוטנציאלי.

ישנן יכולות המזיזות מודל ישירות הרחק
מהתוקף או הפיצוץ.
אם התוקף והמטרה נמצאים באותה הקוביה,
התוקף בוחר לאיזו קוביה סמוכה להזיז את
המטרה.
אחרת ,השתמש בחוקי "קו ראיה" )עמוד (xx
כדי לחשב היכן נמצא "ישירות הרחק" .המשך
את קו הראיה הדמיוני מהתוקף דרך המטרה
ולתוך הקוביה החדשה הראשונה שנתקלים בה,
הקוביה הזו היא "ישירות הרחק" .אם יש
בחירה בין מספר קוביות ,התוקף בוחר.

נפילה
מודל שנופל או קופץ מטה יותר מקוביה אחת
הוא מגלגל:
 3קוביות -השרדות )(X
כוח הכבידה מגלגל:
 3קוביות(X) +5 -
כוח הכבידה מקבל  +1על כל קוביה שהמודל
נופל/קופץ )אז מרומה שלישית כוח הכבידה יקבל 2
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יכולות מיוחדות
אנו יכולים להניח שלוחמי העילית והמפלצות
המאיימות שמרכיבים את הצבאות השונים
בדאדזון ניחנים ביכולת קרבית ויכולת
הישרדותית מעל ומעבר לממוצע .היכולות האלו,
המשותפות לכל ,נמצאות בתוך הנתונים )S, F, Sv
וכן הלאה(.
אולם לחלק מהלוחמים יש יכולות יותר
מיוחדות ומיומנויות היוצאות מגדר הרגיל .בין
אם אותן יכולות ומיומנויות הן מולדות או
נלמדות ,הן רשומות כיכולות נפרדות.
חלק מהיכולות שייך למודל וחלק לנשק אותו
הוא נושא .יכולות של נשק רשומות כחלק מתיאור
הנשק ,יכולות של מודל רשומות תחת התיאור
שלו )בלי חזרה על יכולות הנשק(.
אם יכולת מיוחדת סותרת את הנאמר בחוקים
הבסיסיים ,היכולת גוברת .אם מודל מוסר
מהמשחק ,לא ניתן להשתמש ביכולות שלו אלא
אם כן נאמר אחרת.

 APממקורות שונים מצטבר .אם למודל יש
יותר ממתאם  APאחד להתקפה ,סכום את כל
המתאמים יחד לפני בדיקת הנזק.

חיה )(Beast
המודל לא יכול להרים ,לקחת או להשתמש
בחפצים .כל הנשקים והציוד שלו הם או טבעיים
או מחוברים אליו תמידית באמצעות ניתוח
ביו-טכנולוגי .היכולת הזו יכולה גם לייצג מודל
שציוד הקרב הרגיל שלו כבר מכביד עליו מידי ואין
לו מקום לאסוף עוד ציוד.

פיצוץ )(Blast
הנשק אינו עושה נשק ישיר ,למרות שכוח
הפיצוץ שנוצר יכול לדחוף מודלים מבניינים
ולהטיח אותם כנגד קירות.
אם ההתקפה פוגעת ,אז כל המודלים בקוביה,
פרט למודל המטרה ,נזרקים קוביה אחת ישירות
הרחק מהיריה והם נופלים על הקרקע .מודל
המטרה מתפזר לכיוון אקראי )ראה עמוד  (XXואז
נופל על הקרקע.
אם ההתקפה מחטיאה ,כל המודלים בקוביה
נופלים על הקרקע.

בום! )(!Boom

זריז )(Agile

כשמודל עם היכולת הזו נהרג ,הוא מתפוצץ.
בנוסף ,המודל יכול לבחור להפעיל את הפיצוץ
כפעולה מיוחד.
בכל מקרה ,כאשר מודל מתפוצץ ,התייחס לכך
כהתקפת רסס ]) [Xראה עמוד  (XXבקוביה
שהמודל בה ,כאשר ] [Xהוא ערך הבום! )רשום
אחרי היכולת בסוגריים מרובעים(.

אחרי שמודל מבצע פעולת תנועה או ריצה הוא
יכול לזוז בנוסף קוביה אחת מעלה או מטה
באותה ערימה .שינוי זה בגובה מחייב את כל
חוקי התנועה הרגילים.

APx
 APהוא קיצור של "חודר שריון" )Armour
 (Piercingומצביע על נשק שהוא טוב במיוחד נגד
שריון AP .תמיד רשום עם מספר אחריו )במקום ה
 xבכותרת( ,לדוגמה  .AP1התקפות של מודל או
נשק עם היכולת הזו מתעלם ממספר נקודות שריון
ששווה למספר אחרי ה) APראה נזק בעמוד .(XX
לדוגמה :אם מודל עם  AP1פוגע במודל עם
שריון  ,2השריון של המטרה נחשב כאילו היה .1

מכונה )(Construct
המודל הזה הוא צורת חיים מלאכותית ולכן
חסין ליכולות מסוימות .בנוסף ,המודל לעולם לא
נופל על הקרקע .אם המודל נפגע מהתקפה שיש
לה אפקט נוסף על הנפילה על הקרקע ,האפקט
הנוסף עדיין משפיע על המודל.
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חפה עלי! )(Covering Fire
המודל מקבל  +1קוביות כאשר הוא יורה בירי
עקיף עם נשק עם ירי מהיר.

רסס )(Frag

צלף )(Deadeye
המודל הזה מגדיל את הטווח של כל נשקי
הטווח שלו ב .1-נשקים עם טווח  RFלא מושפעים.

מהנדס )(Engineer
המודל מומחה עם מלכודות ומוקשים .אם הוא
מגלה מלכודת בתוך סמן ציוד ,אז תורו של
המהנדס מסתיימת מיד ,אך המלכודת לא
מתפוצצת .במקום זאת המלכודת מנוטרלת
ונזרקת.
בנוסף ,יש מספר חפצים שרק מהנדס יכול
להשתמש בהם.

כאשר רסס מתפוצץ הוא יכול לפצוע או להרוג
מודלים בקוביית המטרה וכוח הפיצוץ יפיל את
הניצולים ארצה .רסס תמיד יהיה רשום עם מספר
אחריו בסוגריים מרובעים ,לדוגמה :רסס ],[3
רסס ] [5וכו'.
גלגל ] [Xקוביות (X) +4 -לכוח ההתקפה,
כאשר מספר הקוביות שיש לגלגל הוא ערך הרסס
)בסוגריים מרובעים( .מודלים בקוביית המטרה
חייבים לגלגל   3קוביות -הישרדות ) . (Xגלגל פעם
אחת להתקפה ,אך בנפרד לכל מודל בקוביה.
שוויון או שלמטרה יש יותר הצלחות:
המתקפה מפספסת או לא גורמת נזק.

ניסיוני )(Experimental
הנשק הזה הוא אב-טיפוס לא יציב ,לכן אף
אחד לא בדיוק בטוח מה הוא יעשה עד שמושכים
בהדק .כאשר משתשים בנשק בפעולת ירי ,גלגל
קוביה בטבלה למטה והוסף את היכולת בתוצאה
להתקפה.

לרסס יש יותר הצלחות:
ההפרש בין ההצלחות הוא הנזק
הפוטנציאלי שהמודל סופג.
לא חשוב מהיא התוצאה ,כל המודלים ששרדו
בקוביית המטרה נזרקים לקוביה אקראית סמוכה
)ראה פיזור בעמוד  (XXואז נופלים על הקרקע.

 1-2פיצוץ
 3-4דחיפה
 5-6ירי רסס ][2

7

AP3

8

זמזום מבשר רע :המודל מקבל את
היכולת בום! ] [1עד סוף המשחק,
גלגל שוב בטבלה .ההשפעה מצטברת:
ערך הבום! גדל ב 1-כל פעם שמגלגלים
 8בטבלה הזו.

(

שליטה בנשק )Fire Control

טירוף )(Frenzy
מודל עם היכולת הזו תוקף בכזו פראות שקשה
להגן נגדו .טירוף תמיד יהיה מובע עם ערך
בסוגריים מרובעים ,לדוגמה :טירוף ] [1או טירוף
] .[2ניתן לגלגל מספר קוביות ,השווה לערך
הטירוף ,שנכשלו במבחן הלחימה הנוכחי מחדש,
פעם אחת .הדבר תקף גם לקוביות שנוספו
כתוצאה מקוביות מתפוצצות.
טירוף ממקורות שונים מצטבר.אם להתקפה
אחת יש יותר ממתאם טירוף אחד ,סכום את כל
המתאמים יחד :זו היא הכמות המקסימלית של
גלגולים מחדש שיש לבדיקת הלחימה הנוכחית.

כאשר המודל מבצע פעולת ירי הוא יכול
להשתמש בשני נשקים במקום באחד .כל נשק
יורה בנפרד ,על אותה מטרה או על מטרה אחרת.
בחר את המטרה של כל נשק לפני גלגול הקוביות.
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דאיה )(Glide

הצלחות:
המתקפה מחטיאה או שאינה גורמת נזק.

המודל יכול ליפול ללא נזק .זה יכול
להיעשות מבחירה או כתוצאה מפיצוץ .על כל
פנים ,המודל דואה לקרקע ללא נזק והוא נוחת
על הרגליים .בנוסף ,על כל קומה שהוא נופל,
המודל יכול לנוע גם קוביה אחת הצידה
ממיקומו המקורי.

המודל עם השריון אז מסומן כמופעל.

רימון )(Grenade

כל הרימונים נזרקים באותה צורה ,באמצעות
פעולת ירי .בחר קוביית מטרה .אתה לא צריך קו
ראיה למודלי אויב ,למרות שאם אין לך קו ראיה,
גם המודל היורה וגם קוביית המטרה צריכים
להיות נראים מהתבוננות ישירות מלמעלה על
הלוח.
גלגל   3קוביות -ירי ) (1ללא מתאמים .בהצלחה
הרימון נחת בקוביה .כישלון מצריך גלגול פיזור
)ראה עמוד  (XXכדי לקבוע באיזו קוביה הרימון
נחת והתפוצץ .זריקה לא מדויקת של רימון יכולה
להתפזר באותה קומה או בקומה נמוכה יותר
)לעולם לא מעלה(.
רימון שהתפזר לתוך קיר או חפץ מוצק אחר,
יישאר בקוביית המטרה.
ההשפעות של רימון משתנות לפי סוגו.

שריון נפילה-האמרפיסט )
(Hammerfist Drop Armour

לאורך כל המשחק ,המודל עם שריון נפילה נחשב
כאילו יש לו תרמיל סילון.

כבד )(Heavy

שריון נפילה מאפשר ללובש ליפול מתחנת חלל
היושבת באטמוספרה הרחוקה של הכוכב
ו"ליפול" ארצה מגובה מבלי להיפגע.
מודל עם שריון נפילה מתחיל את הקרב מחוץ
לשולחן .ניתן לזמן אותו באמצעות פעולה מיוחדת
של מודל באותה יחידת עילית שכבר נמצא על
השולחן.
כאשר המודל מזומן ,הנח אותו בקוביה ריקה
על השולחן .הקוביה חייבת להיות הגבוהה ביותר
בערימה )נראית מלמעלה(.
עוצמת הנחיתה של המודל עלולה להעיף
מודלים סמוכים -המודל הנוחת מגלגל  3קוביות-
 (X) +4לכוח ההתקפה .מודלים בכל הקוביות
הסמוכות )כל ה (26חייבים לגלגל  3קוביות-
הישרדות ) .(Xגלגל את ההתקפה פעם אחת ואת
ההישרדות בנפרד לכל מודל.
שוויון או שלמבחן ההישרדות יש יותר

לשריון הנפילה יש יותר הצלחות:
המודל הנפגע נזרק קוביה אחת ישירות
הרחק מהמודל עם השריון והוא נופל על
הקרקע.

הנשק מסורבל ולוקח המון זמן לפתוח אותו
וליישר כוונות .פעולת ירי נחשבת לפעולה ארוכה.
בנוסף ,יש לכל גלגולי הלחימה של המודל הנושא
נשק כבד  -1קוביה.

המון )(Horde
רוב המודלים בדאדזון נלחמים כפרטים
מאומנים ביותר ,אך חלק מהלוחמים בשדה הקרב
מוותרים על אימון מסור ומקום זאת מסתמכים
על כמות כדי להכריע את אויביהם ביתרון מספרי.
הדוגמה הטובה ביותר לכך הם הזומבים של
המגפה.
כאשר מודל עם המון נלחם פנים אל פנים
)מגלגל מבחן לחימה( ,הוא מקבל מתאם  +1אם
יש עוד מודלים ידידותיים בקוביה )כרגיל( ,אך
בנוסף הוא גם מקבל  +1נוסף על כל מודל ידידותי
בקוביה שיש שיש לו המון.
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המודלים בקוביה בה התרחש הפיצוץ מגלגלים 3
קוביות -הישרדות ) .(Xגלגל את ההתקפה פעם
אחת וגלגול הישרדות נפרד לכל מודל בקוביה.
שוויון או שלהישרדות יש יותר הצלחות:
המתקפה מחטיאה או לא גורמת נזק.
לעקיף יש יותר הצלחות:
ההפרש בין ההצלחות הוא הנזק
הפוטנציאלי שהמודל סופג.

עקיף )(Indirect
נשקים עקיפים הם לרוב מרגמות או מטולי
רימונים ,כאלו המסוגלים לשגר מטען מתפוצץ
לאזור שחושדים שיש בו אויבים.
נשק עקיף יכולים לירות אל מודל בקו הראיה
של המודל היורה ,או שהמודל יכול לבחור לירות
על מטרה שהוא לא רואה .בכל המקרים עקוב
אחר החוקים הבאים:
אחרי עקיף יהיה תמיד רשום מספר בסוגריים
מרובעים ,לדוגמה עקיף ] [3או עקיף ].[5
כאשר משתמשים בנשק עם עקיף ,ירי היא
פעולה ארוכה.
כדי לירות ,בחר קוביית מטרה .בגלל מסלול
הירי הנשק לא יכול לפגוע במרחק של עד  2קוביות
מהיורה ,ללא קשר לטווח של הנשק.
אתה לא צריך קו ראיה למודל אויב ,אך צריך
שגם היורה וגם קוביית המטרה יהיו נראים אם
השחקן מסתכל ישירות למטה על הלוח.
● אם למודל היורה יש קו ראיה לאויב
בקוביית המטרה ,גלגל  3קוביות -ירי ),(1
ללא מתאמים )אפילו בקוביית פיקוד לא
ניתן להשתמש(.
● אם למודל היורה אין קו ראיה לאויב
בקוביית המטרה ,גלגל  3קוביות -ירי ),(2
ללא מתאמים כלל )אפילו בקוביית פיקוד
לא ניתן להשתמש(.
הצלחה במבחן הירי משמעו שהמטען נחת
בקוביית המטרה .כישלון משמעו שהמטען התפזר
)ראה עמוד  .(XXעקיף תמיד יתפזר לקוביה
הגבוהה ביותר בערמה אליה הוא מתפזר .לאחר
הפיזור המטען מתפוצץ.
כאשר מטען עקיף הוא עלול לפצוע או להרוג
מודלים באותה הקוביה .גלגל ] [XקוביותX) +4 -
( ,לכוח הפיצוץ ,כאשר מספר הקוביות שאתה
מגלגל הוא ערך העקיף )בסוגריים מרובעים(.

ללא קשר לתוצאה ,כל המודלים ששרדו מתפזרים
לקוביה אקראית )ראה עמוד  (XXואז נופלים
לקרקע.

מרענן )(Invigorate
נשקים עם יכולת זו שולחים פולס אנרגיה
למטרה ,בין אם באמצעות קוקטייל של סמי קרב
או דרך תמרון פסיוני המשחרר את הפוטנציאל
הגלום בחייל .נשקים עם מרענן יכולים לכוון על
מודלים ידידותיים ,ומודלים באותה הקוביה של
המודל הפעיל .המודל הפעיל מגלגל  3קוביות -ירי
) (2ללא מתאמים .אם הוא מצליח ,המטרה
מסירה את סמן הפעלה ממנה.

זה שורף! )(!It Burns
הנשק שולח מתחים של להבה ,חומצה או
תרכובות קטלניות דומות ללא הבחנה בין ידיד
לאויב.
נשקים עם זה שורף! מתקיפים את כל המודלים
בקוביה המכילה את המטרה הראשית ,ללא קשר
באיזה צד הם או האם היורה רואה אותם.
בחר מודל נראה כמטרה הראשית וגלגל את
ההתקפה ללא מתאמים .גלגל הישרדות בנפרד
הישרדות לכל מודל בקוביית המטרה והשווה כל
גלגול הישרדות בנפרד לגלגול ההתקפה.
לא חשוב מה תוצאות ההתקפה )אפילו אם
היא מחטיאה( כל המודלים בקוביית המטרה
עולים באש )סמן אותם עם סמן להבה(:

אם מודל מתחיל את ההפעלה שלו בעודו עולה
באש ,הפעולה הראשונה שלו בתור חייבת להיות
לכבות את האש .זוהי פעולה חופשית ,כלומר היא

28

Mantic®, Warpath, Deadzone® and all associated characters, names, places and things are TM and © Mantic Entertainment Ltd 2016.

29
לא נחשבת לסך הפעולות האחרות .היא נפתרת
כך:
האש מגלגלת  3קוביות(X) +4 -
מודל המטרה מגלגל  קוביות -הישרדות )(X
שוויון או שלמטרה יש יותר הצלחות:
המודל מכבה את הלהבות לפני שהן עשו נזק
אמתי .המודל יכול להמשיך את תורו כרגיל.
לאש יש יותר הצלחות:
המטרה הצליחה לכבות את הלהבות והיא
כבר לא בוערת ,אבל היא סופגת נזק בתהליך.
הנזק הפוטנציאלי שווה להפרש בין ההצלחות
של האש להצלחות של המטרה ומחשיבים AP1
לאש .ההפעלה של המודל מסתיימת.

לוגיסטיקה )(Logistics

אחרי שלב איסוף מידע ויציאה למשימה
בסידור המשחק ,אם המודל הזה הוא מנהיג
יחידת העילית ,אתה יכול להזיז חפץ אחד ,קוביה
אחת ,לאחר שמגלגלים איסוף מידע אך לפני התור
הראשון .אתה לא יכול להזיז את החפץ לתוך
אזור ההצבה של אף שחקן.

חובש )(Medic

חובש יכול לרפא מודל פצוע אחד באותה
הקוביה )יכול להיות החובש עצמו( על ידי ביצוע
פעולה מיוחדת )קצרה( .לא צריך גלגול קוביות.
סמן נזק אחד מוסר כאשר משתמשים ביכולת זו.
היכולת הזו לא עובדת על מכונה או רכב ,רק על
מודלים חיים.

דחיפה )(Knockback
כאשר לנשק או מודל עם יכולת זו פוגע גורם
לנזק פוטנציאלי ,הוא ידחוף את המטרה אחורה
לתוך קוביה אחרת .בצעה את ההתקפה כרגיל,
ואז הזז את המטרה קוביה אחת ישירות הרחק
מהתוקף )ראה עמוד  .(XXאם דרכו של המודל
חסומה ,הוא מתנגש בקיר )ראה עמוד .(XX

מערכת החייאה )Life
(Support

למודל יש מערכת החייאה מובנית אשר
מתוכננת לשמור אותו בחיים גם כאשר הוא פצוע
קשה .אם המודל נפצע ,אבל לא נהרג ,מערכת
ההחייאה אוטומטית נכנסת לפעולה .המודל
מוחזר אוטומטית למצב בריא .זה קורה ללא צורך
בפעולה .המערכת עובדת רק פעם אחת למשחק.
מערכת החייאה לא משמשת כדי להחזיר מודל
שנהרג לחלוטין מהתקפה יחידה חזקה .שים לב
גם שמערכת ההחייאה עובדת רק על המודל
שמחזיק אותה ולא על אחרים.

מש )(Loader
ָחַ

אם מודל עם יכולת זו נמצא באותה קוביה עם
מודל ידידותי ,אז החמש יכול להסיר סמן טעינה
מהמודל הידידותי באמצעות ביצוע פעולה
מיוחדת )קצרה(.

לא-קרבי

)(Non-Combatant

המודל לא יכול או לא רוצה לפגוע באויב .הוא
לא יכול להשתמש בנשקים וחייב לבחור הישרדות
כאשר הוא מותקף בלחימה.

חד-פעמי )(One-Use
ניתן להשתמש בחפץ/נשק זה רק פעם אחת
במשחק.

מדיום )(Psychic
למודל הזה יש יכולת מנטאלית המאפשרת לו
להשפיע על חפצים ויצורים בסביבתו .בין אם
היכולות האלו טבעיות ,לדוגמה אלו של גזע
הצ'ובאר ,או תוצאה של מחקר מדעי אסור ,כולם
מיוצגים באותה צורה.
למודל עם מדיום יהיה לפחות נשק אחד עם
מדיום .היכולת הזו היא למעשה עוד נשק שהמודל
יכול להשתמש בו .ההבדל היחיד הוא שנשק
פסיוני לא צריך קו ראיה למטרה.

השתוללות )(Rampage
כאשר מודל זה סופג נזק אבל לא נהרג ,הוא
משתגע .במצב הזה של שגעון רצחני הוא עלול
אפילו לתקוף את חבריו .לשארית המשחק ,בכל
פעם שהשחקן השולט במודל בוחר להפעיל אותו
הוא חייב לגלגל קוביה אחת בטבלה הבאה:
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:1-2

השחקן הנגדי שולט במודל למשך
התור הזה .זה כולל גם לתקוף את
המודלים של השחקן הפעיל .המודל
לא נחשב בצד של אף אחד ולכן
המודל לא מקבל  +1ממודלים
ידידותיים בלחימה )כי אין כאלו(.
עדיין ניתן להשתמש ביכולות או
בחפצים )כגון חובש( העוזרים
למודל.
בנוסף הוא לא נחשב כמודל של
אף צבא למטרות חישוב תכולת
קוביה .זה יכול לגרום לכך שהקוביה
תהיה יותר צפופה מהרגיל .אם מודל
מתחיל את תורו בקוביה צפופה
מהרגיל ,הוא חייב לבחור בתורו לזוז
מהקוביה.

:3-6

הבעלים של המודל יכול להתנהל
אתו כרגיל.

:7-8

הבעלים של המודל יכול להתנהל
אתו כרגיל.
בנוסף ,המודל יכול לזוז קוביה 1
לפני שהוא לוקח פעולה רגילה,
כאילו הבעלים השתמש בפקודת
תנועה.

ירי מהיר )(Rapid Fire

מודל עם נשק ירי מהיר יכול לבחור להשתמש
בפעולת ירי עקיף )ראה עמוד  (XXכאשר הוא
מבצע פעולת ירי.

סייר )(Scout
לאחר הצבה ,אך לפני התור הראשון במשחק,
מודל עם סייר יכול לעשות פעולת ריצה )ארוך(
חופשית .אם לשני הצדדים יש מודלים עם סייר אז
השחקן עם היוזמה מזיז תחילה את כול המודלים
שלו עם סייר ,ואז השחקן השני .מודל עם סייר לא
יכול להיכנס בפעולה זו אל קוביה המכילה מודל
אחר.

מחולל מגן )Shield
(Generator

זוהי גרסה יותר גדולה של החפץ מגן אנרגיה ]X
[ )ראה עמוד  (XXופועל באותה צורה .ההבדל
היחיד הוא בגודל האזור שהוא מיצר .במקום
לכסות מודל יחיד ,מחולל מגן מספק הגנה לכל
מודל ,חבר או אויב ,באותה קוביה.
כאשר מודל המוגן באמצעות מגן אנרגיה סופג
נזק,גלגל ] [Xקוביות .+6 -על כל הצלחה ,נזק
פוטנציאלי  1נספג על ידי המגן .אבל המגן הוא
טכנולוגיה חדישה ולא מהימנה :אם אתה מגלגל
יותר 1ים מאשר הצלחות ,הנזק מכריע את המגן
והוא נהרס .כל ההצלחות שגולגלו עדיין סופגות
את הנזק אך המגן נהרס למשך שארית המשחק.
אם מודל מוגן באמצעות יותר ממחולל מגן או
מגן אנרגיה אחד ,המגנים מצטברים .גלגל לכל מגן
בנפרד והפחת את הנזק הפוטנציאלי לפי סך
ההצלחות של כולם.

שלט רחוק )(Remote
מודל עם היכולת הזו מופעל באמצעות שלט
רחוק .כל עוד מהנדס ידידותי נמצא במרחק 3
קוביות ממנו ,המודל עם שלט רחוק מתנהל
כרגיל .אם זה לא המקרה ,המודל עם שלט רחוק
נשאר מקובע למקום.

מלקט )(Scavenger
המודל יכול לסחוב עד  3חפצים ,במקום ה1-
הרגיל .בנוסף ,המודל הוא חוקר ותיק של ערמות
זבל ולכן לעולם לא יפעיל מלכודת .אם הם
חושפים מלכודת בסמן ציוד ,ההפעלה של המלקט
מסתיימת מיד אך המלכודת לא מתפוצצת.
במקום זאת היא מנוטרלת ונזרקת.

טעינה אטית )(Slow Reload
כאשר נשק זה יורה ,המודל מסומן עם סמן
טעינה:

נשק זה לא יכול לירות שוב עד שסמן זה מוסר.
הסרת סמן הטעינה מצריך פעולה מיוחדת
)קצרה( על ידי המודל שמחזיק את הנשק )או
מודל עם חמש( .אם למודל יש נשקים אחרים הוא
יכול להשתמש בהם וסמן הטעינה רלוונטי רק
לנשק עם טעינה אטית.
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טקטיקן )(Tactician

מסך עשן )(Smokescreen

המודל הוא מנהיג דגול עם הבנה מעמיקה כיצד
להיחלץ מרוב המצבים בקרב .טקטיקן יהיה
תמיד רשום עם מספר בסוגרים מרובעים ,לדוגמה:
טקטיקן ] ,[1טקטיקן ] ,[2וכו' .כאשר מגלגלים
פיקוד בתחילת הסיבוב ,הוסף ] [Xקוביות פיקוד
לגלגול אם הטקטיקן עדיין נמצא בשדה הקרב.
שם לב שרק המודל עם הטקטיקן הגבוהה
ביותר ביחידת העילית מוסיף קוביות .אם יש
יותר מטקטיקן אחד ביחידת העילית הם לא
מספקים יתרון פרט להיות תחליף אם הטקטיקן
הראשי נהרג.

המודל מצויד במחולל עשן או רימון עשן .פעם
אחת פעם אחת במשחק ,בתחילת תורו ,המודל
יכול להציב מסך עשן .המסך דומה להשפעת
רימון עשן )ראה עמוד  (XXשהתפוצץ בקוביה של
המודל .הפעלת מסך עשן אינה פעולה וניתן
לעשות זאת גם אם יש מודלים אויבים באותה
הקוביה.
אם המודל זז מהקוביה ,מסך העשן נשאר
בקוביה .הוא מתפזר כמו רימון עשן.
מודל שנמצא בקוביה עם עשן צריך "להתנתק"
אם יש מודלי אויב בקוביה ,מודל האויב נמצא
מספיק קרוב כדי לראות/להריח/להרגיש את
המודל היוצא גם בתוך העשן.

סימון )(Tag

כוונת צלפים )Sniper
(Scope
הנשק מקבל  +2קוביות לפעולות ירי בנוסף לכל
מתאם אחר .נשק עם כוונת צלפים לא יכול
להשתמש בכוונת הולוגרפית )ראה עמוד .(XX

מודל עם רובה סימון יכול לנצל פעולה מיוחדת
)קצרה( כדי לסמן מודל אויב כמטרה .למשך
הסיבוב ,כל היריות המכוונות למודל זה מקבלות
 +1קוביה .האפקט אינו מצטבר .מודל יכול לקבל
מקסימום  +1קוביה ממטרה מסומנת .אין יתרון
לסימון אויב יותר מפעם אחת בו זמנית.

מוצק )(Solid
מודל עם יכולת זו לא מושפע מיכולות המזיזות
את המטרה לקוביה אחרת ,כמו פיצוץ ,רימון או
דחיפה .בנוסף ,המודל לעולם לא נופל לקרקע.

אסטרטג )(Strategist
אם המודל הוא מנהיג יחידת העילית ,אתה
יכול לגלגל קוביה אחת שנכשלה במבחן איסוף
מידע.

הלם )(Stun
נשק עם יכולת זו לא עושה נזק אמתי ,אך אם
הנשק עושה נזק פוטנציאלי כלשהו ,המטרה
מסומנת כמופעלת.

שיגור )(Teleport
מודל עם יכולת זו יכול להשתגר כפעולה
ארוכה .שיגור מאפשר למודל להשתגר עד 3
קוביות בכל כיוון ללא צורך בנתיב לא חסום בין
הקוביה ההתחלתית לסופית .מודל המשתמש
בשיגור חייב לסיים את תנועתו בקוביה שהוא
יכול להגיע אליה על השולחן )כמו קוביה באמצע
האוויר או קוביה ללא דרך גישה בכלל עם  6קירות
מוצקים( .אם מודל משתגר מסיים את תורו
בקוביה עם מודל אויב ,הם נלחמים כאילו המודל
זז לתוך הקוביה כרגיל.
אתה יכול להשתגר מחוץ לקוביה המכילה אויב
אבל הוא יצטרך להתנתק ממנו )ראה תזוזה
הרחק מאויבים עמוד .(XX

רתק )(Suppression
נשק עם יכולת זו יורה כרגיל .בנוסף ,כל
המודלים בקוביית המטרה )לא חשוב מאיזה צד(
נופלים ארצה ,אפילו אם היריה לא גרמה נזק
כלל.

קשוח )(Tough
המודל מתעלם מנקודה  1של נזק פוטנציאלי
להתקפה ,עוד לפני חישוב שריון  .קשוח מפחית
תמיד נזק פוטנציאלי ,גם כנגד מתקפות
המתעלמות משריון או מתקפות של נשקי .AP
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רעיל )(Toxic

צוות מהרכב ולהוסיף קצת כדורי כותנה כדי
שיראו כמו עשן.

מודל שנפגע על ידי נשק רעיל לא נפצע :הנזק
שהוא סופג הורג אותו מידית.
יכולת זו פועלת רק על מודלים חיים ,ואינה
פועלת על מכונה או רכב.

מסך עשן רעיל )Toxic
(Smokescreen
המודל יכול ליצר ענן של גז רעיל כדי להחביא
את עצמו .פעם אחת במשחק ,בתחילת תורו,
המודל יכול למלא את הקוביה שלו בעשן רעיל.
ההשפעה זהה לרימון עשן שמתפוצץ בקוביה בה
המודל נמצא ,אך יש לזה את התוספת רעיל .כל
עוד מודל נמצא בעשן הרעיל הוא נחשב כאילו יש
לו את היכולת פגיע .מודלים החסינים לרעל
חסינים גם למסך עשן רעיל .מודל שכבר פגיע לא
סופג השפעות נוספות .קוביות סמוכות לא
מושפעות מהעשן.
הפעלת מסך עשן רעיל לא נחשבת לפעולה וניתן
לעשות את זה גם אם נמצאים בקוביה עם אויבים.
אם המודל זז ,מסך העשן נשאר  .מסך עשן
רעיל מתפזר כמו רימון עשן.

רכב )(Vehicle

המודל הוא רכב .אם המודל מגיע עם מודלים
אחרים כצוות ,אתה יכול לבחור לחבר אותם
למודל העיקרי או להשאיר אותם בנפרד ,כך הרכב
יכול לייצג גרוטאה .אין לאותם מודלים משניים
שום תפקיד חוץ מלהראות טוב בשדה הקרב.
רכבים הם גדולים ומסורבלים אז הם לא
יכולים לזוז בשדה הקרב באותה קלות של חיילים
רגליים .רכב יכול לשנות את הקומה בה הוא נמצא
רק אם הוא נע מעלה או מטה במשעול .הוא לא
יכול לטפס מעלה ומטה על קירות.
רכב לא יכול להרים או לשאת חפצים.
רכבים יכולים לספוג כמות נזק השווה לגודלם,
כמו מודלים רגילים.
רכב לא מושפע מתנועה כפויה כמו דחיפה או
פיצוץ .הוא לא יכול לזוז לתוך קוביה אחרת משום
התקפה ,אך עדיין ניזוק מהתקפות כאלו כרגיל.
כאשר רכב נהרס הוא נשאר בשדה הקרב .הוא
נחשב עכשיו כחלק מהתכסית של שדה הקרב.
בשביל המראה ,אולי תרצו להוסיף מודלים של

בלתי-יציב )(Volatile

נשק עם יכולת זו כולל מיכל דלק לא-יציב.
אם מודל שנושא נשק כזה סופג נזק ,גם אם
השריון מוריד את כל הנזק הפוטנציאלי ,גלגל
קוביה .בתוצאה של  2-8הדלק בטוח .בגלגול של 1
מיכל הדלק מתפוצץ ומבעיר את המודל .ראה זה
שורף! בעמוד  .XXלאחר שהנשק התפוצץ לא ניתן
להשתמש בו עד לסוף המשחק.

פגיע )(Vulnerable
מודל עם יכולת זו לעולם לא נפצע .כל נזק
שהוא סופג יהרוג אותו מיד.

ירי רסס )(Weight of Fire
נשק עם יכולת זו יורה כל כך הרבה קליעים
לכיוון הכללי של המטרה ,שמשהו בטוח יקרה.
ירי רסס תמיד בא עם מספר בסוגריים מרובעים
אחריו ,לדוגמה :ירי רסס ] ,[1ירי רסס ] [2וכו'.
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מספר זה של קוביות ירי שנכשלו ניתנות לגלגול
פעם אחת .זה גם תקף ל 8-מתפוצצות.
ירי רסס מצטבר .אם יש יותר ממתאם ירי רסס
בהתקפה ,סכום את כל ה][Xים מכל השפעה :זהו
מספר הקוביות המקסימלי שנכשלו במבחן ירי
שאתה יכול לגלגל.

צוות אש )(Weapons Team
מדלים עם יכולת זו מצוידים בדרך כלל במכונת
ירייה כבדה ,מרגמה ,משגר טילים או תותח לייזר
ומורכבים משני מודלים או יותר על אותו בסיס.
התייחס למודלים אלו כמודל אחד למטרות
תנועה ,תכולת קוביה ונזק שהוא סופג .מודלים
עם יכולת זו חייבים להיות מצוידים בנשק
מתאים .לא ניתן לצרף אותם לבד.

כאשר מודל זה נפצע ,הנשק שהוא נושא נחשב
כאילו יש לו טעינה אטית.
צוות אש צריך להיות מבוסס על בסיס של 60
מ"מ .לחלופין ,ניתן לבסס את המודלים בנפרד על
בסיסים של  25מ"מ כל עוד כל המודלים )נשק,
מומחה וטוען( נמצאים במגע בסיסים כל הזמן.
הם לא יכולים לזוז ,להיות מטרה או מוסרים
מהמשחק בנפרד .הם נחשבים כמודל אחד.

תעופה )(Flight
מודל עם יכולת זו לא צריך קיר או רמפה כדי
לשנות את גובהו .הוא יכול לדלג על רווח בכל גודל
באותו הגובה .המודל חייב לסיים את תנועתו
בקוביה שהוא יכול לעמוד בה על שולחן המשחק.
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חפצים
להרים ולסחוב חפצים
מודלים יכולים להרים ולסחוב חפץ אחד בכל
פעם.
כאשר מודל זז לתוך קוביה המכילה חפץ ,אבל
לא מודל אויב ,הוא יכול לבחור להרים אותו .זה
לא נחשב כפעולה.
אם יש יותר מחפץ אחד בקוביה ,אז המודל
הפעיל בוחר איזה מהם להרים .מודל יכול להרים
רק חפץ אחד בכל פעם )גם אם יש לו את היכולת
מלקט(.
סמני ציוד מתחילים את המשחק הפוכים כך
שלא ניתן לדעת מה יש בהם .הרמת חפץ מאפשרת
לשחקן להפוך אותו .ברגע שהחפץ נחשף הוא
נשאר עם הפנים מעלה לאורך המשחק )כדי לא
להתבלבל מומלץ להחליף את סמני הציוד
המרובעים בסמני החפצים העגולים(.
אם מודל מרים חפץ הוא יכול לבחור לשמור
אותו ,לזרוק אותו או להרוס אותו .אם כבר יש
להם חפץ אחד והם מרימים חפץ חדש הם יכולים
לבחור איזה חפץ לשמור ואיזה לזרוק/להרוס.
חפץ שנזרק נשאר באותה הקוביה עם הפנים
למעלה.
חפץ שנהרס מוסר מהמשחק.

תחמושת )Ammo (+

תחמושת היא חד-פעמית.
מודל הנושא תחמושת יכול לבחור להשתמש
בה בפעולת ירי רגילה .הוא מקבל  +1קוביה
לפעולת הירי.

תחמושת ח"ש )AP Ammo (+

תחמושת חודרת שריון היא חד-פעמית.
מודל הנושא תחמושת חודרת שריון יכול
לבחור להשתמש בה כאשר הוא מבצע פעולת ירי
רגילה .הוא מוסיף  +1קוביה לפעולת הירי ובנוסף
כל נזק שנגרם הוא ב) AP1מתווסף לכל  APשיש
כבר להתקפה(.

מלכודת Booby Traps

מודלים מתים
אם מודל מת ,רק החפצים שהוא נושא
שמסומנים ב) (+נזרקים .לחפצים כאלו יש בדרך
כלל סמן חפץ עגול מתאים שמניחים באותה
הקוביה .חפצים שרשומים כחלק מהציוד של
המודל פשוט יוצאים מהמשחק איתו.

החלפת חפצים בין מודלים
אם מודל יכול להרים חפץ ,אז הוא גם יכול
להחליף אחד עם מודל ידידותי באותה קוביה .זה
נעשה כחלק מפעולת התנועה של המודל.
המודל הפעיל נותן את החפץ שהוא כרגע נושא
למודל אחר .אם מודל זה גם נושא חפץ ,אז המודל
הפעיל לוקח אותו ,או שהמודל השני צריך לבחור
האם להפיל את החפץ שהוא נושא.
רק המודל הפעיל מנצל פעולת תנועה כדי
להחליף חפצים .המודל השני יכול להיות כבר
מסומן כפעיל או שעדיין לא פעל.

שדה הקרב של דאדזון הוא מקום עוין ,מלא
במלכודות ומתוכנן להעניש את חסרי הזהירות.
אם מודל חושף סמן מלכודת בצד השני של סמן
ציוד ,התייחס לכך כאילו רימון רסס ]) [3ראה
עמוד  (XXהתפוצץ בקוביה של המודל הפעיל.

מגן )Defender shield (+

מודל הנושא מגן משתמש בו כדי ליצר מחסום
נע שמאחוריו הוא ובני בריתו יכולים להתקדם
בבטחה.
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הולוגרפית עם נשק עקיף .בנוסף ,נשק עם כוונת
צלפים לא זוכה במתאם  +1מכוונת הולוגרפית.

המודל עם מגן מקבל  +1שריון .בנוסף ,כל
המודלים הידידותיים בגודל  1ו 2-האחרים
באותה קוביה מקבלים  +1שריון.
מודל יכול ליהנות רק מתוסף אחד המגיע
ממגן בכל פעם .כלומר ,אם שני מודלים עם מגן
באותה קוביה ,מודלים אחרים מקבלים רק +1
ולא .+2

מודיעין Intel

מגן אנרגיה )Energy (+
Shield

מגן אנרגיה מתוכנן לספוג את האנרגיה של
התקפה ,בין אם זו קרן חלקיקים או קליע מתכת.
כאשר מודל המוגן באמצעות מגן אנרגיה,גלגל
] [Xקוביות.+6 -על כל הצלחה ,נזק פוטנציאלי 1
נספג על ידי המגן .אבל המגן הוא טכנולוגיה
חדישה ולא מהימנה :אם אתה מגלגל יותר 1ים
מאשר הצלחות ,הנזק מכריע את המגן והוא
נהרס .כל ההצלחות שגולגלו עדיין סופגות את
הנזק אך המגן נהרס למשך שארית המשחק.
אם מודל מוגן באמצעות יותר ממחולל מגן או
מגן אנרגיה אחד ,המגנים מצטברים .גלגל לכל מגן
בנפרד והפחת את הנזק הפוטנציאלי לפי סך
ההצלחות של כולם.

רימון רסס )Frag (+
Grenade

רימון רסס הוא נשק חד-פעמי ,R3 ,רסס ],[3
רימון.

כוונת הולוגרפית )(+
Holo-Sight

מודל המצויד בכוונת הולוגרפית מוסיף +1
לפעולות ירי .לא ניתן להשתמש בכוונת

כאשר מודל אוסף ארגז ציוד המכיל מודיעין,
החלף אותו מיד בסמן נקודות נצחון  1VPוהוסף
אותו למאגר של השחקן .סמן הציוד אז נזרק.
החפץ לא נישא ע"י המודל .במקום זאת,
המידע המודיעיני מועבר למפקדה שם הוא מנותח
בהתאם.

תרמיל סילון Jump Pack

מודל המצויד בתרמיל סילון לא נופל על
הקרקע מנפילה מגובה ולא סופג נזק מנפילה כזו.
בנוסף מודל עם תרמיל סילון יכול:
● לנוע קומה מעלה או מטה בלי צורך בקיר
לטפס עליו.
● לקפוץ מעל קירות מוצקים באותה קומה.
● לקפוץ מעל רווחים ברצפה )עד לרוחב של
קוביה אחת( ,בתנאי שיש לו מספיק
נקודות תנועה כדי לעשות זאת.

עזרה ראשונה )Medi-Pack (+

עזרה ראשונה היא חד-פעמית.
עזרה ראשונה משמשת כדי לרפא מודל פצוע.
רק מודלים חיים יכולים ליהנות בעזרה ראשונה.
היא לא יכולה לתקן מכונה או רכב.
מודל עם עזרה ראשונה יכול להשתמש בה על
עצמו או על מודל חי יחיד אחר באותה הקוביה,
כל עוד אין מודלי אויב בקוביה.
שימוש בעזרה ראשונה היא פעולה מיוחדת
)קצרה( למודל הנושא אותה .זה לא מצריך גלגול
קוביה ועובד אוטומטית .שימוש בעזרה ראשונה
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 הסר את כל סמני:מרפא את המודל לחלוטין
 העזרה ראשונה, לאחר השימוש.הנזק עליו
.נזרקת
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אופנוע סיור חד-גלגלי
Mono-wheel Scout Bike
למטרות משחק ,רכיבה על אופנוע נחשבת
לנשיאה שלו כחפץ .כל עוד מודל רוכב על אופנוע
סיור חד-גלגלי ,המודל נחשב כרכב והמהירות שלו
משתנה ל.1-5

רובה זקיף )Sentry Gun (+

רובה זקיף הוא גם חפץ וגם מודל .כחפץ כל
מודל יכול לשאת אותו כמו כל חפץ אחר.
רק מהנדס יכול להפוך רובה זקיף מחפץ למודל
)לפרוס אותו( ובחזרה )לקפל אותו( .המהנדס לא
חייב לשאת את הרובה כדי לפרוס אותו.
פריסה או קיפול של רובה זקיף הוא פעולה
מיוחדת )קצרה( .פריסה של הרובה לא נחשבת
כפעולה של הרובה .ברגע שהרובה נפרס הוא לא
יכול לזוז ולא ניתן להזיז אותו באף צורה עד
שמהנדס מקפל אותו שוב.
כמודל יש לו את שורת הנתונים הבאה:

רובה זקיף מקבל פעולת ירי כל תור .לא ניתן
להשתמש עליו בקוביות פיקוד .אם רובה זקיף
נפגע הוא מתקפל לחפץ אך לא ניתן לפרוס אותו
שוב למשך שארית המשחק.

רימון עשן )Smoke (+
Grenade

רימון עשן הוא נשק חד-פעמי ,R3 ,רימון
שמייצר ענן סמיך של עשן כאשר הוא מתפוצץ.
רימון עשן לא עושה נזק למודלים בקוביה .העשן
חוסם כל קו ראיה ,כולל מהמודלים ולמודלים
ובה .שים לב שהעשן לא חוסם קו ראיה לקוביה
עצמה .כל פעולת ירי שעוברת דרך קוביה הסמוכה
לעשן סובלת ממחסר של  -1קוביה )בלי קשר דרך
כמה קוביות הסמוכות לעשן הירייה עוברת ,זה
תמיד רק  .(-1בסוף כל סיבוב גלגל קוביה אחת
לכל קוביה המלאה עשן .בתוצאה של  1-4העשן
נשאר .בתוצאה של  5-8העשן מתפוגג.

רימון הלם )Stun Granade (+

רימון הלם הוא נשק חד-פעמי ,R3 ,רימון
שמבלבל אלו שסמוכים לפיצוץ .הרימון לא גורם
נזק למודלים בקוביית המטרה .כל המודלים
בקוביה מסומנים כמופעלים.

מוקש תרמי )Thermal Mine (+

מוקש תרמי הוא נשק חד-פעמי.RF,AP3,
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בניית יחידת עילית
לפני שמתחילים משחק של דאדזון ,השחקנים
מחליטים כמה נקודות יש לכל אחד מהם כדי
לבנות יחידת עילית .מספר הנקודות יכול להיות
גם מוכתב על ידי משימה ,או ששני השחקנים
מסכימים לפני שמתחילים לשחק .לרוב משחקים
של דאדזון נעים בין  100ל 300-נקודות ,אך קרבות
גדולים יותר הם אפשריים.
ראשית ,החלט איזו סיעה אתה רוצה לשחק.
בספר המלא של דאדזון יש  7סיעות ,אך בחוקים
המתומצתים יש רק " :3אוכפי חוק"" ,אבות
הכבשן" ו"המגפה" .לאחר מכן ,צור יחידת עילית
מהסיעה שבחרת )אתה לא יכול לערבב כוחות
מכמה סיעות( .שם לב שאתה לא עובר את מכסת
הנקודות שהסכמתם עליה .לשני השחקנים צריכה
להיות אותה מכסת נקודות ,כך שהמשחק יהיה
הוגן .רשימות הצבא בסוף הספר מכילות מידע על
הסיעות ועלות הנקודות של כל מודל.
יחידות עילית נבחרות באמצעות התרשים
הבא:

אתה חייב לקחת מנהיג אחד ורק אחד.
אתה יכול לבחור כמה חיילים שאתה רוצה.
אתה יכול לקחת מומחה אחד על כל חייל
שכבר לקחת.
אתה יכול לבחור רכב אחד על כל שלוש
חיילים שלקחת.
אתה יכול לקחת דמות אחת.

זכור שמנהיג יחידת העילית שלך קובע את
גלגול איסוף המידע שלך וגם את השפעת פקודת
"יכולת צבא".
לדמויות )ידועים גם כשכירי חרב( תהיה
רשימה של של סיעות שהם יכולים להצטרף
אליהם .הרחבות נוספות של דאדזון עשויות
לכלול דמויות נוספות שישמשו כמנהיגים של
יחידות עילית.
כל מודל מגיע מצויד בציוד בסיסי הכולל
נשקים וחפצים המופיעים בשורת הנתונים שלו.
בנוסף ,אתה יכול לאבזר את המודל עם נשקים
וחפצים שונים באמצעות רשימות הציוד בסוף
רשימות הצבא .לאותם שדרוגים יש עלות נקודות
וזה מתווסף לסך העלות של יחידת העילית.

קטגוריות נשקים
שדרוגי נשקים מקוטלגים באמצעות שיטה של
 2שמות.השם הראשון נותן את הקטגוריה של
הנשק )קטן ,קל ,כבד (...והשם השני )בסוגריים(
הוא תת קטגוריה )אוטומטי ,סער ,מתפוצץ…(.
כל השדרוגים שייכים לקטגוריה ,אבל לא לכל
הקטגוריות יש תת קטגוריות .לדוגמה רובה תרמי
של אוכפי החוק הוא נשק קל )סער(.
כל שורת נתונים של מודל מגדירה מאילו
קטגוריות ותת קטגוריות של נשקים הוא יכול
לבחור לקחת שדרוגים.
אם כתוב בתת קטגוריה )הכל( אז כל תתי
הקטגוריות פתוחות למודל.
בכל פעם שקונים נשק חדש בצורה כזו ,הוא
מחליף את אחד מהנשקים הבסיסיים של המודל.
אם הנשק החדש מסומן ב (*)-אז הנשק לא מחליף
את הנשק הקיים על המודל.
מודל יכול לקנות רק נשק טווח אחד ונשק
קפא"פ אחד.
נשקי קפא"פ עם טווח  RFמוחלפים רק בנשקי
קפא"פ אחרים ,ונשקי טווח מוחלפים רק בנשקי
טווח אחרים.
אם למודל עם נתון לחימה אין נשק קפא"פ,
הנח שהוא מצויד בסכין קרבי )או נשק דומה(:
סכין .RF :את הסכין ניתן להחליף מרשימות
הנשק של הסיעה.
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נקודות נשיאה
לחלק מהמודלים ,הרכבים ,מהלכים וחליפות
שריון מסוימות ,יש מספר נקודות נשיאה
שיכולות לאחסן מערכות נשק שונות .כל נקודת
נשיאה יכולה להחזיק מערכת נשק יחידה .מספר
נקודות הנשיאה וסוגי מערכות הנשק המתאימות
לכל נקודה יהיו רשומים בפסקת הנתונים של
המודל .מערכות נשק בנקודות נשיאה לא
מחליפות את הנשקים ההתחלתיים של המודל.

נדיר

1

1

2

2

3

יחודי

1

1

1

1

1

נקודות נצחון VP

חפצים
בנוסף לעלות נקודות ,לחפצים יש גם תפוצה.
התפוצה של חפץ מגבילה כמה חפצים מכל דרגת
תפוצה אתה יכול לקחת לקרב .ראה טבלה למטה:
תפוצ
ה

נפוץ

2

3

4

5

6

הצטיידות בנשק וחפצים היא חרב פפיות .בעוד
שזה ישפר את היכולת הקרבית של המודל ,זה גם
הופך אותו למטרה בעלת ערך גבוה לאויב.
כתוצאה מכך חלק מהנשקים והחפצים כוללים
ערך ) VPנקודות נצחון( VP .אלו מתווספות לVP-
ההתחלתי של המודל וניתנות לאויב כאשר הוא
הורג את המודל.
למטרות של משימות ,דמויות נחשבות
למומחים .אם דמות מפקדת כמנהיגה של יחידת
התקיפה ,היא נחשבת למנהיג במקום.

תקציב הנקודות של יחידת עילית
100

150

200

250

300

לאחר שקבעת את הבחירה שלך ,רשום אותה
בדף רשימת הצבא )עותק של הדף נמצא בסוף
קובץ החוקים( .עכשיו אתה מוכן לשחק.
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42
המגפה
מראים סימפטומים בטווח זמן מאד קצר ,אך
הסימפטומים עצמם משתנים מסיבה לא ידוע.
חלק מבני האדם שהודבקו במגפה הופכים
למפלצות אימתניות ועצומות בגודל מהלכי קרב.

ה GCPS-נתקל לראשונה במגפה באזור הידוע
כ"קשת המוות" ,אזור מרוחק בספירה החמישית
של התפשטות ה .GCPS-המגפה היא אחד
האיומים הגדולים לכל צורות החיים התבוניות
בגלקסיה .לא ידוע אם
מקור המגפה טבעי או
שהונדסה על ידי גזע
חייזרי עתיק .הקשר של
המגפה לממצאים חיזריים
קדומים בוסס לאחר
ניסויים קשים ,אך מקורה
האמתי לא ידוע .הייתה זו
המגיפה שבגללה ביססה
מועצת השבעה את
שלטונה על הGCPS-
והפעילה לראשונה
"פקודת בידוד" ,במהלך
הנסיון הנואש לבודד את ההיתקלויות
הראשוניות במגפה.

חיות אלו מתפקדות
כבסיס שליטה מהלך
לצבאות המגפה ,מפקדים
על יצורים נחותים .אותם
יצורים נעים בין מפלצות
עם טפרים חדים המזנקות
על טרפן ,לבין זומבים
אטיים שנראה ששומרים
על שריד כלשהו של זהותם
הקודמת והם יכולים עדיין
להשתמש בנשקים ורכבים.

יהא מקורה המגיפה אשר יהא ,נראה שהיא
יכולה לגרום למוטציות ולהתאים את הפונדקאים
שלה בקצב מדהים .יצורים אשר נדבקו במגפה

למרות מאמצי המועצה ואוכפי החוק ,כל
מקרה של התפרצות מגפה הסתיימה באבדות
קשות .המאמצים ללמוד ולהבין את המגפה
ממשיכים ,אך לעת עתה ,רק אמצעים קיצוניים
כמו פקודת בידוד מסוגלים לעצור התפרצות.
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(L) מנהיגים

44

Mantic®, Warpath, Deadzone® and all associated characters, names, places and things are TM and © Mantic Entertainment Ltd 2016.

45
(T) חיילים
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(S) מומחה
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(V) רכבים

47

Mantic®, Warpath, Deadzone® and all associated characters, names, places and things are TM and © Mantic Entertainment Ltd 2016.

48
נשקים

נשק

Pts

VPs

טווח AP

אקדח∗

0

0

R3

-

סוג

יכולות
נשק קטן

רובה

2

0

R6

-

ירי מהיר

נשק קטן

תת-מקלע

4

0

R6

-

ירי רסס ] ,[1רתק

קל )אוטומטי(

מטול
רימונים

8

1

R5

-

עקיף ][3

קל )נפיץ(

מרגמה

12

1

R8

-

עקיף ] ,[4כבד

כבד )צוות נשק(

נשק ניסיוני

5

1

R5

-

ניסיוני

כבד )אוטומטי(

להביור

4

0

R2

-

בלתי יציב ,זה שורף!

קל )לחימה(

להביור כבד

6

1

R2

-

בלתי יציב ,זה שורף!

מהלך )לחימה(

מסור
שרשרת

5

0

RF

AP1

מהלך )קפא"פ(

תותח
פולריס ∗∗

10

1

R10

AP4

מהלך )רומח(

חפצים

∗∗ נשק זה משתמש בשתי נקודות נשיאה

חפץ

נקודות תפוצה

תחמושת

2

נפוץ

תחמושת ח"ש

4

נדיר

מגן אנרגיה ][3

12

יחודי

רימון רסס

6

נפוץ

כוונת הולוגרפית

8

נדיר

רימון עשן

3

נפוץ

∗ נשק זה לא מחליף את הנשק המקורי של
המודל
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אוכפי החוק

הגברים והנשים של חיל האכיפה הם הפנים
הקשוחות של עוצמת מועצת השבעה ,תוצריה של
תוכנית מחקר סודית המנוהלת על ידי מועצת
השבעה .שיפורים ננוטכנולוגיים הופכים לוחמים
אלו לטובים יותר מהאדם ברחוב בכל צורה ,פיזית
ומנטלית כאחד.
אוכף חוק יכול לרוץ מהר
יותר ,להלחם טוב יותר
ולחשוב מהר יותר מהטובים
בוותיקי צבאות התאגידים,
והוא תמיד יצית לפקודות
שניתנות לו ללא היסוס
ושאלות מיותרות .בנוסף
לכישורים הפיזיים
והמנטלים הגבוהים שלהם,
אוכפי החוק מאובזרים בציוד הטוב ביותר
שהמועצה יכולה לספק :שריון שיכול לעצור כל
מכה ,נשק המשלב דיוק וכוח ירי ורכבים שנבנו
למהירות ועמידות ,כל אלו מצטרפים ליכולות
המולדות של אוכפי החוק כדי ליצור כוח לחימה
חסר מעצורים.

יחידות עילית של אוכפי חוק נתפסות בעיני
הציבור כדרכה של מועצת השבעה להפגין כוח
פומבי ,אך במציאות המשימות של אוכפי החוק
הן לרוב יותר חשאיות .אוכפי החוק מכים
במהירות וללא אזהרה .כוחות סיור ,הידועים
כ"מגלי דרך" ,מכינים את השטח לכניסת יחידות
עילית .אם מצפים להתנגדות
עוינת ,וותיקי אוכפי החוק
יצאו לשטח בשריון "שומרי
שלום" עצום המבוסס על
טכנולוגיית אבות הכבשן
אשר הופך כל אוכף חוק
הלובש אותו לטנק מהלך
שמסוגל לתפוס נקודות
אסטרטגיות ואף להשמיד
רכבי אויב.

היכן שאוכפי החוק באים ,מוות מהיר בא
בעקבותיהם .הם רצון המועצה בהתגלמותו ,זעם
שבעת התאגידים בדמות אנוש ,והכוח הצבאי
הטוב ביותר שהגלקסיה ידעה מעודה .אפילו
הלוחמים החיזריים החזקים ביותר והפירטים
והפושעים הקשוחים ביותר משקשקים בשומעם
שצי אוכפי החוק מגיע לעברם.
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(L) מנהיגים
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(T) חיילים
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(S) מומחים
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רכבים
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נשקים

נשק

Pts

VPs

טווח AP

אקדח∗

0

0

R3

-

סוג

יכולות
נשק קטן

רובה לייזר

2

0

R6

-

ירי מהיר

נשק קטן

להביור

4

0

R2

-

בלתי יציב ,זה שורף!

קל )לחימה(
כבד )לחימה(

תותח לייזר

4

0

R8

-

ירי רסס ] ,[1רתק

קל )אוטומטי(
כבד )אוטומטי(

רובה תרמי

7

1

R3

AP2

רובה היתוך

6

1

R4

-

קל )לחימה(

כבד ,רסס ][3

קל )לחימה(

משגר טילים

8

1

R8

AP5

כבד

קל )נפיץ(

רובה צלפים

12

1

R10

AP1

כבד ,כוונת צלפים

קל )צלף(

רובה לייזר
דו-קני

3

0

R6

-

ירי רסס ] ,[1ירי מהיר

כבד )אוטומטי(

כפפת
אנרגיה

3

0

RF

-

דחיפה

קל )קפא"פ(

רובה סימון

8

0

R6

-

סימון

איסוף מידע

רובה צייד
קרבי

1

0

R2

-

דחיפה

נשק קטן

להב-יד

5

0

RF

AP1

קל )קפא"פ(

גנלינג **88

10

1

R12

AP4

מהלך )רומח(

אלקטרו-שו
ק

-

-

RF

-

דחיפה

-

להביור כבד

6

1

R2

-

בלתי יציב ,זה שורף!

מהלך )לחימה(

מסור
שרשרת

5

0

RF

AP1

מהלך )קפא"פ(
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∗ נשק זה לא מחליף את הנשק המקורי של המודל
∗∗ נשק זה משתמש בשתי נקודות נשיאה

חפצים

חפץ

נקודו
ת

תפוצה

תחמושת

2

נפוץ

תחמושת ח"ש

4

נדיר

מגן

5

נדיר

רימון רסס

6

נפוץ

כוונת הולוגרפית

8

נדיר

עזרה ראשונה

5

נפוץ

רובה זקיף

8

נדיר

רימון עשן

3

נפוץ

מוקש תרמי

4

נדיר

אופנוע סיור
חד-גלגלי

12

יחודי
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