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Művelet:  Gyülekezés           + zsarolás?
Célja: baráti egységek erősítése vagy gyógyítása. 
Helyszín: körzet vagy város, támogatás nélkül. 
Költség: kiválasztott mezőnként 1 erőforrás.
Végrehajtás: rakj le 1 gerillát vagy cserélj le 2-őt egy 
bázisra. Ha már van bázis, akkor rakj le max. annyi 
gerillát, mint a bázisok + népesség, vagy mozgasd oda 
bármely gerillát és fordíts minden gerillát rejtettre.

Művelet:  Menetelés             + zsarolás?
Célja:  baráti gerillák mozgatása.
Helyszín: bármely mező.
Költség: 1 erőforrás célállomásonként. 
Végrehajtás: mozgasd a gerillákat egy szomszédos 
mezőre. Ha a célpontnak van támogatása vagy egy 
komm., és a mozgatott gerillák, plusz az ott levő 
kockák száma több mint 3, aktiváld a gerillákat. 

Művelet: Támadás + zsarolás vagy rajtaütés?
Célja:  Ellenséges egységek elpusztítása. 
Helyszín: bármely mező, ahol van gerilla/ellenség. 
Költség: kiválasztott mezőnként 1 erőforrás.
Végrehajtás: aktiváld az összes gerillát. Dobj egy 
kockával, a gerillák számával egyenlő vagy kevesebb
esetén vegyél le 2 ellenséges egységet (bázisokat 
utoljára). Ha “1-et” dobsz, rakj le 1 gerillát. Vedd el az 
érintett szállítmányokat.

Művelet: Terror      + zsarolás vagy rajtaütés?
Célja: Támogatás és gazdaság semlegesítése.
Helyszín: Bármely mező rejtett gerillával.
Költség: kiválasztott város/körzetenként 1 erőforrás
(komm. 0).
Végrehajtás: Minden kiválasztott mezőn aktiválj egy 
rejtett gerillát. Ha ez város vagy körzet, rakj le terror 
jelzőt és állítsd át a támogatás/ellenállást 1 szinttel az
aktív ellenállás felé.
Ha ez egy komm., rakj le szabotázs jelzőt.

Speciális tevékenység:  Rajtaütés max. 1 mező
Célja: a támadás sikerének biztosítása.
Társítható művelet: támadás.
Helyszín: a támadás helye, rejtett FARC gerillával.
Végrehajtás: a támadás csak 1 rejtett gerillát ak-
tivál és automatikusan sikeres (nem kell kockával 
dobni). Rakj le egy FARC gerillát.

Speciális tevékenység:  Zsarolás
Célja:  erőforrások szerzése.
Társítható művelet: bármelyik.
Helyszín: bármely mező, ahol a FARC egységek közt 
van egy rejtett gerilla és számban felülmúlják az ellen-
séget.
Végrehajtás: adj hozzá 1 erőforrást kiválasztott 
mezőnként és aktiválj 1 rejtett FARC gerillát.

Speciális tevékenység: Emberrablás max. 3 mező
Célja: erőforrás rablása a kartelltől/a kormánytól.
Társítható művelet: terror.
Helyszín: max. 3 kartell bázis, városok vagy komm., 
ahol terror volt és több a FARC gerilla, mint a rendőr.
Végrehajtás: minden mezőn átadnak a FARC-nak egy 
szállítmányt vagy kockadobásnyi erőforrást (a kartell, ha 
van ott bázisa vagy a kormány, ha város/komm.). Ha “6-
ot” dobsz, az AUC lerak egy egységet.

Győzelem
Kormány — Az összes támogatás több, mint 60.
FARC — Az összes ellenállás plusz a FARC 

bázisok száma több, mint 25.
AUC — Az AUC-nak több a bázisa, mint a FARC-nak.
Kartell — A kartellnek több, mint 10 bázisa és több, 

mint 40 erőforrása van.

A végső propaganda után: a céljaihoz legközelebb 
jutó nyer (7.3). 
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Művelet:  Gyülekezés        + zsarolás?
Célja: baráti egységek erősítése vagy gyógyítása.
Helyszín: körzet vagy város, ellenállás nélkül.
Költség: kiválasztott mezőnként 1 erőforrás.
Végrehajtás: rakj le 1 gerillát vagy cserélj le 2-őt egy
bázisra. Ha már van bázis, akkor rakj le max. annyi
gerillát, mint a bázisok + népesség, vagy mozgasd oda
bármely gerillát és fordíts minden gerillát rejtettre.

Művelet:  Menetelés            + zsarolás?
Célja:  baráti gerillák mozgatása.
Helyszín: bármely mező.
Költség: 1 erőforrás célállomásonként.
Végrehajtás: mozgasd a gerillákat egy szomszédos
mezőre. Ha a célpontnak van ellenállása vagy egy
komm., és a mozgatott gerillák plusz a FARC gerillák 
és az ott levő kockák száma több mint 3, aktiváld a
mozgó gerillákat.

Speciális tevékenység:  Rajtaütés max 1 mező
Célja: a támadás sikerének biztosítása.
Társítható művelet: támadás.
Helyszín: a támadás helye, rejtett AUC gerillával.
Végrehajtás: a támadás csak 1 rejtett gerillát        
aktivál és automatikusan sikeres (nem kell kocká-
val dobni). Rakj le egy AUC gerillát.

Speciális tevékenység:  Zsarolás
Célja:  erőforrások szerzése.
Társítható művelet: bármelyik.
Helyszín: bármely mező, ahol az AUC egységek közt 
van egy rejtett gerilla és számra felülmúlják az ellen-
séget.
Végrehajtás: adj hozzá 1 erőforrást kiválasztott
mezőnként és aktiválj 1 rejtett AUC gerillát.

Speciális tevékenység: Orgyilkosság max 3 mező
Célja:  egy ellenséges egység kiiktatása.
Társítható művelet: terror.
Helyszín: max 3 mező, ahol terrorcselekmény volt és 
több az AUC gerilla, mint a rendőr.
Végrehajtás: minden mezőről vegyél le egy ellenséges 
egységet. Vedd el azt a szállítmányt, amit eltávolítasz.

Győzelem
Kormány — Az összes támogatás több, mint 60.

FARC — Az összes ellenállás plusz a FARC
bázisok száma több, mint 25.

AUC — Az AUC-nak több a bázisa, mint a FARC-nak.
Kartell — A kartellnek több, mint 10 bázisa és több,

mint 40 erőforrása van.

A végső propaganda után: a céljaihoz legközelebb
jutó nyer (7.3).

Művelet: Terror          +zsarolás  vagy rajtaütés?
Célja: Támogatás és gazdaság semlegesítése.
Helyszín: Bármely mező rejtett gerillával.
Költség: kiválasztott város/körzetenként 1 erőforrás
(komm. 0).
Végrehajtás: aktiválj egy rejtett gerillát minden
kiválasztott mezőn. -3 segély 1 mező, -5 2 vagy több
mező esetén. Ha ez körzet/város, rakj le egy terror
jelzőt és állítsd a támogatás/ellenállást 1 szinttel a
semleges felé. Ha ez komm., rakj le szabotázs jelzőt.

Művelet: Támadás    +zsarolás vagy rajtaütés?
Célja:  Ellenséges egységek elpusztítása.
Helyszín: mező, ahol van gerilla/ellenség.
Költség: kiválasztott mezőnként 1 erőforrás.
Végrehajtás: aktiváld az összes gerillát. Dobj egy
kockával, a gerillák számával egyenlő vagy kevesebb
esetén vegyél le 2 ellenséges egységet (bázisokat
utoljára). Ha “1-et” dobsz, rakj le 1 gerillát. Vedd el
az érintett szállítmányokat.
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Művelet: Gyülekezés + bármely spec. tevékenység?

Célja: baráti egységek erősítése vagy gyógyítása.
Helyszín: körzet vagy város.
Költség: kiválasztott mezőnként 1 erőforrás.
Végrehajtás: rakj le 1 gerillát vagy cserélj le 2-őt egy
bázisra. Ha már van bázis, akkor rakj le max. annyi
gerillát, mint a bázisok + népesség, vagy mozgasd oda
bármely gerillát és fordíts minden gerillát rejtettre.

Művelet:  Menetelés   + bármely spec. tevékenység?

Célja:  baráti gerillák mozgatása.
Helyszín: bármely mező.
Költség: 1 erőforrás célállomásonként.
Végrehajtás: mozgasd a gerillákat egy szomszédos
mezőre. Ha a célpontnak van támogatása vagy egy
komm., és a mozgatott gerillák plusz az ott levő
kockák száma több mint 3, aktiváld a gerillákat.

Művelet: Támadás                + zsarolás?
Célja:  Ellenséges egységek elpusztítása.
Helyszín: bármely mező.
Költség: kiválasztott mezőnként 1 erőforrás.
Végrehajtás: aktiváld az összes gerillát. Dobj egy
kockával, a gerillák számával egyenlő vagy kevesebb
esetén vegyél le 2 ellenséges egységet (bázisokat
utoljára). Ha “1-et” dobsz, rakj le 1 gerillát. Vedd el az 
érintett szállítmányokat.

Speciális tevékenység: Termesztés max 1 mező

Célja: Bázis lerakása vagy új területre mozgatása. 
Társítható művelet: gyülekezés vagy menetelés.
Helyszín: körzet/város ahol a népesség >0 és a 
kartell gerillák számban felülmúlják a rendőröket.
Végrehajtás: mozgass 1 kartell bázist a kiválasztott 
mezőre bárhonnan, vagy ha egy körzetben 
gyülekeztél, rakj oda 1 bázist.

Speciális tevékenység:  Feldolgozás 
Célja: drog szállítmány készítése vagy bázisok fel-
számolása erőforrásért cserébe.
Társítható művelet: gyülekezés vagy menetelés. 
Helyszín: város/körzet, ahol van kartell bázis.
Végrehajtás: Rakj 1-2 szállítmányt bármely gerilla
alá, vagy vedd le bármelyik kartell bázist és adj 
hozzá bázisonként +3 kartell erőforrást.

Speciális tevékenység: Vesztegetés max 3 mező

Célja: a másik frakció egységeinek semlegesítése
vagy gerillák elrejtése/felfedése.
Társítható művelet: bármelyik.
Helyszín: bármelyik, max 3 mező.
Végrehajtás: minden mezőn vonj le 3-mat a kartell 
erőforrásokból és vegyél le max. 2 kockát, vegyél 
le vagy fordíts meg 2 gerillát, vagy vegyél le 1 
bázist. 

Győzelem
Kormány — Az összes támogatás több, mint 60.

FARC — Az összes ellenállás plusz a FARC
bázisok száma több, mint 25. 

AUC — Az AUC-nak több a bázisa, mint a FARCnak.
Kartell — A kartellnek több, mint 10 bázisa és több, 

mint 40 erőforrása van.

A végső propaganda után: a céljaihoz legközelebb
jutó nyer (7.3).

Művelet: Terror                       + zsarolás?
Célja: Támogatás és gazdaság semlegesítése.
Helyszín: Bármely mező rejtett gerillával.
Költség: kiválasztott város/körzetenként 1 erőforrás
(komm. 0).
Végrehajtás: aktiválj 1 rejtett gerillát minden
kiválasztott mezőn. Ha ez város/körzet, rakj le egy
terror jelzőt és állítsd a támogatást/ellenállást 1 szint-
tel a semleges felé.
Ha komm., rakj le egy szabotázs jelzőt.
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Művelet: Kiképzés 
, 

civil fejl. projekt: max 1 mezőn

Célja: Kormányerők és támogatás növelése.
Helyszín: bármely város vagy körzet.
Költség: 3 erőforrás kiválasztott mezőnként.
Végrehajtás: minden kiválasztott városra/kormány 
bázisra rakj le max. 6 kockát. Ezután 1 választott 
mezőn cserélj le 3 kockát 1 kormány bázisra, vagy ha 
van katonád, rendőröd és ellenőrzésed, végezz civil 
fejlesztési projektet.

Művelet:  Támadás  + bármely spec. tevékenység?

Célja: Az ellenséges egységek megsemmisítése.
Helyszín: bármely mező.
Költség: 3 erőforrás kiválasztott mezőnként. 
Végrehajtás: Minden mezőről vegyél le 1 aktív
gerillát vagy bázist, minden katona kocka után
(bázisokat utoljára). Város/körzet esetén vegyél le 1 
egységet kockánként. Hegy esetén vegyél le 1 
egységet minden 2 katona után. Minden levett szál-
lítmányért +6 segélyt kapsz.

Speciális tevékenység: Légi híd  1 mezőről 1 mezőre

Célja: katonák gyors összegyűjtése egy művelethez.
Társítható művelet: bármelyik.
Helyszín: bármelyik.
Végrehajtás: mozgass max. 3 katonát 1 
mezőről egy másik mezőre.

Speciális tevékenység: Légi csapás max 1 mező

Célja: felfedett lázadó egység megsemmisítése.
Társítható művelet: őrjárat, tisztogatás vagy     
támadás.
Helyszín: bármely 1 körzet vagy komm.
Végrehajtás: vegyél le 1 aktív gerillát vagy 
bázist (bázisokat utolsóként). 

Speciális tevékenység: Felszámolás  max 1 mező

Célja: vidéki kartell bázisok megsemmisítése;
segély növelése.
Társítható művelet: bármely.
Helyszín: bármely körzet, kartell egységekkel.
Végrehajtás: +4 segély. Vedd le az összes kartell 
bázist onnan.Állítsd azt, vagy a szomszédos körzetet
1 szinttel az aktív ellenállás felé, ha lehet; ha nem, 
rakj 1 FARC gerillát abba a körzetbe.

Győzelem
Kormány —Az összes támogatás több, mint 60.

FARC — Az összes ellenállás plusz a FARC
bázisok száma több, mint 25. 

AUC — Az AUC-nak több a bázisa, mint a FARCnak.
Kartell — A kartellnek több, mint 10 bázisa és több,

mint 40 erőforrása van.

A végső propaganda után: a céljaihoz legközelebb
jutó nyer (7.3).

+ légi híd vagy felszámolás?
 

Művelet: Tisztogatás + bármely spec. tevékenység?

Célja: ellenség felderítése, behatolás ellenőrzés miatt.
Helyszín: bármely város/körzet.
Költség: 3 erőforrás kiválasztott mezőnként.
Végrehajtás: mozgass bármely katonát szomszédos, 
gerillamentes komm.-ra, ezután szomszédos mezőkre.
Aktiválj 1 gerillát minden ott levő kocka után. Erdő 
esetén aktiválj 1 gerillát ott levő 2 kockánként.

Művelet: Őrjárat   + bármely spec. tevékenység?

Célja: komm.-ok védelme és városok közti bevetés.
Helyszín: bármely komm.
Költség: összesen 3 erőforrás.
Végrehajtás: mozgass bármely kockát szomszédos 
komm.-ba/városba vagy annak mentén, gerilláknál 
megállva. Minden komm.-on aktiválj 1 gerillát, 
minden ott levő kocka után. Ezután, ha akarsz végezz 
ingyen támadást 1 komm.-on.
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