
1. hadosztály

Kevert haderőnemek: 1 civil fejlesztési 
projekt, minden támogatási fázisban 

kormány ellenőrzést és egy kockát igényel.

KORMÁNY LEHETŐSÉGEK
Lokálpatrióták: A civil fejlesztési projekt 
mezőnként 2 katonát és 2 rendőrt igényel.

        1.

Ospina & Mora

COIN szakértő parancsnokok: A 
tisztogatás mezőnként 1 erőforrásba kerül.

KORMÁNY LEHETŐSÉGEK
A hadsereg kerüli a COIN stratégiát: A 

tisztogatás művelet laponként csak 1 mezőt 
érinthet.

        2.

Tapias
A vállalat igazgató szorosabbra fűzi a civil-

katonai köteléket : A támadás művelet 
mezőnként 1 erőforrásba kerül.

KORMÁNY LEHETŐSÉGEK
A civil-katonai rivalizálás erősödik: A 

támadás művelet laponként csak 1 mezőt 
érinthet.

        3.

Cano Limon-Covenas
Nyereséges csővezeték: Add a kormány 

erőforrásaihoz 3, nem szabotált csővezeték 
gazdasági értékének kétszeresét.

A csővezeték támadások célpontja: 
Szaboltálj 3 csővezetéket, ahol nincs kocka 

és legmagasabb a gazdasági értékük.
        4.

Occidental & Ecopetrol
Az olajcég biztonsági intézkedései: Rakj 6 

rendőrt csővezetékekre. Fordíts 3 ottani 
vagy szomszédos gerillát az aktív felére.

Ipari kizsákmányolás: Állíts át egy 3-mas 
gazdasági értékű csővezetékkel szomszédos 

mezőt 2 szinttel az aktív ellenállás felé.
        5.



Olajfolt
A lázadókat hibáztatják: Egy szabotált 
csővezeték mellett levő 2 ellenálló vagy 

semleges mezőt állíts passzív támogatóra.

A multicég szennyezést okoz: Szaboltálj egy 
csővezetéket. Állíts át egy szomszédos 
mezőt 1 szinttel az aktív ellenállás felé.

        6.
7. különleges alakulat

Infrastruktúra védelmi kiképzés: Minden 
ellenőrzési fázis során a kormány levehet 

1-3 terror- vagy szabotázs jelzőt.
KORMÁNY LEHETŐSÉGEK

Az amerikai kiképzés hatástalan: az 
ellenőrzés fázis alatt szabotálhatod azon 

komm.-okat, ahol ugyanannyi gerilla 
van, mint kocka.

        7.

Fuerza Aérea Colombia
(Kolumbiai légierő)

COIN légicsapások : A kormány 
végrehajthat 3 ingyenes légicsapást.

A büdzsét drága repülőkre költik: Vonj le 
9-et a kormány erőforrásaiból.

        8.

Magashegyi zászlóaljak
Elit katonák őrzik a hegyi átjárókat: A 

támadások során a hegyeket városként kell 
kezelni.

KORMÁNY LEHETŐSÉGEK
A felszerelést nem szállították le: A 

hegyekben végzett támadások 1 egységet 
vesznek le 4 katonánként.

        9.

Blackhawk helikopterek

Amerikai helikopterek leszállítva: A légi 
híddal bármennyi katonát mozgathatsz.

KORMÁNY LEHETŐSÉGEK
A helikoptereket nem szállították le: A légi 

híd csak 1 katonát mozgat.

        10.



Nemzeti Védelmi & 
Biztonsági Tanács

Katonai-rendőri együttműködés: 1 rendőr 
is beléphet minden tisztogatás mezőre.

KORMÁNY LEHETŐSÉGEK
Katonai-rendőri rivalizálás: A tisztogatás 

csak katonák, vagy csak rendőrök által 
aktivál gerillákat.

        11.

Colombia terv
Amerikai „drog-ellenes háború”: Add a 

kormány erőforráshoz a kisebbet: a segélyt vagy 
20 erőforrást. Emeld a segélyt 10-el.

Az amerikai segélyt a drog elleni háborúhoz  
kötik: Nincs légitámadás vagy őrjárat általi 

aktiválás a következő propaganda lapig.
LÁZADÓK LENDÜLETBEN

        12.

Meteoro terv

Szállítmány védelmi egységek: Az őrjárat 
egy ingyen támadást ad minden komm.-nál.

KORMÁNY LEHETŐSÉGEK
A szállítmányok védelmét lebecsülik: az 

őrjáratok nem végeznek egy ingyen 
támadást.

        13.

Tres esquinas
Előretolt bázis: A kormány lerak 1 bázist és 

3 katonát bármely körzetbe.

A bázist lerohanják: Vegyél le 1 kormány 
bázist és 1 kockát egy körzetről.

        14.

Háborús adó
A védelmi költségvetést támogatják: Dobj 1 
kockával és a dobott érték négyszeresét add 

a kormány erőforrásaihoz.

A középosztály ellenzi a háború költségeit: 
Állítsd egy semleges vagy passzív támogató 

várost passzív ellenállásra.
        15.



A kávé ára
A kávé ára drágul: Minden hegyi körzet 
után +5 erőforrás annak, akinek a legtöbb 

egysége áll ott, döntetlen esetén a kormány 
kapja.

A kávé ára csökken: Vonj le 10-et a 
kormány erőforrásaiból.

        16.

Madrid segélyt ad
A segély konferencia nagylelkű: Add a 
kormány erőforráshoz a kisebbet: a segélyt 
vagy 20 erőforrást. Emeld a segélyt 6-tal.

Az EU segélyt újjáépítésre adják: Nincs 
tisztogatás vagy támadás a körzetekben a 

következő propaganda lapig.
LÁZADÓK LENDÜLETBEN

        17.

NSPD-18
Az USA „terror elleni háborúja” a FARC 
ellen fordul: Add a kormány erőforráshoz a 

kisebbet: a segélyt vagy 20 erőforrást. Emeld a 
segélyt 20-al.

Az USA a Közel-Keletre és Dél-Ázsiára  
fókuszál: Vonj le 6-ot a kormány 

erőforrásaiból. Vond le egy kockadobás 
értékét a segélyből.

        18.

Általános offenzíva

Minden lehetséges mezőn válassz ki és hajts 
végre egy ingyen tisztogatást mozgás nélkül 
vagy támadást (kormány esetén), vagy egy 

ingyen támadást vagy terror műveletet 
(lázadók esetén).

        19.

Mono Jojoy

Halála káoszba taszítja a FARC-ot: A 
kormány áthelyezhet 6 FARC gerillát 

szomszédos mezőkre.

Katonai stratéga: A FARC ingyen menetel 
bármely gerillájával, majd 3 gerillát rejtett 

oldalára fordít.
        20.



Raúl Reyes

A FARC vezető helyettesét megölik:  -6 
FARC erőforrás. Távolíts el 1 FARC bázist.

A FARC vezető helyettese külföldi  
támogatást szerez: +6 FARC erőforrás. 

Rakj le egy FARC bázist egy városba vagy 
körzetbe.

        21.

Alfonso Cano
A FARC vezetőjét katonai akcióban 
megölik:  Állíts át egy ellenálló mezőt 

semlegesre.

Ideológia: További 3 mezőn agitálhatsz, 
ahol van FARC egység és nincs kormány 

ellenőrzés.
LÁZADÓK LENDÜLETBEN

        22.

A Védelmi Minisztérium 
megbízottjai

Az USA repülőszemélyzetet biztosít:  Egy 
körzetben aktiváld az összes gerillát és vedd le 

az összes kartell bázist.

A repülő lezuhan, túszok felkutatása: A 
kormány levesz 3 katonát. A kormány és a FARC 

nem megfelelő lesz a következő lapon.
        23.

Jaque hadművelet

Drámai túszmentő akció:  Állíts egy 
várost aktív támogatóra. A FARC nem 

megfelelő lesz a következő lapon.

A túszmentő akció balul üt ki: Vegyél le 2 
katonát FARC egységek mellől. Állíts egy 

támogató várost semlegesre.
        24.

Ejército de Liberación Nacional
(Nemzeti Felszabadító Hadsereg)

Az ELN és A FARC összecsap:  Vedd le az 
összes FARC egységet egy hegyi körzetről.

Az ELN és a FARC koordinálja az akcióit: 
Rakj bármely 3 FARC egységet 

Antioquiába vagy egy szomszédos körzetbe.

        25.



Gramaje
A FARC védelmet elutasítják:  Minden 
kartell gerilla, aki FARC egység mellett 

áll, ingyen támadhatja a FARC-ot.

A fizetés ütemezése: A kartell átad 3 
erőforrást a FARC-nak minden olyan mező 

után, ahol a kartell bázis mellett FARC 
gerilla van.

        26.

Misil antiaéreo
(vállról indítható légvédelmi rakéta)

A FARC légvédelmi rakétája egy mítosz:  A 
kormány 3 ingyen speciális tevékenységet hajt 

végre.

Félelem a légvédelmi rakétáktól: A következő 
propaganda lapig a kormány nem végezhet 

speciális tevékenységet ott, ahol gerilla is van.
LÁZADÓK LENDÜLETBEN

        27.

Hugo Chávez

Caracas ellenőrzi a határt:  Vegyél le legfeljebb 
3 lázadó egységet egy Venezuela melletti 

mezőről.

Caracas a lázadókat segíti: Rakj egy FARC 
bázist egy Venezuela melletti körzetbe. 

Szabotáld az összes üres komm.-ot, ami Cucútát 
érinti.

        28.

Gyilkos zóna

A hadsereg kiszagolja a FARC csapdát:  A 
kormány egy mezőn aktiválja az összes FARC 

gerillát és végrehajt egy ingyen támadást.

A taktika lépre csalja az ellenséget: FARC vagy 
az AUC végrehajt 2 ingyen rajtaütést egy mezőn 

bármely gerillájával, aktiválás nélkül.

        29.

Béke bizottság

A FARC-ot vádolják a bizottsági tag  
meggyilkolásával:  Vegyél le 1 FARC zóna 

jelzőt.

Alkudozás a békéért: A kormány lerak 1 
FARC zóna jelzőt. (lásd 6.4.3)

        30.



Betancourt

A híres túsz szimpátiát ébreszt:  Állíts át 2 
várost és 1 körzetet 1 szinttel az aktív 

támogatás felé.

A túsztárgyalás során a FARC 
megnyilvánulhat: Állíts át 3 mezőt passzív 

ellenállásról aktív ellenállásra.

        31.

Secuestrados
(elrabolva)

Mindenkinek elege van a túszejtésekből: 
Állíts át 2 mezőt semlegesről vagy passzív 

ellenállásról passzív támogatásra.

Az emberrablások nagyon jövedelmezőek: 
A FARC erőforrásai 12-vel emelkednek.

        32.

Sucumbíos

Ecuadori puffer zóna:  Vegyél le legfeljebb 3 
lázadó egységet egy Ecuadorral határos mezőről.

Határon átnyúló háború: Rakj 2 egységet 
Ecuadorba. 0 népességű körzetnek minősül. 

Frakciónként 2-nél több egységet nem tarthatsz 
itt.

        33.

AK-47, légi utánpótlással

A lázadókat átverik az orosz bűnözők: 
Csökkentsd egy lázadó frakció erőforrásait 

5-tel.

Titkos fegyverszállítmány: Egy lázadó 
frakció 2 egységet és 1 bázist rak egy 0 

népességű körzetbe.
        34.

A termés helyettesítése

Kormány kezdeményezés:  Cseréld le a 
kartell bázisokat 1 körzetben 1-1 

rendőrre. Adj a segélyhez +3-mat.

A FARC javaslatát dícsérik: Állíts át egy 
kartell bázissal rendelkező körzetet 2 

szinttel az aktív ellenállás felé.
        35.



Zona de Convivencia
(együttélési zóna)

Az ELN demilitarizált zónát kap: A 
kormány lerak egy FARC zónát egy hegyi 

körzetbe (lásd 6.4.3). Állíts át 2 szomszédos 
semleges mezőt passzív támogatásra, ha 

lehetséges. A végrehajtó frakció megfelelő 
marad a következő lapnál is.

        36.

Ex katonák

Összenő, ami összetartozik: A kormány 
ingyen tisztogat vagy támad a FARC ellen, 

minden mezőn, mozgás nélkül. Az AUC 
gerillái katonaként kezelendők.

Ex katonák tanácsokat adnak a 
paramilitánsoknak: Az AUC ingyen 
menetel bármely gerillájával, majd 1 

célmezőn ingyen rajtaütést végez.
        37.

Nemzeti Koordinációs 
Központ 

Az új vezetés a paramilitánsokat támadja: 
Vedd le az összes aktív AUC gerillát, 

legfeljebb 3 mezőről, ahol van kocka vagy 
támogatás.

A szimpatizánsok figyelmeztetik az AUC-t: 
Minden AUC gerilla rejtett lesz azokon a 

mezőkön, ahol van kocka vagy támogatás.
        38.

Soldados campensinos
(Paraszt katonák)

A helyi erőkből álló szakaszok: Rakj 1 
rendőrt a 6 körzet mindegyikébe.

A helyi erők az AUC-t erősítik: Cserélj le 1 
rendőrt 1 elérhető AUC gerillára, legfeljebb 

3 körzetben.
        39.

Leszerelés

Egyeztetés a reintegrációról: Cserélj le 3 
AUC gerillát elérhető rendőrökre.

A megbeszélés csak átverés, a katonák újra  
hadba állnak: Mozgasd az összes kockát 

egy városba, egy olyan körzetből, ahol AUC 
is van. Rakj 1-1 AUC egységet 2 városba.

        40.



Mancuso

Az AUC 2-es számú vezetőjét kiadják:  Vonj 
le az AUC erőforrásokból 6-ot. Vedd le az 

összes AUC egységet 1 mezőről.

Az AUC drogbárója : Növeld +3-mal az 
AUC erőforrásait minden olyan mező 
után, ahol AUC és kartell egységek is 

vannak.         41.

Senado & Cámara
Az elnökök közös elképzelése a háborút illetően: 
Állíts 2 semleges mezőt passzív támogatásra. A 

kormány erőforrásai 3-mal nőnek.

Szimpátia a lázadókkal: Nincs tisztogatás és 
támadás a végrehajtó frakció ellen a következő 

propaganda lapig.
LÁZADÓK LENDÜLETBEN

        42.

Calima front
A baloldalinak gondolt aktivistákat  

lemészárolják:  Rakj le 2 terrorjelzőt és 
vedd le az összes FARC bázist egy 

katonákkal rendelkező mezőről.

Brutalitással vádolják a hadsereget: Rakj 
le 2 terrorjelzőt egy katonákkal rendelkező 

mezőre. A segély csökken 9-cel.
        43.

Colombia Nueva
(Új Kolumbia)

Korrupció ellenes kampány: Állíts egy 
nem-ellenálló várost aktív támogatóra. A 

kormány erőforrásai 3-mal nőnek.

Megosztó politikai kampány: állíts át egy 
támogató várost semlegesre. A kormány 

erőforrásai 3-mal csökkennek.
        44.

Los Derechos Humanos
(emberi jogok)

A tiszteket megfegyelmezik: Állíts át 
minden terrorral és kockákkal rendelkező 
mezőt 1 szinttel az aktív támogatás felé.

Nemzetközi emberi jogi kartell: -1 segély 
minden, AUC egységet tartalmazó mező 
után. Egy kockadobás értékét vond ki a 

kormány erőforrásaiból.
        45.



Limpieza
(tisztogatás)

Könyörtelen kivégzés: Egy lázadó frakció 
ingyen terror műveletet hajt végre bármely 

gerillájával, levesz bármely 2 ellenséges 
egységet a mezőről és átállítja passzív 

támogatóra vagy ellenállóra (hacsak nem 0 
népességű). A terror művelet 2 jelzőt rak le.

        46.

Pinto & del Rosario
Emberi jogok biztosa: Minden AUC gerilla 

aktív lesz. Minden rendőr ingyen 
támadhatja az AUC-t, mintha katona lenne.

Az ügyészt megölik: Az AUC lerak 2 
gerillát Cúcutába, végrehajt ott egy ingyen 
terror műveletet, és bármely 2 AUC gerillát 

a rejtett felére fordítja. 
        47.

Unión Sindical Obrera
(Dolgozók Szakszervezete)

Az AUC az olajmunkások szervezetét  
támadja: Távolíts el egy ellenállás jelzőt 

vagy egy FARC bázist egy 3-mas 
csővezeték szomszédjából.

A munkások a FARC-ot támogatják: Állíts 
2 várost (Bogotán kívül) 1 szinttel az aktív 

ellenállás felé.
        48.

Bloques

A hadsereg dacol Castanoval: Végleg 
távolíts el 3 elérhető AUC gerillát.

Független miliciák csatlakoznak az AUC-
hoz: Rakj egy AUC gerillát és egy bázist 

bármely körzetbe.
        49.

Carabineros
(rendőrök)

A rendőrség terepi egységei: A kormány 
lerak legfeljebb 3 rendőrt, bármely 

körzetbe.

A rendőrség korrupt: Vedd le bármely 2 
rendőrt vagy cseréld le őket elérthető AUC 

gerillákra.
        50.



Csővezeték javítások
Gyors javítások: Vedd le az összes szabotázs 
jelzőt a csővezetékekről, vagy ha nincs ilyen, 
akkor emeld a kormány erőforrásait 12-vel.

A biztonsági kockázatok akadályozzák a  
munkát: Szaboltálj 3 olyan csővezetéket, 
ahol FARC gerilla áll vagy szomszédos 

vele.
        51.

Castano
Az AUC vezető visszaemlékezése bestseller  
lesz: Állíts 2 hegyi körzetet vagy várost 1 

szinttel az aktív támogatás felé.

Karizmatikus AUC politikai vezető: Rakj 
egy AUC bázist egy olyan mezőre, ahol 

jelen van az AUC, majd minden AUC bázis 
után adj +1-et az AUC erőforrásokhoz.

        52.

A bűnözők légiereje

A lázadók hozzáférnek kisgépekhez: Egy 
lázadó frakció 1 vagy 2 gerillát mozgat 

bármely 2 körzet között és rejtett oldalukra 
fordítja őket.

        53.

Dezertőrök & disszidensek

 Vegyél le legfeljebb 2 gerillát vagy cseréld 
le őket egy másik frakció elérhető gerilláira.

        54.

DEA ügynökök

Segítség a bűnüldözőknek: Távolíts el egy 
szállítmányt és bármely 5 kartell gerillát.

Más Yanquis: Állíts át 1 szinttel az aktív 
ellenállás felé 3 olyan mezőt, ahol kartell 

gerilla van.
        55.



Drogas La Rebaja
A Cali kartell drogterjesztő hálózatát  

lefoglalják: Adj át 9 kartell erőforrást a 
kormánynak.

Kiskereskedelmi birodalom: Adj annyi erőforrást 
a kartellnek, mint amennyi a városokban levő 

kartell egységek számának duplája. Ezután rakj 
1-1 kartell bázist 2 városba.

        56.

Millenium hadművelet

Kolumbiai-amerikai csapás a Bernal  
szindikátusra: Cserélj le 3 kartell egységet 

elérhető rendőrökre.

A nyomozást megfúrják: 2 mezőn cserélj le 
egy rendőrt egy elérhető kartell egységre.

        57.

Serrano ezredes

A rendőrség lecsap a kartellekre: A kartell 
erőforrásai 6-tal csökkennek. Vedd le az 

összes kartell gerillát.

A hivatalos szervek a kartell fizetési  
listáján vannak: A kartell áthelyez 

legfeljebb 4 rendőrt bármely mezőre.
        58.

Salcedo

Kartell informátor: Minden kartell gerilla 
aktív lesz. Végezz ingyen támadást kartell 

ellen minden mezőn.

A Cali kartell biztonsági főnöke: A kartell 
az összes gerilláját rejtetté teszi és közülük 

3-mat bárhova áthelyezhet.
        59.

A sakk játékos
A kiskirály stratégiai eredményei: Vedd le az 

összes kartell egységet 2 városról vagy 1 
körzetről. Adj a kormány erőforrásokhoz 6-ot.

Gilberto Rodriguez Orejuela terjeszkedik: A 
kartell lerak 1-1 elérhető bázist 2 városba és egy 

ingyen megvesztegetést végez 1 mezőn.
        60.



Légi híd
A perui koka-utánpótlást ellenőrzés alá vonják: 

Vedd le az összes kartell egységet 1 városról. 
Vonj ki a kartell erőforrásokból 6-ot.

A kolumbiai koka-termesztők betöltik a  
peruiak által hagyott űrt: Rakj le 1 kartell 
bázist 3 olyan körzetbe, ahol nincs kartell 

egység.
        61.

Amazónia

A brazil Kobra hadművelet lezárja a  
határt: Vegyél le legfeljebb 3 lázadó 

egységet 0 népességű erdei körzetekről.

Leszálló pályák a dzsungelben: Rakj 1-1 
kartell bázist Guainía, Vaupés és 

Amazonas mezőkre.
        62.

Narko-háború

A rivális szindikátusok egymás torkának  
esnek: Minden olyan mezőről, ahol kartell 
gerillák vannak vedd le őket, 1 kivételével. 
Az az 1 ingyen terror műveletet végez. A 
kartell nem megfelelő lesz a következő 

lapnál.

        63.

Kokain laborok
A FARC megvámolja a termelőket: Rakj 

egy szállítmányt egy FARC gerilla alá, egy 
olyan mezőn, ahol van kartell bázis.

Olajozottan működő üzletág: Minden 
kartell bázis után növeld a kartell erőforrást 

2-vel ha városban, 1-el ha egy körzetben 
van a bázis.

        64.

Mákföldek

A termelők és a kormány is a heroin 
forrásokra fókuszálnak: Rakj le vagy 

vegyél le 1 szállítmányt vagy lázadó bázist 
bármely hegyi körzetből/be.

        65.



Tingo María

A koka-termés elpusztul: Vegyél le 3 kartell 
bázist erdei körzetekből.

Életképes koka-növény fajta: A halmozási 
limiten belül, rakj le egy elérhető kartell 
bázist minden olyan erdei körzetbe, ahol 

már van egy.

        66.

Mexikói kereskedők
Egy nagy szállítmányt lefülelnek út közben: 

Vonj le 10-et a kartell erőforrásaiból.

Új útvonalak az amerikai piacra: Ebben az 
erőforrás fázisban a kartell a bázisai 

számának négyszeresét adja az 
erőforrásaihoz.

LÁZADÓK LENDÜLETBEN
        67.

Narko-tengeralattjárók

A tengeralattjárókat lefoglalják: Vegyél le 
2 kartell egységet vagy legfeljebb 2 
szállítmányt tengerparti körzetekből.

Partmenti lopakodó hajók: Növeld a kartell 
erőforrásait +2-vel minden partmenti mezőn 

álló egység után.

        68.

Gyors naszádok és hajók

 Mozgasd bármely kockád vagy gerillád 1 
kiinduló mezőről akár 3 egymást követő 

körzeten át. Ezután végezhetsz egy 
ingyen műveletet a célmezőn (menetelés 

és őrjárat kivételével).

        69.

Ayahuasca turizmus
Az öko-turizmus segít a kereskedelmi mérleg  
helyreállításában: A kormány erőforrásai 6-al 

nőnek minden olyan erdei körzet után, ahol nincs 
gerilla.

Az öko-turistákat elrabolják: Egy frakció ingyen 
terror műveletet végez bármely gerillával, 
minden erdei mezőn és +3 erőforrást kap 

műveletenként.
        70.



Darién
A fegyver kereskedelmet betiltják: Vegyél le 

1 gerillát Chocóból. A tulajdonos frakció 
veszít 5 erőforrást.

A határterület jó menedéknek bizonyul: 
Rakj 1-2 bázist Panamába. 0 népességű 

erdei körzetnek minősül. A tisztogatás nem 
aktiválja az ottani gerillákat.

        71.

Sicarios
(orgyilkosok)

A bérgyilkosok megbízhatatlanok: Cseréld le az 
összes kartell gerillát más gerillákra, 2 mezőn.

A munkanélküliek készek a  
szindikátusoknak dolgozni: Rakd az összes 

elérhető kartell gerillát a kartell bázisok 
mellé.

        72.
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