Spelregels
Introductie

Het spel speelt zich af in een post-apocalyptisch tijdperk, ontstaan na een oorlog
tussen mens en machines. De overlevende mensen zochten veiligheid in de ruïnes
van de stad en organiseerden zich daar in kleine bendes en legers. Conflicten en
gevechten tussen deze groepen om territorium, voedsel of wapens werd de orde
van de dag. Maar erger nog, machines Moloch genaamd patrouilleren door de
geruïneerde steden, terwijl om de steden heen meedogenloze mutanten cirkelen, die
zijn verenigd door hun charismatische leider Borgo. De laatste hoop van de mensen
rust op de Outpost, een goed georganiseerd leger van de overlevende soldaten, die
een guerrilla oorlog voert tegen de Moloch. Desalniettemin, veel bendes waaronder
die van de Hegemony hebben de hoop al lang opgegeven en hun muitende bende
zorgt voor onrust en constante vrees.
Dát is 2050 in Neuroshima.

DOEL VAN HET SPEL

Het doel van het spel is het aanvallen van de legerbasis van de tegenstander en
het beschermen van die van jezelf. Aan het begin van het spel krijgt elke basis
20 “hit points”. Als gedurende het spel een basis al zijn hit points verliest eindigt
het spel voor deze speler (in een spel met 2 of 4 spelers betekent dit het einde
van het spel; in een spel met 3 spelers gaat het spel zonder deze speler verder).
Als aan het einde van het spel, wanneer de tegels allemaal zijn getrokken (zie
voor gedetailleerde omschrijving de paragraaf “einde van het spel”), de basissen
nog niet zijn verwoest, dan wint de speler wiens basis nog in de beste staat
verkeert, ofwel de meeste hit points over heeft. Hebben spelers even veel hit
points over dan is er sprake van een gelijk spel.

Speler 1 mag dan “zijn hand” aanvullen tot drie tegels, met andere woorden
als hij in de vorige beurt een tegel gespeeld of afgelegd heeft mag hij drie tegels
voor zich leggen, als hij er één had bewaard dan mag hij er maar twee pakken.
Vervolgens moet hij er eerst één afleggen, alvorens hij uit de drie acties mag kiezen.
Je mag zoveel acties als je kunt in een beurt uitvoeren.
Speler 2  gaat in zijn beurt (en de rest van het spel) verder door ook “zijn
hand” aan te vullen tot 3 tegels en één tegel af te leggen voordat hij overgaat tot
zijn acties.
Als aan het eind van het spel een speler zijn laatste tegel pakt en minder dan
drie tegels voor zich heeft liggen, dan hoeft hij er die ronde geen af te leggen.

HET UITSPELEN VAN EEN TEGEL

Na het voor je leggen van de getrokken tegels van de stapel en het afleggen van één
van deze, kan je tot twee tegels uitspelen.
Er zijn twee type tegels; namelijk Bord- en Actietegels. Zij zijn makkelijk te
onderscheiden. Bordtegels hebben een zwarte rand en stellen je legereenheden voor,
Actietegels hebben geen rand en stellen specifieke acties voor.
Hieronder staan wat voorbeelden van de twee type tegels:

Voorbeeld van een Actietegel

SPELMATERIAAL

# 1 spelbord
# 35 MOLOCH leger tegels (rood)
# 35 OUTPOST leger tegels (groen)
# 35 HEGEMONY leger tegels (geel)
# 35 BORGO leger tegels (blauw)
# 12 schade fiches
# 8 score fiches
# 4 huursoldaat leger tegels (mini-expansie)
# 4 reserve tegels
# Spelregels

VOORBEREIDING

Leg het spelbord in het midden en kies een leger (kleur) waarmee je wilt spelen. Pak de
35 tegels behorende bij de kleur en haal daar de legerbasis uit (deze heeft het logo van
zijn leger op de achterkant staan). Schud de overblijvende 34 tegels goed door elkaar en
plaats deze onderste boven op een stapel. Plaats tot slot 1 score fiche per speler op de
scoreteller aan de rand van het bord op 20.

BEGIN VAN HET SPEL EN BEURTVOLGORDE

De hier opvolgende regels zijn voor een spel met 2 spelers. Voor een spel met 3
of 4 spelers zijn er enkele kleine wijzigingen, die aan het eind worden beschreven.
In een spel met 2 spelers wordt alleen het opgelichte stuk in het midden van het
bord gebruikt.
Kies wie er mag beginnen (speler 1). Speler 1 mag als eerste zijn basis
neerleggen, daarna doet speler 2 dit. Dit mag eventueel naast de basis van de
tegenstander.
Vervolgens pakt speler 1 de bovenste tegel van zijn stapel en plaatst deze
zichtbaar voor zich (nog niet op het bord). Een speler mag in zijn beurt kiezen of
hij een tegel uitspeelt (zie de paragraaf uitspelen van een tegel), bewaart voor
een volgende beurt of aflegt.
Dan mag speler 2 twee tegels pakken van zijn stapel en deze voor zich
neerleggen en kiezen uit dezelfde drie acties (uitspelen, bewaren of afleggen).

Voorbeeld van een Bordtegel
Beide tegels kunnen alleen in je eigen beurt worden gespeeld. Gedetailleerde
omschrijvingen van alle Bord- en Actietegels worden in de paragraaf Tegelbeschrijving
gegeven.
De Actietegels (zoals bijvoorbeeld het starten van een aanval, verplaatsen van je
eenheid of wegduwen van de tegenstander) worden bij het uitspelen niet op het
bord gelegd, maar slechts aan de tegenstander getoond en treden dan direct in
werking. Na het gebruik worden ze afgelegd.
Bordtegels, die dus je legereenheden voorstellen, worden bij het uitspelen op een
leeg vak op het bord geplaatst. Bij het plaatsen is ook de richting van de Bordtegel
van belang  en een tegel kan alleen verplaatsen of draaien door speciale acties (zie
paragraaf Tegelbeschrijving) of nadat deze vernietigd is door de tegenstander (dan
wordt hij van het bord verwijderd).
Als tijdens het spel er geen vrije plekken meer zijn op het spelbord ontstaat
er een gevecht.

GEVECHTEN

Elk leger heeft tussen de Actietegels in zijn stapel een aantal
Gevechttegels. Wanneer iemand deze uitspeelt of wanneer er
geen vrije plekken meer waren op het spelbord, vindt er meteen
een gevecht plaats.
Bordtegels hebben ofwel een getal of een zandloper er opstaan, deze stellen het
zogeheten “initiatief ” voor en geven aan in welke fase van het gevecht een eenheid
mee kan strijden/aanvallen. Hoe hoger het getal is, in een hoe eerdere fase een
legereenheid kan meestrijden/aanvallen. Zandlopers geven aan dat de eigenschap
van de legereenheid in elke fase van het gevecht effect heeft (dit zijn overigens
nooit gevechtseenheden).   Heeft een legereenheid het initiatief 4, dan is dit de

Spelregels
eenheid die als eerste aanvalt, gevolgd door respectievelijk 3,2,1 en 0. In elke fase
van het gevecht strijden eenheden met gelijk initiatief op het hetzelfde moment.
Als bijvoorbeeld twee eenheden met initiatief 3 op elkaar schieten, zullen ze allebei
geraakt worden en sterven. Wanneer meerdere eenheden zich op één andere eenheid
richten, zullen beide deze raken en gaan er dus geen kogels/projectielen door na een
eenheid achter hem. Pas aan het eind van de fase wordt een bordtegel verwijderd
(eventueel kan je hem tijdens de fase op zijn kop draaien) en op de aflegstapel gelegd.
Wanneer een legereenheid geraakt wordt, maar het gevecht overleefd (omdat hij meer
incasseringsvermogen heeft), leg dan een schade fiche op hem.

DE OVERWINNING (PUNTENTELLING)

Het spel eindigt na “de dag des oordeels” of nadat de basis van een speler de nul
“hitpoints” bereikt heeft. Als tijdens een gevecht een basis vernietigd wordt, wordt
het gevecht afgemaakt. Wanneer bij het afmaken van het gevecht de basis van de
andere speler ook wordt vernietigd dan is het een gelijk spel.
Als de basis van beide spelers “de dag des oordeels” overleefd wordt gekeken
wie nog het meeste punten overheeft.  

                                 - Schadefiches moeten worden geplaatst op
                                   gewonde eenheden
Modules en nettenwerpers verliezen pas hun effect aan het eind van de fase
wanneer ze van het bord worden verwijderd.
Na elke fase van het gevecht, wordt de schade aan de legerbasis
opgenomen en afgetrokken van de scoreteller aan de rand van het bord.
Aan het eind van het gevecht is de beurt van de speler
ten einde (ongeacht of hij nog acties overheeft).
Een gevechtstegel kan niet meer gespeeld worden
wanneer één van de spelers de laatste tegel van zijn
stapel gepakt heeft.

EINDE VAN HET SPEL

Als een speler de laatste tegel van zijn
stapel pakt dan mag hij zijn beurt
afronden (maar dus geen gevechtstegel
meer spelen). Vervolgens heeft de
andere speler ook nog een beurt
en daarna begint het laatste grote
gevecht “de dag des oordeels”. In het
uitzonderlijke geval dat een speler
zijn laatste tegel pakt en op het
laatste vrije veld legt dan vindt
er toch nog een gevecht plaats
voor “de dag des oordeels”.
Na dit eerste gevecht kan de
tegenstander nog zijn beurt
afronden voordat “de dag des
oordeels” plaatsvindt.

Tips: het is essentieel voor het spelverloop om aan het begin goed te schudden.
Om Neuroshima Hex te leren kennen is het overzichtelijker (en dus makkelijker) om te beginnen met een spel voor 2 spelers. Gedetailleerde tegelbeschrijving en de
speciale legereenheden van elk leger worden verderop beschreven en het is te adviseren deze de eerste spellen erbij te houden.

TEGELBESCHRIJVING

TEGELBESCHRIJVING

Legereenheden (of soldaten genaamd)

Er zijn vier legers in het spel, die alle vier 35 tegels hebben. Aan de achterzijde van een
tegel wordt duidelijk aangegeven bij welk leger deze hoort.

De tegels van elke eenheid kennen naast een plaatje en het initiatief-nummer ook
extra symbolen, die eigenschappen weergeven die een eenheid bezit. De vier meest
voorkomende:

                     MOLOCH                               OUTPOST

                   Mêlee aanval                    Lange afstandsaanval

                     BORGO                                 HEGEMONY

                      Pantser                                     Net

Bij het uitspelen van een tegel hebben tegels effect op zowel de legereenheden als
de legerbasis(tenzij anders vermeld).

Deze symbolen vindt je aan de rand van een tegel en dat geeft aan welke richting de
eigenschap gebruikt kan worden.

INITIATIEF

Bordtegels hebben ofwel een getal of een zandloper er opstaan, deze
stellen het zogeheten “initiatief ” voor en geven aan in welke fase van het
gevecht een eenheid mee kan strijden aanvallen. Hoe hoger het getal is,
in een hoe eerdere fase een legereenheid kan meestrijden aanvallen.
Zandlopers geven aan dat de eigenschap van de legereenheid in elke fase
van het gevecht effect heeft. Eenheden met zandlopers hebben effect
zodra ze geplaatst worden en totdat ze van het bord worden verwijderd. Initiatief kan
nooit onder nul komen door acties van tegenstanders.

BORDTEGELS

In tegenstelling tot de Actietegels kunnen de Bordtegels op het spelbord geplaatste
worden. Er zijn drie verschillende: de legerbasis, legereenheden en modules.

DE LEGERBASIS

De legerbasis is de belangrijkst tegel. Elke basis kan 20 hitpoints verdragen, die
door vijandelijke aanvallen kunnen worden gereduceerd. Elke basis heeft een speciale
eigenschap, die verderop in de paragraaf met de omschrijving van de verschillende
legers staat. Verder kan een basis vijandige aangrenzende legereenheden met een
zogeheten mêlee attack met een kracht van 1 aanvallen. Hij kan echter niet andere
basissen aanvallen. Elke basis heeft een initiatief van 0 en zijn speciale eigenschap
heeft geen effect op zichzelf.

                         MOLOCH                                           OUTPOST

                                          - Mêlee aanval in vier richtingen

                            
  

     - Lange afstandsaanval in twee richtingen

     - Pantser dat twee kanten van een
                                            eenheid beschermt
     - Netten in twee richtingen gegooid

                                                            
Andere symbolen die eigenschappen weergeven:

                     Mobiliteit                                 Incasseringsvermogen

Voorbeelden hoe deze op een tegel geprint staan:

            Mobiele eenheid                     Incasseringsvermogen met 2 vergroot

EXTRA UITLEG SPECIALE EIGENSCHAPPEN
                          BORGO                                           HEGEMONY

MELEE AANVAL

Mêlee aanval houdt in dat een eenheid aangrenzende vijandige
eenheden in de richting van het mêlee aanvalssymbool aanvalt.
Het aantal symbolen geeft de kracht van een aanval weer (1 t/m
3). Wanneer een eenheid mêlee aanvalssymbool in verschillende richtingen heeft dan
valt hij tegelijk deze richtingen aan.

TEGELBESCHRIJVING
Aanvallen zijn in een gevecht automatisch en een speler kan er niet voor kiezen
niet aan te vallen.

Voorbeeld van een lange
afstandsaanval
Een van de Outpost
eenheden vuurt op
de Moloch eenheid
(met zwarte rand
in dit voorbeeld
aangeduid). Zijn
eigen Outpost
runner wordt
ontweken en de
dichtstbijzijnde
Moloch eenheid
wordt geraakt, daarbij
zijn achterliggende basis

                Mêlee aanval met kracht 2                Mêlee aanval met kracht 3

LANGE AFSTANDSAANVAL

Eenheden met dit symbool schieten in betreffende richting lange
afstandsschoten.  
Zijn schot raakt de eerste vijandige eenheid in de vuurlinie en wanneer
hij op verschillende kanten richt worden deze tegelijk afgevuurd. Ook geeft het de
kracht van een aanval weer (1 t/m 3).
Schoten gaan over eigen eenheden heen (dus er kan geen sprake zijn van “friendly
fire”).
Aanvallen zijn in een gevecht automatisch en een speler kan er niet voor kiezen
niet aan te vallen.

                                         - Net in twee (andere) richtingen gegooid

                                     - Lange afstandsaanval met kracht 2        

            
                                      - Lange afstandsaanval in twee richtingen
                                        (elk met kracht 1)

INCASSERINGSVERMOGEN

Een eenheid die niet het symbool van extra incasseringsvermogen
heeft, kan slechts één keer geraakt worden. Eenheden die dit wel
hebben kunnen extra aanvallen incasseren.  
Dus een eenheid met twee symbolen moet drie keer geraakt
worden voordat het vernietigd wordt. Met de schade fiches kan de schade worden
aangegeven.

                                      - Lange afstandsaanval in drie richtingen
                                        (elk met kracht 1)

    - Incasseringsvermogen met 2 vergroot

PANTSER

MOBILITEIT

Het pantser beschermt tegen lange afstandsaanvallen doordat
het de kracht van deze met 1 reduceert. Eenheden met lange
afstandsaanvallen met meer kracht kunnen dus nog wel schade

toebrengen.
Het beschermt alleen de kant waarop de pantser gericht is. Het biedt geen
bescherming tegen een mêlee aanval of acties van Actietegels.

NETTEN

Netten neutraliseren aangrenzende vijandige eenheden volkomen.
Deze kunnen dus niet meer aanvallen, duwen, bewegen of in het
geval van Modules andere eenheden helpen. Netten kunnen ook worden
gebruikt op de basis van de tegenstander.
Ook bij netten speelt de richting op de eenheid weergegeven een rol. Netten
gaan in werking zodra de Bordtegel wordt gespeeld en een speler mag er niet voor
kiezen om hem niet te gebruiken. Wanneer vijandige eenheden naar elkaar netten
gooien hebben beide netten geen effect. Eenheden die vrijkomen uit het net wanneer
de nettengooiende eenheid sterft kunnen pas een daaropvolgende fase weer in actie
treden.

uitgevoerd.

Een eenheid met dit symbool kan 1 vak op het bord verschuiven
of vrij draaien. Dit kan alleen in zijn eigen beurt en niet tijdens
een gevecht. Het mag voor of nadat een speler zijn actie heeft

MODULES

Modules zijn eenheden die je eigen eenheden versterken of met andere speciale
eigenschappen aanvullen.
Net als andere Bordtegels worden ze op het bord geplaatst en treden
in werking zodra ze geplaatst worden en hun effect kan niet worden
uitgeschakeld. De richting van het symbool geeft aan welke eenheden op
het bord hij versterkt of aanvult. Ze “klikken” zich als het ware vast aan
een andere eenheid. Een module moet rechtstreeks aan eenheid worden vast
geklikt (modules kunnen niet indirect via ander modules eenheden versterken).  
Modules hebben ook effect op de legerbasis. Hierna worden de verscheidene
Modules uitgelegd.

                                             - Symbool van een Module voor de connectie
                                         - Net in twee richtingen gegooid

TEGELBESCHRIJVING
OFFICIER

De officier verbetert de kracht van de aanvallen van je eenheden
(mêlee of lange afstands).

                           
                                             - Deze module verbetert de kracht van een
                                              mêlee aanval met 1 en werkt in drie richtingen.

                                            - Deze module verbetert de kracht van een lange
                                                afstandsaanval met 1 en werkt in drie richtingen.

SCOUT

Het initiatief van elke eenheid aan wie de scout zich heeft vast
geklikt verbetert met 1.

MEDIC

Als een eenheid geraakt wordt door een vijandige eenheid
of Actietegel dan kan de medic eenmalig de schade
herstellen. Hij kan slechts de schade van één vijand herstellen
(speler mag zelf kiezen van welke). Vervolgens wordt de medic van het
spelbord gehaald. Wordt de medic echter in dezelfde fase geraakt als degene
aan wie hij verbonden is, dan kan de medic geen hulp verlenen.

SNIPER

De sniper kan één schade toebrengen aan een vijandige eenheid
(niet de basis).

LUCHTBOMBARDEMENT

Bij het spelen van het luchtbombardement wordt een plek op
het spelbord aangegeven
waar de speler de
bom wil laten vallen. Alle 7
eenheden op en rondom
de aangegeven plek,
waaronder ook de
eigen, krijgen een
schade van 1. Deze
Actietegel mag niet
aan de rand van het
bord worden gespeeld.
Basissen kunnen met
een bombardement
geen schade worden
toegebracht.

ACTIETEGELS

Actietegels worden niet op het spelbord geplaatst, maar getoond en na gebruik
afgelegd. Ze kunnen niet tijdens gevechten worden gebruikt.

GEVECHTEN

Als een speler deze tegel gebruikt, start het gevecht. Deze
tegel kan niet worden gespeeld als een speler zijn laatste tegel
gepakt heeft. Nadat het gevecht is uitgevoerd eindigt de beurt.

BEWEGEN

Deze tegel geeft de speler de mogelijkheid om zijn eenheid naar
een aangrenzend leeg vak te verplaatsen en/of te draaien.

WEGDUWEN

Deze Actietegel geeft je de mogelijkheid om een aangrenzende
vijandige eenheid naar achteren weg te duwen, daarbij één vak
ruimte te creëren. Dit mag alleen als er achter de vijandige eenheid
ruimte is. Zijn er verschillende plekken vrij dan mag de tegenstander kiezen waar hij
zijn eenheid plaatst. Bij het wegduwen mag de eenheid niet gedraaid worden.

GRANAAT

Bij het uitspelen van deze tegel kan de speler vanuit zijn eigen basis
(tenzij daar een net omheen zit) een granaat naar aangrenzende
vijandige eenheden (niet een andere basis) gooien. Een granaat
vernietigd de eenheid in zijn geheel.

Voorbeeld van het
wegduwen
Een Moloch eenheid (met
zwarte rand in dit voorbeeld
aangeduid) zit tussen
twee eenheden van de
Outpost in. De Moloch wil de
tegenstander wegduwen.
De bovenliggende Outpost
eenheid kan echter niet
naar achter worden
bewogen. De enige optie
is dan ook om onderliggende
soldaat weg te duwen.

TEGELBESCHRIJVING

SPECIALE UITBREIDING:
De vier meedogenloze
huurlingen

In de doos zijn een viertal huurlingen toegevoegd, die eventueel aan het
spel kunnen worden toegevoegd. In een spel met twee spelers kunnen
er 1 of 2 huurlingen worden verdeeld. Bij een spel met 3 of 4 spelers,
krijgen de spelers één huurling. Huurlingen worden naast de trekstapel
gelegd en kunnen in plaats van gewone tegels worden gepakt.

EXTRA SCENARIOS

Het bord kent vele extra vakken, zodat het met meerdere spelers gespeeld kan worden (zelfs 5 of 6 spelers). Ook kunnen er verschillende scenario’s gespeeld en
verzonnen worden, zoals “het verdedigen van een tunnel” of “last man standing in the corner”. Scenario’s zullen ook online gepubliceerd worden. Verder kan het
bord gebruikt worden bij toekomstige uitbreidingen (onder meer met nieuwe legers en toevoeging van terreintegels).

TEGELBESCHRIJVING

SPEL MET 3 OF 4 SPELERS

SPEL MET 3 OF 4 SPELERS

Er zijn een paar kleine wijzingen wanneer er met meer spelers gespeeld wordt. Ten eerste is dat bij drie spelers ook de rode vakken worden gebruikt en bij 4
spelers het hele spelbord.

3 OF 4 SPELERS: DEATHMATCH

De wijzigingen zijn als volgt:
Bij de start van het spel trekt speler 1 één tegel, speler 2 twee tegels
en speler 3 drie tegels, waarna het spel op de standaard wijze ( je “hand”
aanvullen t/m drie) verder gaat.
Wanneer de basis van een speler wordt vernietigd dan verwijderd hij al
zijn tegels van het bord en is het voor hem “game over”. De overige spelers
spelen verder.

4 SPELERS: TEAM MATCH

Spelers verdelen zich in twee teams en spelers spelen om de beurt (twee spelers
uit één team niet achter elkaar). De start is net als bij 3 of 4 spelers deathmatch.
Verder:
Modules en de eigenschappen van de basis kunnen ook de tegenstander
helpen.
Je kan teamgenoten niet wegduwen met betreffende  Actietegel.
Je kan teamgenoten niet raken (met mêlee of lange afstandsaanvallen).
Netten worden niet over teamgenoten gegooid.
Het eerste team dat één van de basissen vernietigd is de winnaar (anders het
totaal aantal overgebleven hit points). Worden er in het gevecht twee basissen
vernietigd dan wordt er gekeken welke van de overgebleven basissen het minste
schade heeft.

DE LEGERS VAN NEUROSHIMA HEX

Moloch

De Molochs zijn computer gestuurde machines die door de straten van de verwoeste steden patrouilleren. Zij waren het die de mensheid in 2020 tot aan de rand van de afgrond
bracht. Nu, dertig jaar later,  zijn ze zelfs nog groter en krachtiger geworden. Zij zijn op zoek naar de laatste restanten van het menselijk ras om deze compleet te vernietigen.
Ondanks hun militaire en technologische voorsprong, gloort er hoop: het vernuftige en de flexibiliteit van mensen ontbreekt.
Deck: Het grootste voordeel is het incasseringsvermogen van de eenheden. Hierdoor overleven meer eenheden de gevechten. De eigen basis beschermend met logge en
robuuste machines, beschikken ze verder over genoeg lange afstandspotentie om de tegenstander ten val te brengen.
Daarentegen zijn ze weinig mobiel en heeft het deck weinig gevechtstegels om zelf het moment van aanvallen te kunnen bepalen.
Tactisch advies: Het is een goed idee om de basis aan de rand van het bord te plaatsen met voldoende stevige machines als blockers. Ook zijn er voldoende Actietegels die
de tegenstander weg kunnen duwen.

LEGERBASIS

Speciale eigenschap: alle eigen
aangrenzende eenheden met lange
afstandsaanval krijgen kracht +1

Actietegels:

van deze actie wordt hij van het spelbord genomen (kan
niet worden gerepareerd).
Jager (x2)

Gevecht (x4)
Bewegen (x1)
Wegduwen (x5)
Luchtbombardement (x1)

Protector (x1)

Bordtegels – eenheden:

Gepantserde jager (x2)

Blocker (x2) - stevige machine die
vaak wordt gebruikt om de basis
te verdedigen. Hij kan zelf niet
aanvallen.

Gepantserde wacht (x1)

Bordtegels – modules:
Brain (x1)

Officier (x1)

Scout (x1)

Medic (x2)

Cyborg (x2)
Ripper (x1)
Gauss kanon (x1) – Dit hightech
machine geweer (lange afstands)
kan alle vijanden in de vuurlinie
met kracht 1 raken. Zijn kracht
kan echter niet door modules of de
basis worden vergroot.
Juggernaut (x1)

Nettenwerper (x1)

Stormtrooper (x1)

“de clown” (x1) – tijdens het
gevecht in zijn initiatief fase kan
hij in plaats van aan te vallen, een
luchtbombardement op zichzelf
plaatsen net als de Actietegel
Luchtbombardement, behalve dan dat deze ook aan de
rand van het bord mag plaatsvinden. Na het uitvoeren

Wacht (x1)

Centrale module (x1) - een eenheid
die aan deze module vast geklikt
is, kan in de fase na zijn eigen
initiatief nog een extra aanval
uitvoeren. Kent een eenheid meerdere initiatief fases
dan kan in de opeenvolgende fase na zijn laagste
initiatief fase nog een aanval uitvoeren, tenzij er dan
meerdere acties in fase 0 plaats vinden.

DE LEGERS VAN NEUROSHIMA HEX

BORGO

Sinds het begin van de oorlog, hebben de Moloch verschillende experimenten op mensen uitgevoerd om gevechtsmachines te maken die zich tegen de mensen konden
keren. Zo zijn genetisch gemanipuleerde mutanten ontstaan. Na eerst als uiteengejaagde bendes rondgezworven te hebben, heeft een charismatische leider de mutanten
verenigd en heeft de mensheid er een nieuwe vijand bij.
   Deck: Snelheid in het bewegen, maar ook in de aanval is hun kracht onder meer dankzij de hoge initiatieven en scouts. Hun leger bezit echter weinig lange
afstandskanonnen.
Tactisch advies: De legerbasis heeft dankzij zijn speciale eigenschappen veel effect als deze wat centraler geplaatst is. Een andere optie is de legereenheden te
verspreiden en het strijdveld zo en nu dan op te schonen.

LEGERBASIS

Speciale eigenschap: alle eigen
aangrenzende eenheden krijgen
initiatief +1

Nettenwerper (x2) - Naast het gooien
van een net, kan deze eenheid ook
veel schade toebrengen

Medic (x1)

Super mutant (x1)

Actietegels:
Gevecht (x6)
Bewegen (x4)
Granaat (x1)

Bordtegels – modules:

Officier (x2)
Brawler (x2)

Bordtegels – eenheden:

Captain (x1)

Mutant (x6)

Hitman (x2)
Scout (x2)
“De slager” (x4)

DE LEGERS VAN NEUROSHIMA HEX

OUTPOST

Het laatst overgebleven leger van de mensheid, continu strijdend tegen de Moloch. Na enkele jaren guerrilla oorlogsvoering heeft de mens verscheidene effectieve middelen
gevonden om de vijand te bestrijden.
Hit-and-run tactieken zijn cruciaal om deze fysiek sterkere tegenstander aan te kunnen pakken. De Outpost eenheden zijn nooit op dezelfde plaats, maar altijd in beweging
hinderlagen ontwijkend. Na verschillende overwinningen hebben ze enkele technologieën van de Moloch kunnen adapteren.
Deck: Mobiliteit is hun grootste voordeel. Verder kent hun deck veel Gevechtstegels, waardoor zij controle hebben over het moment van aanvallen. Door de vele modules
(waaronder ook die de tegenstander kan beïnvloeden) kan het verloop van het spel snel veranderen. Nadelig is het beperkt aantal gevechtseenheden en het ontbreken van
eenheden met veel incasseringsvermogen.
Tactisch advies: De beste plek voor de basis is in het centrum van het bord, daarbij omringende eenheden aanvullend. Het geeft je de optie om de basis makkelijk
te verplaatsen (met de Actietegels). Pas als het spelbord vol raakt kan het na achteren uitwijken en je laten omringen door eigen eenheden een optie zijn om schade te
voorkomen.

LEGERBASIS

Commando (x5)

Speciale eigenschap: alle eigen
aangrenzende eenheden kunnen
nog een extra aanval uitvoeren in de
fase na hun initiatief fase. Kent een eenheid meerdere
initiatief fases dan kan in de opeenvolgende fase na zijn
laagste initiatief fase nog een aanval uitvoeren, tenzij er
dan meerdere acties in fase 0 plaats vinden.

“De versnipperaar” (x2)

Actietegels:

Mobiele pantser (x1)

Bordtegels – eenheden:

Brawler (x1)

Gevecht (x6)
Bewegen (x7)
Sniper (x1)

Runner (x2)

HMG (x1)

Bordtegels – modules:

Control center (x1) – zolang deze
module op het spelbord staat kunnen
alle Outpost eenheden die bewegen
zich een extra vak verzetten.

Saboteur (x1) – de initiatief fase
van alle aangrenzende vijandige
eenheden vermindert met 1.
Medic (x2)

Officier (x1)

Scoper (x1) – Heeft effect op de
vijandige eenheden. Alle bonussen
voor die eenheid van modules of
de basis kunnen worden gebruikt
door de eigen legereenheden.
Scout (x2)

DE LEGERS VAN NEUROSHIMA HEX

Hegemony

De Hegemony bestaat uit bendes die alle hoop op betere tijden hebben verloren en terreur verspreiden niet alleen in de door hun bezette gebieden, maar ook daar ver buiten.
Hun favoriete bezigheden zijn gewelddadige spelletjes spelen om hun dominantie aan te tonen.
Deck: Hun grootste voordeel is het aantal eenheden met netten, waarmee ze de angel uit de aanval van de tegenstander kunnen halen. Ook zit er een ruime mate van
Actietegels in. Wel zijn ze mêlee aanval georiënteerd.
Tactisch advies: Plaats de eenheden met netten verstandig om de kracht van de tegenstander te frustreren.

LEGERBASIS

Nettenwerper (x2)

Officier I (x2)

Wacht (x1)

Officier II (x1)

Speciale eigenschap: alle eigen
aangrenzende eenheden met
mêlee aanval krijgen hier +1 voor.

Actietegels:
Gevecht (x5)
Bewegen (x3)
Duwen (x2)
Sniper (x1)

Bordtegels – eenheden:
Runner (x3)

De bruut (x1)

Net Master (x1) - Naast het gooien
van een net, kan deze eenheid ook 1
schade toebrengen met een mêlee
aanval in zijn eigen initiatief fase.
Universele soldaat (x3) - deze
eenheid kan zowel een lange
afstands als mêlee aanval
gelijktijdig plaatsen.

Bordtegels – modules:
The Boss (x1)

Crosser (x4)

Gladiator (x1)

Bendeleider (x1) – Deze module
kan een lange afstandsaanval
veranderen in een mêlee aanval
(en vice versa).

Transport (x1) - Deze module kan
aangrenzende eenheden (niet
zichzelf ) verplaatsen alsof zij de
eigenschap van mobiliteit hebben.
Scout (x1)

SPELVOORBEELD
SPELVOORBEELD: HEGEMONY VS OUTPOST

(het plaatsen van de legerbasissen)
De Outpost speler begint en plaatst zijn basis in het centrum voor voldoende mobiliteit. De Hegemony
speler plaatst zijn basis juist aan de rand voor een betere verdediging.

1e beurt (Outpost)
De speler pakt een medic module en plaatst deze naast
zijn basis om te voorkomen dat daar een vijandige eenheid komt.

2e beurt (Hegemony)
De speler trekt een Actietegel om te bewegen en een Officier module. De speler gebruikt de Actietegel om zijn basis
te verplaatsen en plaatst zijn Officier ernaast. Daarbij een vak creërend voor een eenheid om in de volgende beurten
te kunnen aanvallen. Bovendien versterkt de Officier de basis met mêlee aanval +1.

3e beurt (Outpost)
   
De speler trekt een Actietegel om te bewegen, een Brawler en
een “Versnipperaar”.  Hiervan moet hij er één afleggen en dat wordt de Actietegel. Het vak
voorbereid door de tegenstander wordt gebruikt om de brawler te plaatsen, deze de speciale
eigenschap van zijn eigen basis verschaffend. De versnipperaar wordt naast de vijandige basis
geplaatst om te voorkomen dat deze zich kan verplaatsen.

4e beurt (Hegemony)
Er wordt een gevechts-actietegel gepakt, een Nettenwerper
en een Runner. De speler legt het gevechts-actietegel af
(de situatie leent zich nog niet voor een gevecht). De
Nettenwerper wordt neergelegd om het gevaar van de
Brawler te neutraliseren en de Runner wordt achter de
vijandige basis gelegd om te zorgen voor wat dreiging.

5e beurt (Outpost)
Actietegel om te bewegen, gevechts-actietegel (deze wordt
afgelegd) en een HMG. De overgebleven actietegel wordt gebruikt om de basis
van de Runner weg te plaatsen en de HMG wordt geplaatst om van een afstand voor dreiging te
zorgen.

SPELVOORBEELD

6e beurt (Hegemony)
Getrokken: Universele soldaat, Crosser (afgelegd) en Nettenwerper. De Universele
soldaat wordt neergelegd om de “Versnipperaar” aan te vallen. Door
zijn hogere initiatief kan de Universele soldaat eerder aanvallen dan
zijn tegenstander, voordat deze zijn basis onder vuur neemt.

7e beurt (Outpost)
Getrokken: Commando, Scout en Medic (afgelegd). De
Commando en de Scout (module die initiatief verhoogt) worden
als een team neergelegd om de Nettenwerper aan te vallen.

8e beurt (Hegemony)
8e beurt (Hegemony)
Getrokken: Crosser, The Boss en een Runner (afgelegd)
De module “The Boss” wordt bij de Runner gelegd om deze te versterken met extra kracht voor mêlee aanvallen en zijn
initiatief fase te verhogen. De crosser wordt neergezet zodat hij

    

9e beurt (Outpost)
Getrokken: Sniper, Bewegings-actietegel (afgelegd), en gevechts-actietegel. De Nettenwerper die het op de basis gemunt
had wordt door de Sniper vernietigd. De speler acht het moment daar om aan te vallen voordat zijn tegenstander weer
Nettenwerpers trekt. Hij speelt zijn gevechts-actietegel.

Het gevecht

Initiatief fase 4
De Commando heeft dankzij de Scout een initiatief van 4 en schiet op de
Nettenwerper, die sterft en wordt van het bord verwijderd.

Initiatief fase 3
Alle eenheden met initiatief 3 vallen tegelijk aan. De Runner
(Hegemony) doet met behulp van The Boss 2 punten schade aan de basis,
wiens “hit points” naar 18 dalen. De Brawler (Outpost) doet iets identieks
en ook de basis van de tegenstander zakt naar 18. Daarnaast, valt de Crosser
(Hegemony) de HMG aan, maar die wordt door de Medic geheeld, waarbij de Medic wordt opgeofferd. De Universele soldaat
(Hegemony) valt de Versnipperaar aan en vernietigd deze. Aan het einde van de fase worden de Medic en de Versnipperaar
van het bord verwijderd.
Der Sanitäter und der Liquidator werden von dem Spielbrett genommen.

SPELVOORBEELD

Initiatief fase 2
   Alle eenheden met initiatief 2 vallen tegelijk aan. De Brawler (Outpost) kan
dankzij de eigenschap van de basis nog een keer aanvallen, wat de
tegenstander weer 2 punten kost. De HMG vuurt op de basis, wat 1

Initiatief fase 1
Alleen de HMG heeft initiatief 1 en hij vuurt wederom op de basis.
Tussenstand 18 tegen 14.

Initiatief fase 0
De basissen hebben initiatief 0 en deze vallen omringende vijandige
eenheden aan. De Brawler en de Runner worden vernietigd en van
het bord verwijderd.

De aanval is over en het spel gaat verder. In de 10e beurt
is de Hegemony aan zet.

GAME DESIGN: Micha³ Oracz
GAME MANUAL: Micha³ Oracz, Ignacy Trzewiczek
TILE & COVER ART: Jakub Jab³onski
BOARD DESIGN: Micha³ Oracz
VERTALING: Arjan Romijn (Rocks Games)
PUBLISHER: Wydawnictwo Portal, ul. Sw. Urbana 15, 44-100 Gliwice
Phone/fax: (48) (032) 334 85 38
http://www.portalpublishing.eu
E-mail: portal@wydawnictwoportal.pl
OFFICIAL GAME SITE: www.hex.neuroshima.org
NEDERLANDSE UITGEVER: Rocks Games
www.rocksgames.nl
Er is veel aandacht geschonken aan het vertalen van de spelregels. Voor onduidelijkheden, maar ook voor toekomstige uitbreidingen en nieuwe
scenario’s kunt u de website www.rocksgames.nl raadplegen of vragen e-mailen naar <mailto:info@rocksgames.nl> info@rocksgames.nl.
Rocks Games wil iedereen van Rebel/Portal Publishing en met name Piotr Katnik bedanken voor alle inzet bij het mogelijk maken van deze Nederlandse
uitgave van dit internationaal succesvolle spel. Daarnaast willen we ook al onze eigen testspelers bedanken voor hun enthousiasme en vertrouwen.
Neuroshima Hex™ & Wydawnictwo Portal (Publisher), alle rechten voorbehouden.

