
 

    
  

 
avagy Warhammer 40 000 játékrendszer Komattre stílusában 

 

Fontos!!! Mielőtt bármit teszel, megnézed ezt a videót K100 

alkalommal, aztán olvasol tovább. Ez nem javaslat. 

Kötelezők (a Mesélőnek) és Ajánlott (a játékosoknak): 

 Ian Watson: Inkvizítor és Űrgárdista című regények; 

Dawn of War Pc játék; 

 Komattre: Gondolatok a kosárban és John Castle: 

Csillagok fényei novellák; 

 Event Horizon és Csillagközi invázió című filmek 

 Ajánlott (a Mesélőnek): „A tétlenségből csak 

eretnekség sarjad.” 

 Ian Watson: Harlekin és Káoszgyermek című regények; 

Dawn of War Pc játék kiegészítői, Chaos Gate (1998) Pc 

játék (főleg a zenéje) 

 

JátékRendCer 

 

A fenti tudástár alapján minden egyes szituációban a mesélő eldönti majd, hogy melyik fél 

van előnyben a másikkal szemben. A játékosok A, Űrgárdistákat (space marine) alakítanak és 

mindenben nagyon jók vagy B, Birodalmi Gárda (Imperial Guard) életképtelen gyalogosait 

játsszák. Elképzelhető és lehet vegyesen is jönni, az bonyolultabb. Embertől eltérő XENO 

mocskot játszani eretnekség és a karakteralkotás közben a többi Istencsászárhoz hű félkész 

karakter mindig megöli a karakterét, így nem lehetséges.”Burn the heretic! Kill the mutant! 

Purge the unclean!” 

Tulajdonságpróba: az űrgárdisták mindenben faszák, ezért ha valamit csinálni kell (pl. 

vasajtót kinyitni kilincs nélkül, felmászni egy tank tetejére himnuszt üvöltve, tükörtojást főzni) 

akkor elég dobni egy K10 kockával és ha 5 fölött dobott, akkor megdicsérni és elmondani 

mennyire jól sikerült. Ha 5 alatt dobott akkor is megdicséred, hogy milyen jól sikerült mert ő 

egy KIBEBASZOTT űrgárdista! Ettől függetlenül ilyenkor lehetnek gikszerek (pl. kinyílt az 

ajtó, DE a vakum eloltotta a cigijét, felugrott a tankra, de annak kinyílt a fedele és pofán csapja, 

a tojás amiből sütött egy rohadt génorzó volt és támad). 

Adhatsz a dobáshoz -2/-1 és +1/+2 módosítókat is. Többet és kevesebbet is, de nagyon 

gondold át mert a Mesélőt is figyeli az Istencsászár, hogy mit csinál a gyermekeivel. Szóval, 

óvatosan. 
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https://www.youtube.com/watch?v=gBgXH7eyRo4&ab_channel=DawnofWar
https://kronikak.hu/2013/09/11/fekecs-mate-gondolatok-a-kosarban/
https://kronikak.hu/2011/03/11/john-castle-csillagok-fenyei/
https://kronikak.hu/2011/03/11/john-castle-csillagok-fenyei/
https://www.youtube.com/watch?v=_tvsExvmIl8&t=271s&ab_channel=WarhammerGames


 

    
  

Ha Űrgyalogost (B) játszik a játékos, akkor szinte esélye sincs semmire. Maximum ha 0-et, 

tehát 10-et dob sikerülhet valami, de bizonyos dolgok növelik az esélyét: ha szépen alaposan 

elmondja hogy csinálj akkor már +1, ha közben és/vagy előtte dicséri az Istencsászárt +1, ha 

a játékos ad a mesélőnek kaját (meleget) vagy italt (alkoholosat!!!) akkor is +1, ha nagyon sír 

+1, zsoltárok éneklése +1. Ez a + a dobott értékhez számít. Azért nem csalsz, mert az 

Istencsászár figyel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciális képzettségpróba: néha (valamiért) nem elég a puszta erő, a két agyfélteke és több 

szív a mellkasban, és ki kell találni, hogy mihez is ért a három méteres férfi (űrgárdistából két 

nem létezik: férfi és FÉRFI meg van a Battle Sisters is, de ők egy erős igen). Ilyenkor Beszéltesd 

a játékost, hogy a karaktere korábban milyen küldetésekben hogyan értett az adott szakmához, 

esetleg miért képzettebb és mit csinált mielőtt űrgárdista lett. Érdemes a játék előtt ezeket 

nagyjából tisztázni, hogy ki milyen világról lett besorozva, az adott chapterben ki milyen 

szerepet kapott és amúgy mivel foglalkozik szabadidejében. Ezután a Mesélő dob VAGY 

dobat K100-al és hümmögve eldönti, hogy neki tetszik -e a szám, elég nagy -e vagy kicsi, 

esetleg eszébe jut -e valami kellemes emlék és lemeséli a következményeket. 

Példa: Áron karaktere Yso Sirius csatatestvér, az Uralkodó Öklei (sárgák) Rendházból. Egy 

sportbeállítottságú bolygóról jött, aki mindenki éhezett és gyúrt, ezért csak fehérjeporon éltek. A 

Katedrálishajón a kiképzés mellett tovább hódolt a testépítés gyönyöreinek két imádkozás között és 

társainak is gyakran tartott edzéseket. Küldetése során egy ajtó kinyitásához egy halott dinoszaurusz 

csontjaiból kell kulcsot faragnia a továbbjutáshoz. Dob K100-al és az eredmény 60. Bár nem tudja mi az 

a dínó mert a Jurassic Park nézése eretnek tevékenység, DE nagyon ért a testek felépítéséhez és 

szétszedéséhez, és mivel barátok vagyunk sikerül megcsinálni a kulcsot. 
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Az Űrgyalogos (B) csak két dologhoz ért igazoltan: egy helyben állni és ásni. Az előbbi a 

propagandafilmekhez kell, amivel ráveszik az embereket hogy beálljanak a Gárdába, az utóbbi 

pedig azért, hogy el tudják ásni azokat akik voltak elég hülyék beállni. De azért dobhat K100-

at, elvégre ő is játszik. „Nincs olyan, hogy ártatlanság, csak a bűn fokozatai.” 
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HarTZrenCCer,  

avagy „jobb a megtört test, mint a fertőzött elme” 

 

A lényeg, hogy kétféle kockát használunk: a K10-esekkel kezdeményezünk támadunk, 

célzunk, helyezkedünk, csapunk és csípünk. Ha elég jól dobtunk, akkor a K6-os kockákkal 

fogunk sebezni és írtani. Óvatosan haladjatok és kuvva nagy puska legyen nálatok. 

Annak megfelelően, hogy milyen nagy, erős, szép, régi és láncos fegyvert választ magának a 

csatatestvér, annak megfelelő mennyiségű kockával dob (ez hozzávetőleges lista, mesélő 

dönt): 

 Pisztolyok, kések, nem vibro- és láncfegyverek, boxerek és hétköznapi fegyverek 

ÉRTELMEZHETETLENEK mert nem tudnak sebet ejteni az űrgárdista páncélján. 

0K10 

 Power fist, nagy pisztoly, sörétes puska valami extrával (pl. szentelt sörét ereklyéből) 

1K10 

 Lánckard, Bolter, kétkezes balta, áldott sörétes puska, M60-as relikvia 2K10 

 Heavy Bolter, Lángszóró, Terminátor minigun, gránátvető, kézigránát 3K10 

 Plazmafegyverek, Rakétavetők, Lézerek 4K10 

 Vortex gránát ami fekete lyukat csinál 5K10 

Kezdeményezés: 1K10+az a szám, ami a fegyver K10jelzése előtt van (pl. Bolter k10+2) 

Ha nagyon előnyös helyzetben harcol 

(pl. felülről vagy az ellenség nem tud 

kitérni) akkor még adhatsz minden 

egyes támadáshoz 1 kockát. Lényeg, 

hogy minél több 5+ sikert dobjon az 

Űrgárdista. Ha kilencet vagy 10-et is 

dob ráadásul, akkor még plusz 

sebzéskockákat is adhatsz nekik a 

szituációtól függően. 

Ha legalább egy sikert (5+) dobott a 

karakter, akkor ugyanannyi K6-al dob, 

mint amennyivel támadott. Ha még 

kritikus sikert is elért (9-10) akkor 

kritikus sikerenként +K6 kockával is dobhat. Nyomorult ellenségek (pl. gretchinek vagy 

emberméretű célpont) esetében a dobott k6 azt jelenti, hogy MENNYI ellenséget ölt meg és 

nem a sebzést. Ha sokkal de sokkal többet dobott k6-al, mint amennyien voltak, akkor a 

környezet amortizálódik hevesen. Ha valamilyen okból (pl. terep szűk, nem imádkozik a 

játékos eleget játék közben hangosan, esetleg szólt is, hogy vigyáz a környezetre … meg olyat 

mond, hogy CÉLOZ) akkor felezd a k6 által dobott értéket. 

Űrgyalogos (B) is dobálhat K10-eket, de mindannyian tudjuk, hogy Pfffffffffffffffffffffffffffffffff. 
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Sebzés, 
avagy „a vereség nem enged magyarázatot, a győzelemnek pedig nincs szüksége rá” 

 

Ha az ellenség embernél (pl. egy ork harcos) nagyobb vagy messze van vagy ő is páncélozott 

akkor hiába a találat, a K6 kocka mondja meg mennyire súlyos a sebzés. Sebzéskockán ne 

merjél 1-est dobni, mert az akkor semmi. 3-5 ig már történik 

sebzés. Általában dolgokat 3X kell eltalálni, hogy 

elpusztuljon de ha legalább két hatos van és nincs 

1-es akkor Insta Kill/halálos szúrás, vége van. 

Ha az Űrgárdistát találják el, akkor először a 

vértezete sérül. Őt amúgy is csak 9-es és 0-

es dobással lehet eltalálni normális 

körülmények között, különben lepereg róla. 

9-es találatnál először is csak a páncél sérül 

(kis p betűt írjon fel a karakterlapra). Sebzés 

módjától függően 2-3 kis p sérülés már egy nagy 

p betűs sebzésbe vált át és három PPP után a páncél 

teljesen használhatatlanná válik, de ha már van egy p és 

egy P akkor funkciói is leállnak (pl. hőlátás, mp3, űrben lélegzés, minibár). 

Egyszerre maximum egy P sebzést bír el a páncél, a többit már az űrgárdista szenvedi el (nagy 

örömmel és büszkén, hálát adva érte a császárnak). Az űrgárdista nem olyan kemény mint a 

páncélja (pedig igyekszik) ő négy féle állapotba kerülhet: 

1, közepes sérülés // 2. Súlyos sérülés // 3. Halálos sérülés // 4. Kritikus/Kóma állapot 

Ha még csak Halálos sérülésben van, akkor még kihúzhatja Apothecary segítség nélkül a 

küldetés végéig, de ha közben bármikor még átkerül a negyedik, kritikus és kóma állapotba 

akkor már csak csak a géncsírája eltávolításával segítheti tovább a társait és a Császárt. Ez a 

legfontosabb egy csatatestvér elvesztésekor, hogy ezt is visszajuttassák a Rendházhoz. 

Példa: Máté a cserépkályha mellett meséli, 

hogy egy csapat ződ ók szakad a 

nyakunkba. Áron az Uralkodó Ökleitől 

bolterrel támad és közben idézi, hogy a 

„halálnak völgyében jár nem fél” ezért 

2+1K10-el támad, Janó a Sötét 

Angyaloktól lánckarddal egyik kezében és 

egy kultista kitépett gerincoszlopával 

támad a másikban 2+1K10-el. Áron dobás 

5-7-8, Janóé 2-9-7. Máté iszik és újra 

dobunk, de most már 3 és 4 K6al. 

Mindegyik hatos. Senki sem tudja, hogy 

hányan voltak, de megöltük mindet. 
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Űrgyalogosok esetében nem beszélhetünk páncélról (pedig igyekeznek) így csak az életük van 

és annak is két állapota: élő és halott. Az első sérüléstől még életben van a gyalogos, a 

másodiktól halott ugyan, de csak szimulál, úgyhogy még tud menni tovább ha felrugdossák. 

Ha viszont utána is megsérül, akkor jeltelen tömegsírba kerül. 

 

Kedvelt kezdőpontok a játékhoz: a U.S.S. Coffinus csatahajó, amit Janus parancsnok vezet a 

Sötét Angyaloktól (ld. novella fent, ha a játékosok Űrgárdisták) vagy az Imperiál Csókáz 

serege az űrgyalogság számára, ahol mindig túljelentkezés van, úgyhogy százasával dobálják 

le feladatra az egységeket a bolygókra (de csak a fele ér le, annak a fele elpusztul a küldetésben, 

annak a fele indul el vissza és általában csak azok érnek vissza, akik a játékosok karakterei). 

 

Jó játékot kívánunk avagy „a puszta hit értelmetlen tettek nélkül”. 
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Eretnekségi kérdőív 

 

 

Kedves Testvérem! Kérlek, töltsd ki ezt a rutinkérdőívet, hogy ezzel is segítsd adminisztratív 

munkánkat a tisztátalanok kiszűrésében, s hogy egyúttal bizonyítsd, hogy valóban nem vagy 

eretnek. Kérlek, jelöld X-el a megfelelő részeket! (Egyszerre csak egyet jelölhetsz!) 

 

1. Ön defiler? 
 

 Igen 

 Nem 
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2. Kihez szokott imádkozni? 
 

 A Császárhoz 

 Káosz démonokhoz 

 

Most jöjjön néhány összetettebb kérdés: 

 

3. Milyen gyakran képzeli magát defilernek? 
 

 Hetente többször 

 Kéthetente 

 Havonta legalább egyszer 

 Nem képzelem magam defilernek 

 

4. Mire szokott gondolni elalvás előtt? 
 

 Eretnekek kipurgálására 

 Mutánsok elpusztítására 

 A Császár hatalmának megdöntésére és a totális uralom átvételére az Univerzum felett 

 

5. Miről szokott erotikusan fantáziálni? 
 

 Csatatestvéreimről 

 Nőkről 

 Defilerekről 
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6. Melyik szabadidős tevékenységet választaná legszívesebben? 
 

 Elhullott csatatestvéreim ujjperceinek farigcsálása 

 Szent elmélkedés a könyvtárban 

 Véráldozat bemutatása Khornnak 

 

7. Melyik ételt fogyasztaná legszívesebben? 
 

 Emberi ürülék 

 Emberi agyvelő 

 Emberi vér 

 

 

8. Mit tenne, ha testén egy csáp nőne? 
 

 Nem beszélnék róla 

 Csak a legjobb barátaimnak beszélnék róla 

 Megmutatnám a medikusnak 

 Megmutatnám a könyvtárosnak 

 Azonnal feláldoznám magam a Császárnak 

 

9. Milyen muzsikát hallgatna legszívesebben? 
 

 Gregorián gyermekkórus 

 Gótikus szimfonikus zenekar 

 Véráldozatot bemutató káosz-kultisták visítása és az áldozatok halálhörgése 
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10. Ha választhatna, milyen fajként születne újjá? 
 

 Ork choppa boy 

 Tau harcos 

 Elda nő 

 Defiler 

 Ember űrgárdista 

 

11. Mi a kedvenc színe? 
 

 Kék 

 Zöld 

 Haldokló csatatestvéreim belsőségeinek és vérének vöröses-pasztell árnyalata 

 

12. Volt már szexuális kapcsolata defilerrel? 
 

 Igen 

 Még nem 

 Nem 

 

És most az utolsó (vigyázat, beugratós!) kérdés: 

 

13. Ön eretnek? 
 

 Igen 

 Nem 
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Kedves Testvérem, köszönöm, hogy hozzájárultál munkánk segítéséhez, a kijavított kérdőívet 

holnap megtekintheted rendházunk inkvizítorának jelenlétében! (Szükség esetén személyes 

elbeszélgetés a kínzókamrában, lelked épülése érdekében.) 

 

A Császár áldjon! 
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