
Ebben a dobozban az Among the Stars és az Among the Stars: 
The Ambassadors közösségi finanszírozó kampányai során és

más események alkalmával kiadott számos kártya és egyéb 
játékelemek találhatók. Valamennyi komponens használatához 
szükséges az alapjáték megléte, ám a játékaitokba rengeteg 
változatosságot hoznak, és segítségükkel új stratégiákat és 
kombinációkat próbálhattok ki.
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46 Különleges Helyszín Kártya

12 Fertőzés Konfliktus Kártya

12 Áttelepítés Konfliktus Kártya

6 Cél Kártya

4 Ludons Nagykövet Kártya

4 Revuarz Nagykövet Kártya

6 Szövetségi Ellenőrzés Kártya

1 Vak Főreaktor Kártya

2 Főreaktor Kártya

5 Erőmű Kártya

10 Hivatal Kártya

1 Debos Faj Lapka

1 Nyxtos Faj Lapka

1 Ludons Faj Lapka

6 Fertőzés Jelző

5 Nyxtos Jelző

5 Ludons Jelző

2 Űrhajó Jelző

1   10-Credit Jelölő

1   5-Credit Jelölő

8 Energia Kocka

Kártyák Lapkák

Jelzők

Kockák

Játékelemek1



Ebben a kiegészítőben 23 különböző Különleges Helyszín 

kapott helyet, melyek mindegyikéből 2-2 példány található.

A többi Különleges Helyszínhez hozzákeverve a játékaitok

során a megszokott módon használhatjátok őket.

Néhány megjegyzés a kártyákkal kapcsolatban:

Esseni Játékkiállítás promok
Az németországi Esseni Játékkiállításokra készült 2 Különleges Helyszín kártya. 2012-ben a

Nagyköveti Űrhajó, 2013-ban pedig a Szakaszzár. Ez a kiegészítő 2-2 példányt tartalmaz 

mindkét kártyából.
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+1   for each  location in the 
discard pile.

Waste Processing Facility 2

2
+3MAX

Must be placed in another player’s 
Station. No other locations may be built 
adjacent to Ambassadorial Shuttle.

Ambassadorial Shuttle 1

2 You get        . Each other player gets        .

Galactic Expo 4

3 3 1
if placed adjacent to Medical 

Facility.

Xenobiology Lab 2

3 +2 if there is no empty space within        .+3

Zero Gravity Area 3

3 2

+1   for each adjacent  location.

Defense Grid 2

3 Roll a die.

             :                        :                        :

Casino 2

1 +1
or

+2
or

+3
or

Ιf Section Seal divides your Station in 2 
distinct parts gain 1  for each location 
in the smaller part.

Section Seal 2

1
+4MAX

Gain  equal to the  or the 
locations in your Station, whichever is 
the lowest.

Logistics Facility 2

0

Gain  equal to the  or the 
locations in your Station, whichever is 
the lowest.

Galactic Trade Centre 2

0 Gain  equal to the  or the 
locations in your Station, whichever is 
the lowest.

Alliance Strategic Command 2

0 Gain  equal to the  or the 
locations in your Station, whichever is 
the lowest.

Mess Hall 2

0

Diplomatic Sector Gateway 2

2 +3  if Diplomatic Sector Gateway is 
part of a 2x2 grid of Locations.

Business Sector Gateway 2

2 +3  if Business Sector Gateway is part 
of a 2x2 grid of Locations.

+3  if Military Sector Gateway is part 
of a 2x2 grid of Locations.

Military Sector Gateway 2

2

Recreational Sector Gateway 2

2 +3  if Recreational Sector Gateway is 
part of a 2x2 grid of Locations.

+1   for each adjacent  or 
location.

Hotel 3

3 +1   for each adjacent  or 
location.

Holding Cells 3

3 +1   for each adjacent  or 
location.

Alien Museum 3

3 +1   for each adjacent  or 
location.

Galactic Court 3

3+1   for each adjacent  or 
location.

Ship Repair Facility 3

3

Administrative Sector Gateway 2

2 +3  if Administrative Sector Gateway
is part of a 2x2 grid of Locations.

 Nagyköveti Űrhajó

Amikor a Nagyköveti Űr-

hajóval játszotok, akkor 

ezt a helyszínt egy másik 

játékos Űrállomására kell 

megépítened - a sajátodba 

nem építheted. A szokásos 

módon  kifizeted  a  költsé-

get, majd megkapod a kártyán feltüntetett 2 

GYP-t. Ettől fogva azonban az a kártya a 

másik játékos Űrállomásának részévé válik, aki 

a Nagyköveti Űrhajó szomszédságában nem 

építhet helyszínt.

 Szakaszzár

A Szakaszzár akkor is kifejti 

hatását, ha 2-nél több részre 

osztja az Űrállomásodat. Ilyen-

kor a legkisebb rész helyszíneit 

kell megszámolni.

Ez a kártya a www. boardgamegeek.com felhasz

nálóinak közös munkája. Külön köszönet jár Wim 

van Gruisennek az elnevezésért és Ben Finkelnek 

a képesség kitalálásáért.

Must be placed in another player’s 

Station. No other locations may be built 

adjacent to Ambassadorial Shuttle.

Ambassadorial Shuttle 1

2
Ιf Section Seal divides your Station in 2 

distinct parts gain 1  for each location 

in the smaller part.

Section Seal 2

1
+4MAX

Gain  equal to the  or the  
locations in your Station, whichever is 
the lowest.

Space Combat Simulator 2

0

Új Különleges Helyszínek2



Ez a kiegészítő 6 új Célt tartalmaz 

(Multifunkciós, Energiahatékony, Átfogó 

Működés, Késlekedés Nélkül, A Csillagok

Felé, Mindenkinek Valami).

Keverjétek össze a többi Céllal és 

használjátok őket a szokásos 

módon.
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Kettős Típusú Helyszínek
A helyszínek közül tíz 2 helyszín típussal rendelkezik, amelyek a kártyák keretéről is egyértelműen

beazonosíthatók. Az ilyen helyszínek mindegyikét úgy kell tekinteni, hogy a játék teljes időtartama alatt

mindkét jelzett típusba beletartoznak. Tehát, ha egy másik kártya képessége egy bizonyos típusba

tartozó helyszínek összeszámolását igényli, akkor a szóban forgó típussal rendelkező kettős típusú

helyszínt is bele kell számolni a szokásos módon.

A kártyák között vannak olyanok, amelyek meghatározott

típusú szomszédos helyszínekre hivatkoznak (Hotel, 

Galaktikus Nagytanács, Fajok Múzeuma, Űrhajó Javító 

Létesítmény, Börtöncellák).

Ne feledjétek, hogy ezek a kártyák helyszíneknek minősülnek,

nem pedig típusoknak. Ha tehát például egy Hotel mellé egy másik

Hotel épül, akkor az ezért járó bónusz 1 GYP, nem pedig 2.

Gain  equal to the  or the
locations in your Station, whichever is
the lowest.

Galactic Trade Centre 2

0Gain  equal to the  or the
locations in your Station, whichever is
the lowest.

Logistics Facility 2

0 Gain  equal to the  or the 
locations in your Station, whichever is
the lowest.

Space Combat Simulator 2

0 Gain  equal to the  or the
locations in your Station, whichever is
the lowest.

Alliance Strategic Command 2

0 Gain  equal to the  or the
locations in your Station, whichever is
the lowest.

Mess Hall 2

0

+1   for each adjacent  or 
location.

Hotel 3

3 +1   for each adjacent  or 
location.

Holding Cells 3

3

+1   for each adjacent  or 
location.

Alien Museum 3

3+1   for each adjacent  or 
location.

Ship Repair Facility 3

3

+1   for each adjacent  or location.

Galactic Court

3

3

Energy Efficient

4 Build the least Power Reactors.

Multi-Purpose

4
Be the first to build 2 locations of 
each type.
If, on the same turn, more than 1 players
complete this Objective, no bonus is given.

Fully Operational

7
Build at least 12 different Basic  
Locations.
This Objective may be completed by  
more than 1 player.

Reach for the Stars

4 Build the location with the greatest 
distance from the Main Reactor.

No Delays

5 Build the most locations with immedi-
ate abilities.

Something for Everyone

6
Build at least 8 different Special 
Locations.
This Objective may be completed by 
more than 1 player.

Új Célok3
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Két új Konfliktus készlet került ebbe a kiegészítőbe, a „Fertőzés” és az „Áttelepítés”. Mindkettő 12 

azonos nevű kártyából áll, és új módon idéz elő közvetlen konfrontációt a játékban. Az Agresszív 

játékmód lírásában ismertetetteknek megfelelően kell használni őket, a Nézeteltérés Konfliktus 

Kártyákat a másik, általatok használni kívánt készlet (a Fertőzés, vagy pedig az Áttelepítés) kártyáira 

cserélve.

A 2 készlettel kapcsolatos további megjegyzések:

Ez a kiegészítő további 2 játékos számára tartalmaz játékelemeket, és így egy időben akár már 6 játékos 

is játszhatja a játékot. Ne feledjétek azonban, hogy ehhez szükséges mind az Among the Stars, mind 

pedig az Among the Stars: The Ambassadors.

Az 5 vagy 6 fős játék végett hozzáadott komponensek:

 Fertőzés

Amikor ezzel a Konfliktus kész

lettel játszotok, akkor a 2. év 

elején minden játékos ráhelyez 

egy Fertőzés Jelzőt a Főreak-

torára. Amennyiben egy hely 

színen Fertőzés Jelző található,

akkor annak szomszédságában nem 

építhető másik helyszín. Továbbá, a játék végén az 

Űrállomásodon található minden egyes Fertőzés 

Jelzőért -3 GYP-t kapsz.

 Áttelepítés

Erőművek és Hivatalok nem 

telepíthetők át az Űrállo-

másokról. Továbbá olyan 

esetben helyszín sem tá-

volítható el az Űrállomás

ról,    ha   az   az  Űrállomás

2 részre szakadását eredményezné. Ha a bir

tokos játékos fizet neked azért, hogy meg 

akadályozza az áttelepítést, akkor a kártya 

építési költségét nem kell megfizetned.

Take an Infestation token from one of your 

locations and place it on a location in another 

player’s Station.

1
Infestation

Choose a  location in another player’s Station. 

Remove it and build it in your Station by paying 

its cost.
That player may pay you 2  to prevent this.

0
Relocation

Új Konfliktus Készletek4

5-6 Játékos Szabályok5



5

Az 5 vagy 6 fős játékot a szokásos szabályok szerint kell játszani, a

következő kivételekkel:

Előkészületek
Helyszín pakli: 5 játékos esetén 20,  6 játékos esetén pedig 24 különböző Alap Helyszínt válasszatok

ki. Mindegyik helyszínből 4 példányt tegyetek a pakliba. Ezután húzzatok játékosonként 8 Különleges

Helyszín Kártyát anélkül, hogy megnéznétek őket, majd valamennyit keverjétek hozzá az Alap

Helyszínekhez (40-et 5 játékosnál és 48-at 6 játékosnál). Ezek együttesen (az Alap és a Különleges

Helyszín Kártyák) alkotják a Helyszín paklit, melyet a játék során használni fogtok.

Nagykövetek: Amikor a Nagykövetekkel játszotok, akkor (3 helyett) 4 legyen belőlük, akiket a játékosok

az Űrállomásaikra hívhatnak.

Konfliktusok: Ahelyett, hogy a 2. év elején adnátok hozzá a Konfliktusokat, csak a 3. év elején adjátok

hozzá őket. 5 játékos esetén a 12-ből 10-et (véletlenszerűen választva), 6 játékosnál pedig mind a

12-t.

8 Energia Kocka

2 Új Főreaktor
(Narancs & Lila)

5 Erőmű

10 Hivatal
(mindkét további játékos számára 5-5)

2 Játékos Jelző
(Narancs & Lila)
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Az Űrállomásokon zajló építési munkálatok felügyelete érdekében a Szövetség 

ellenőröket indít útnak a készülő Űrállomásokra. A játékosoknak teljesíteniük 

kell az utasításaikat, máskülönben szembe kell nézniük a következményekkel.

A Szövetségi Ellenőrzés egy 6 kártyából álló mini kiegészítő, amelyet az 

Among The Stars egy normál játékához lehet hozzáadni. Minden év elején 

keverjétek meg az Ellenőrzés  kártyákat  és  megnézés  nélkül  osszatok

 minden játékosnak egyet. Minden év végén a játékosok felfedik a 

kártyáikat, és GYP-ket kapnak, vagy pedig veszítenek az Űrállomásuk

állapotától függően.

Ha egy játékos az Ellenőrzés kártyáján meghatározott típusból több 

helyszínnel rendelkezik, mint bármely más játékos (de legalább az 

egyike a legtöbb ilyen helyszínnel rendelkezőknek), akkor kap 3 GYP-

t. Ha egy játékos az adott típusból kevesebb helyszínnel rendelkezik,

mint bármely más játékos (vagy  az egyike a legkevesebb ilyen helyszínnel rendelkezőknek), akkor 

elveszít 2 GYP-t.

Megjegyzés: a 6. Ellenőrzés kártya nem a helyszín típusát határozza meg, hanem a késleltetett 

képességgel rendelkező helyszíneket.

Ez a 4 Nagykövetkártya csak mókából készült, egy-egy lazább 

játék kedvéért. Ha használni szeretnétek, akkor egyszerűen 

tegyétek bele őket a megfelelő paklikba.

Amikor nyilvános helyen játszotok, akkor Rahdo képessége 

csak a mögötte 2 méteren (6 lábon) belül elhaladó emberekre 

vonatkozik.

+1  for every 50 board games in your collection.

Revuarz 2Tom Vasel

+5MAX

Gain 1   every time someone passes behind you.

Revuarz 1Rahdo

+1   if you have facial hair.
+1   if you are the player with the most facial hair.
+1   if you can trace your family tree to Denmark.
+1   if you are undead.

Revuarz 0UndeadViking

Reveal the top 3 Unused Special Locations.
3 different location types: Miss.
2 different location types: Hit! Gain 3 .
1 location type: Crit! Gain 5 .

Revuarz 0Tox

+3  if you have the most  locations at the end of this year.
-2  if you have the least  locations at the end of this year.

+3  if you have the most  locations at the end of this year.
-2  if you have the least  locations at the end of this year.

+3  if you have the most  locations at the end of this year.
-2  if you have the least  locations at the end of this year.

+3  if you have the most  locations at the end of this year.
-2  if you have the least  locations at the end of this year.

+3  if you have the most  locations at the end of this year.
-2  if you have the least  locations at the end of this year.

+3  if you have the most  locations at the end of this year.

-2  if you have the least  locations at the end of this year.

Szövetségi Ellenőrzés6

Revuarz Nagykövet Kártyák7
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Ludons 
A Ludons egy kihaló faj. A DNS-ük lassan összeomlik. Néhány évszázad múlva

mindössze az emlékük marad. Ők voltak a Tisztító Pusztítás legnagyobb kárvallottjai.

A Ludo Rendszer csaknem a szektor középpontjában terül el, közel ahhoz a térséghez,

ahol az Intergalaktikus Háború végső ütközete zajlott. A Hírnökök a Ludonst támadták

a   gigászi  erejű  fegyvereikkel.   Ennek   eredményeként  a  világuk   majdnem  teljesen

megsemmisült. Máig nem lehet biztosan tudni, hogy az egy kísérlet volt a Ludons faj elpusztítására, vagy

ők csupán egy hatalmas háború járulékos veszteségei. A kérdés megválaszolatlan marad, miközben a

Ludons faj lassanként eltűnik.

Nyxtos 
Más fajokkal ellentétben a Nyxtos megítélése élénk vitákat váltott ki a Szövetség

alapítói között. Hosszantartó polémia alakult ki arról, hogy vajon felvegyék-e őket a

tagjaik közé, vagy sem. A Nyxtos nem sokat tudott felajánlani a Szövetségnek. Az

Intergalaktikus Háborúban kiváló szabotőrökként és kettősügynökökként híresültek

el.  Olyan  zsoldosokból  álló  nemzet,  amelyik  mindig annak az oldalára állt, aki többet

ígért. Végül az a döntés született, hogy a Nyxtost felveszik a Szövetség soraiba, és kapnak egy esélyt

arra, hogy bebizonyítsák hasznosságukat a többi faj számára.

Debos 
A Debos roppant jó érzékkel képes optimalizálni mindent, amiben csak részt vesz.

Önmagukat mindig is kiválóbbaknak tartották másoknál. Hatalmas egóval rendelkeznek,

és csaknem tökéletesnek képzelik magukat. Már akkor megpróbálták véghezvinni az

ötleteiket, amikor még fel sem vették őket a Szövetségbe. Éppen ez volt az oka

annak, hogy eleinte több alapító is úgy vélte, el kellene utasítani a felvételi kérelmüket

a Szövetségbe. A Szövetség képviselőivel folytatott hosszas tárgyalások után a Debost végül felvették

a tagjaik közé, miután aláírtak egy jegyzéket, melyben vállalták, hogy türelmet tanúsítanak a többi tag

iránt és egyenlőnek tekintik magukat velük.

Három új faj csatlakozott a Szövetséghez, és mostantól nekik is segíthettek felépíteni az Űrállomásukat.

Új Idegen Fajok7



8

Tervezők:

Fejlesztő:

Illusztrációk:

Grafikai Tervező:

Gyártásvezető:

Kreatív Tartalom Fejlesztés:

Fordítás:

T u d j  m e g  t ö b b e t  i t t :
www.ats-universe.com

Ha megjegyzésed, vagy kérdésed lenne, akkor kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot:
info@artipiagames.com, vagy látogass el a honlapunkra: www.artipiagames.com

Among the Stars © 2011 Vangelis Bagiartakis © 2012 Artipia Games. All rights reserved.
Among the Stars: The Ambassadors © 2013 Vangelis Bagiartakis, Panagiotis Zinoviadis

Among the Stars: The Promos © 2014 Vangelis Bagiartakis, Panagiotis Zinoviadis 
© 2014 Artipia Games. All rights reserved.

Az Among the Stars: The Promos nem egy önálló játék. Használatához szükséges

az Among the Stars alapjáték egy példánya.

Készítők9
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Megjegyzés: Az Among the Stars

és az Among theStars: The Promos

a képzelet szüleménye. Bármilyen

hasonlóság valóságos élő, vagy

halott személyekkel kizárólag a

véletlen műve.


