
BSG: Express

Szabálykönyv
készítette: Evan Derrick - BGG felhasználónév: derrickec

Játszható: 3-5 játékossal
Játékidő: 45-60 perc

A BSG: Express játékot a Sci Fi tévécsatorna Battlestar Galactica című sorozata ihlette, ami az 
1978-as, egyező című sorozat feldolgozása. Ez a társas a Fantasy Flight Games gondozásában 
kiadott Battlestar Galactica elnevezésű népszerű társasjáték 'expressz' változata.

Az emberi fajt a kihalás fenyegeti. Egy robotok alkotta civilizáció, a Cylonok megsemmisítették az 
emberek szülőbolygóját és a túlélőket tovább üldözik az űrben.
Az embereknek azonban nem csak külső fenyegetések veszélyével kell szembenézniük: bárkiről 
kiderülhet, hogy valójában egy rejtőző Cylon, aki belülről próbálja megsemmisíteni az emberiséget.

A játék tartalma:
- Játéktábla (3 részes)
- 5 karakterkártya
- 8 'Nem Cylon' hűségkártya
- 4 Cylon' hőségkártya
- 1 Admirális kártya
- 10 'magas szakértelem' kockacímke (kék keretes)
- 10 'alacsony szakértelem' kockacímke (piros keretes)
- 4 Krízis kockacímke (Kettő a 3- és 5-játékos verziónak, és kettő a 4-játékos  verziónak, a kocka 
minden lapján a jobb felső sarokban jelölve)
- 14 DRADIS jelző
- 5 demoralizáló jelző
- 6 Galactica sebzésjelző
- 1 FTL Ugráselőkészítés jelző
- 1 Távolság jelző

A játékhoz még szükség lesz:
- 24 süllyesztett oldalú kocka
- 5 pohár vagy valamilyen lap, hogy a játékosok ne lássák egymás kockadobását

A játék nyomtatása:
Ki kell nyomtatnod a játéktáblát (BSG_Express_Gameboard.pdf), a kártyákat 
(BSG_Express_Cards.pdf), a kockacímkéket, a jelzőket (BSG_Express_DiceMarkers.pdf). A 
kártyákon, a DRADIS jelzőkön, és a demoralizáló jelzőkön a kártyát be kell hajtani a vonal mentén, 
ragasztani kell, és vágás előtt a kártya elején és a végén egy vonalba kell helyezni őket. A 
kockacímkéket egy teljes oldalas címkézőlapra kell nyomtatni, ki kell vágni őket, majd a 
süllyesztett oldalú kockákra kell ragasztani őket.

A játék lényege és célja:
BSG: Express egy félig-meddig cooperatív társas, ahol a játékosok nem tudják a játék kezdetekor, 
hogy ki melyik oldalon áll: ki ember, és ki Cylon.

Az ember oldal győz, ha: az emberek flottája a 6-os távolságot elérve mégegyszer tud ugrani, 
lehagyják a Cylonokat és megnyerik a játékot.



A Cylon oldal győz, ha: A Cylonoknak az alábbi három cél egyikét kell elérniük:
1) legalább 6 raider legyen a Galactica fedélzetén a flotta megszállásához
2) 6 sebzésjelző kerüljön a Galacticára.
3) Demoralizálják az egész emberi fajt (felfordítva mind az 5 demoralizáló jelzőt). A Cylonok a 
három cél egyikének elérésekor azonnal győznek.

Előkészületek:

1. Helyezzük a játéktáblát az asztal közepére és tegyük fel az FTL ugrásjelzőt és a Távolságjelzőt a 
helyükre. Helyezzünk 2 Raidert a DRADIS monitorra. A többi DRADIS jelzőt helyezzük egy 
kupacba az ISMERETLEN felükkel felfelé, a tábla mellé. Végül, a demoralizáló jelzőket és a 
Galactica sebzésjelzőket hátoldalukra fordítva helyezzük a tábla mellé.

2. Keverjük meg a karakterkártyákat és véletlenszerűen osszunk egyet minden játékosnak (vagy, 
előzőleges megegyezés alapján mindenki választhat magának egy karaktert). Minden játékos maga 
elé teszi az asztaltra a saját karakterkártyáját, a FOGDÁBAN oldalával lefelé. Az a játékos, akinek a 
karaktere a ranglétra legmagasabb fokán áll, elveszi az ADMIRÁLIS kártyát.

Ranglétra:
- William Adama
- Lee Adama
- Kara "Starbuck" Thrace
- Laura Roslin
- Gaius Baltar

3. Minden játékos kap 2 'magas szakértelem' és 2 'alacsony szakértelem' kockát.

4. A játékosok számától függően a lenti lista alapján határozzátok meg mennyi 'Cylon' és 'Nem 
Cylon' hűségkártya kell a hűségpakliba, és hogy melyik típusú kríziskocka kell majd a játékhoz.

3 játékos esetén: 1 'Cylon' hűségkártya
5 'Nem Cylon' hűségkártya
2 kríziskocka (a 3 vagy 5 játékos fajta)

4 játékos esetén: 1 'Cylon' hűségkártya
7 'Nem Cylon' hűségkártya
2 kríziskocka, a '4 játékos' fajta (az a 2 kocka kell, aminek a jobb felső 

sarkában pötty van)

5 játékos esetén: 2 'Cylon' hűségkártya
8 'Nem Cylon' hűségkártya
2 kríziskocka 3 vagy 5 játékos esetén

Először keverjük meg a négy 'Cylon' hűségkártyát, és a fenti lista alapján húzzunk ki belőle annyit, 
amennyire szükség van. A többit tegyük vissza hátlapjukkal felfelé a dobozba.
Ezután, keverjük össze a kihúzott 'Cylon' hűségkártyákat a megfelelő számú 'Nem Cylon' 
hűségkártyákkal és minden játékosnak osszunk egyet. A megmaradt kártyákat helyezzük lefordítva 
a tábla mellé, később még szükség lesz rájuk.
Végül, a kiválogatott kríziskockákat tegyük a tábla mellé.



A játék

A játékosok cselekszenek, szavaznak, és kockadobással és a kockák közösbe adásával kríziseket 
oldanak meg. Hacsak más utasítás nincs, a következő szabályok érvényesek minden kockadobásra:

- A kockadobás mindig bizalmasan történik (kivéve, ha csak egy kockával kell dobni, ezesetben 
nincs mit rejtegetni), és a játékosok sohasem fedhetik fel a többiek előtt saját dobott értékeiket. 
Csak azokat a kockákat láthatják mások, amiket a játékos a közösbe ad.
- Ha egy játékos kockadobást vállal, a számára elérhető összes kockával dobnia kell.
- Ha egy szakértelempróbán többen is részt vehetnek, a játékosok egyenként dönthetnek, hogy részt 
vesznek-e benne vagy sem. A játékosoknak az óramutató járásával megegyező irányban kell 
meghozniuk döntésüket, az aktív játékostól balra ülő játékossal kezdve.
- Ha egy játékosnak nem maradt aktív szakértelmi kockája és emiatt kénytelen passzolni, a már 
felhasznált kockáiból kettőt vsszavehet (ő dönti el, hogy melyik kettőt).
- Ha egy játékos önként passzol, de maradt még legalább egy aktív kockája, a már felhasznált 
kockáiból egyet visszavehet (ő dönti el, hogy melyiket).
- A szavazásban vagy krízisben résztvevő játékosok, az aktív játékostól balra ülő játékossal kezdve 
dobnak és adnak be a dobott kockák közül a közösbe, mielőtt még a következő játékoson lenne a 
sor. A játékosok nem dobhatnak és nézhetik meg a dobás eredményét, amíg az előttük levő játékos 
be nem adta a kockáit.
- Ha egy játékos dob, mindig legalább egy kockát be kell adnia a közösbe. Ha akar, többet is 
választhat. Ez akkor is így van, ha a krízis vagy szavazás kimenetele elkerülhetetlen; ha kockadobás 
történt, legalább egy kockát muszáj kiválasztani.
- Ha a játékos legalább egy kockát már kiválasztott, ha akar, a megmaradt kockáival újra dobhat. 
Azonban, akárhányszor dob, legalább egy kockát be kell adnia. Ez addig ismételhető (dobás és 
beadás, dobás és beadás), amíg a játékosnak már nem marad aktív kockája.
- A közösbe adott kockáikat a játékosoknak a Galactica-pecsét feléjük néző, aranyozott részlegére 
kell tenniük.
- Egy akció, szavazás vagy krízis teljesítése után, a játékosok a közösbe adott kockáikat a Galactica-
pecsét fekete részlegére kell hogy tegyék, ahol a többi, már felhasznált kockájukat tárolják.

A játék menete

1. A felhasznált kockák visszavétele
2. Akció végrehajtása
3. Dobás a kríziskockával, és egy krízis választása
4. Krízis megoldása
5. (Történésfüggő) Ugrás előkészítése
6. (Történésfüggő) Ugrás a flottával
7. (Történésfüggő) Új hűségkártyák osztása

1. Felhasznált kockák visszavétele
Az aktív játékos minden felhasznált kockáját magához veszi a tábláról.

Kivétel: Ha a játékos demoralizált a köre elején, vagy ha FOGDÁBAN van, csak egyetlen kockát 
vehet magához (ő dönti el, melyiket).

2. Akció végrehajtása
A játékos egy akciót végrehajthat.

- Karakterfüggő Cselekedet



A játékos a karakteréhez kapcsolódó akciót hajt végre.

- Raiderek elpusztítása vagy Kolóniai Hajók megmentése
Ha van valamilyen hajó a DRADIS monitoron (legyen az Raider vagy Kolóniai Hajó), a játékos 
dönthet úgy, hogy elpusztít/megment egyet. Ehhez a játékosnak minden aktív kockájával dobnia 
kell, és legalább egyet be kell adnia (maximum négyet adhat be). További dobás (újradobás) nem 
engedélyezett. Minden beadott, pozitív értékű kocka után egy Raider vagy Kolóniai Hajó elvehető a 
DRADIS monitorről. A levett hajók visszakerülnek a DRADIS jelzők kupacába, amiket aztán össze 
kell keverni. A negatív kockáknak nincs hatásuk. Ez a cselekedet nem hajtható végre, ha a karakter 
a FOGDÁBAN van!

- Galactica javítása
A játékos megkísérelheti megjavítani a Galactica egy sérült szegletét. Ehhez a játékosnak minden 
aktív kockájával dobnia kell, és azokból egyetlen kockát ki kell választania. Újradobni nem lehet. 
Ha a beadott kocka pozitív értékű, egy sebzésjelzőt le lehet venni a Galactica-monitorról. A levett 
jelző a nem használt sebzésjelzők paklijába kerül. Ha a beadott kocka negatív értékű, a javítás nem 
sikerült, semmi sem történik.
Ez a cselekedet nem hajtható végre, ha a karakter a FOGDÁBAN van!

- Morál Növelése
A játékos egy lelkesítő beszéd segítségével megpróbálhatja megnövelni a flotta morálját. Ehhez a 
játékosnak minden aktív kockájával dobnia kell, és azokból egyetlen kockát ki kell választania. 
Újradobni nem lehet. Ha a beadott kocka pozitív értékű, a beszéd sikeres; a játékos egy 
demoralizáló jelzőt eltávolíthat maga, vagy egy másik játékos elől. A levett jelző hátlappal felfelé a 
nem használt jelzők kupacába kerül, összekeverve azokkal.
Ez a cselekedet nem hajtható végre, ha a karakter a FOGDÁBAN van!

- Ugrás előkészítése
A játékos lehetőséget teremthet arra, hogy a következő kríziskockát úgy vegyék a játékosok, mintha 
szerepelne rajta egy 'Ugrás előkészítése' ikon.
Ehhez a játékosnak minden aktív kockájával dobnia kell, és közülük kettő kockát ki kell 
választania. Ha a két kocka összege pozitív, az akció sikeres volt, és a következő kríziskockát úgy 
kell kezelni, mintha lenne rajta egy 'Ugrás előkészítése' ikon.
Ez a cselekedet nem hajtható végre, ha a karakter a FOGDÁBAN van!

MEGJEGYZÉS: Ha a következő kríziskockán már van egy 'Ugrás előkészítése' szimbólum, NEM 
LEHET úgy venni, mintha két 'Ugrás előkészítése' ikon szerepelne rajta, továbbra is csak egy lesz a 
kockán. Ez a cselekedet csak akkor érdemleges, ha a következő kríziskockán alapból nem szerepel 
az 'Ugrás előkészítése' szimbólum.

- Szavazás kezdeményezése
A játékos szavazást kezdeményezhet, hogy:
1) egy bizonyos játékos a FOGDÁBA kerüljön
2) kiengedjenek egy játékost (magukat beleértve) a FOGDÁBÓL.
Mintkét esetben a nehézség 4. Ha a szavazás sikeres, a megvádolt játékosnak meg kell fordítania a 
karakterkártyáját (hogy bebörtönzéskor a FOGDÁBAN felirat látszódjon, kiengedéskor pedig 
eltűnjön az). Ha az Admirális kerül a fogdába, az Admirális kártya ahhoz a játékoshoz kerül, aki a 
következő helyet foglalja el a ranglétrán.

FOGDÁBAN tartózkodó játékos csak egyetlen szakértelemkockát vehet vissza magához a köre 
kezdetén és amikor passzol (még akkor is, ha kényszerből passzolt). A FOGDÁBAN tartózkodó 
játékos az ő körében nem dob a kríziskockával.



Felfedett Cylon játékosokat nem lehet a FOGDÁBA küldeni.

Kivétel: Ha egy játékos passzol és nem kíván részt venni egy szavazásban, még akkor is, ha 
kényszerből passzolt mert nincs aktív kockája, NEM KAPJA VISSZA az elhasznált kockáit.

- Vezetői utasítás kiadása
Egy játékos választhat egy másik játékost, hogy az cselekedhessen, vagy visszavehesse valahány 
elhasznált kockáját. Ehhez az aktív játékosnak egy kockát be kell dobnia (a kockával nem kell 
dobni) és választania kell egy játékost, akire az utasítása vonatkozik. Az aktív játékos javasolhat egy 
akciót a választott játékosnak, de amint a választott játékos megkapta a javaslatokat, bárhogy 
cselekedhet (betartja-e a parancsot, vagy sem): Kap egy cselekvési lehetőséget, vagy visszakapja 2 
elhasznált kockáját.

- Cylon felfedése
Cylon játékosok eldönthetik, fel akarják-e fedni magukat.

- Mutasd meg mindenkinek a 'Cylon' hűségkártyádat. Ha nem a FOGDÁBAN vagy a 
felmutatáskor, azonnal hajtsd végre a kártyán szereplő következményt. Máskülönben a 
következmény nem teljesül.

- Ha a FOGDÁBAN voltál a kártya felmutatásakor, a karakterkártyádat fordítsd vissza amin 
nem szerepel a FOGDÁBAN jelzés.

- Tedd vissza a játék dobozába az egyik 'magas szakértelem' kockádat, és az egyik 'alacsony 
szakértelem' kockádat. Innentől kezdve csak kettő szakértelemkockád lesz.

- 4-játékos játék esetén: Húzz a dobozból egy második 'Cylon' kártyát, és azonnal teljesítsd a 
rajta szereplő következményt, még akkor is, ha a hűségkártya felmutatásakor a FOGDÁBAN voltál.

- 5-játékos játék esetén: A második hűségkártyát hátlappal felfelé add át egy másik 
játékosnak. A kiválasztott játékos megnézi azt, de nem mutatja meg másnak. Ha az átadott kártya 
egy 'Cylon' kártya volt, onnantól kezdve az a játékos is Cylon lesz.

- A köröd azonnal véget ér, a következő játékos jön.

3. Dobás a kríziskockákkal, és az egyik kiválasztása
A játékos fogja a két kríziskártyát, másoktól elrejtve dob vele, és az egyiket kiválasztja. Ezután a 
kiválasztott kocka a játéktábla közepére kerül.

A kocka közepén található ikon jelzi, milyen krízist kell megoldani (Felemelt ököl ikon 
Nyugtalanságot, a báziscsillag ikon egy Galactica elleni báziscsillagtámadást, a DRADIS ikon egy 
ismeretlen DRADIS kapcsolatot jelent).

A kocka bal felső részén található szám a szakértelempróba nehézségét jelöli.

A kocka bal alsó részén található szám a következményt jelöli arra az esetre, ha a szakértelempróba 
nem sikerül.

Ha a kocka jobb alsó részén egy célkereszt van, az azt jelenti, hogy a krízis sikeres megoldása 
esetén az FTL ugrás előkészítő jelző előbbre kerül eggyel.

A kocka jobb felső részén található pötty jelzi, hogy a kríziskocka csak 4-játékos játszma esetén 
használható.

4. Krízis megoldása
Minden játékos, az aktív játékos bal oldalán ülő játékostól kezdődően választhat, hogy részt kíván-e 
venni a krízis szakértelempróbáján. Minden, a közösbe adott pozitív értékű kocka segít a 
szakértelempróba teljesítésében, és minden negatív értékű kocka gátolja azt. Ha a végső eredmény 



egyenlő vagy nagyobb, mint a krízis nehézségi szintje, a krízis gond nélkül megoldódott, sikeresen 
elhárult. Ha az eredmény kisebb, mint a krízis nehézségi szintje, a kockán jelölt következmény 
válik valóra.

Ha a krízis Nyughatatlanság volt, a következmény, hogy az emberek demoralizálódnak. Ha a 
demoralizáló jelző az ötödik, utolsóként felhúzott ilyen jelző, az emberi faj vereséget szenved és a 
Cylonok nyernek. Ha a most szerzett jelző nem az utolsó, ötödik darab, a jelző a megfelelő játékos 
aranyozott szekciójába kerül a Galactica-pecséten. Ha a jelzőn szereplő játékos nincs játékban (3- 
vagy 4-játékos játszma esetén lehet ilyen), helyezd a demoralizáló jelzőt a Galactica-pecsét egy nem 
használt szegletébe. Ha egy karakter demoralizált, köre elején és passzoláskor (még ha kényszből 
passzolt is) csak egyetlen elhasznált kockát vehet magához. Ha a karakter egy felfedett Cylon 
játékos, a jelző továbbra is a pecsét hozzá tartozó szekciójába kerül, de nincs semmilyen hatása.

Ha a krízis egy báziscsillagtámadás volt, a következmény, hogy a Galactica egy sebzésjelzőt kap. 
Annyi jelző kerül a Galactica-monitorra, amit a kríziskocka mutat. Ha a hatodik, végső sebzésjelző 
kerül a Galactica-monitorra, a hajó megsemmisül és a Cylonok nyernek. Mindegyik felhúzott 
sebzésjelzőnek különböző következménye van. Ez a következmény mindaddig fennáll, amíg az 
adott helyszínt fel nem javítják:

Fegyvervezérlés - a játékosok nem választhatják a "Raiderek elpusztítása vagy Kolóniai Hajók 
megmentése" akciót.
Sajtószoba - A játékosok nem választhatják a "Morál Növelése" akciót.
Admirális Szállása - A játékosok nem választhatják a "Szavazás kezdeményezése" akciót.
Kom. Központ - A játékosok nem választhatják a "Vezetői Utasítás Kiadása" akciót.
Hajtómű Terem - A játékosok nem választhatják az "Ugrás előkészítése" akciót.
Fegyverraktár - A játékosok passzoláskor eggyel kevesebb kockát vehetnek magukhoz. Meglehet, 
hogy emiatt a játékosok passzoláskor egy kockát sem szereznek.

Ha a krízis a DRADIS kapcsolat volt, húzzatok fel a kockán szereplő számmal megegyező 
DRADIS jelzőt és tegyétek azokat a DRADIS monitorra. Ha a hatodik Raider jelző is felkerült a 
DRADIS monitorra, az emberi flotta megszállás alá kerül és a Cylonok nyernek. Ha a felfedett jelző 
egy Kolóniai Hajó, meg kell nézni mennyi Raider jelző van már a DRADIS monitoron. Minden, a 
DRADIS monitorra tett két Raider után le kell venni egy Raidert és egy Kolóniai Hajót. Ha egy 
Kolóniai Hajó megsemmisül, a most soron levő aktív játékosnak választania kell egy büntetést: egy 
sebzésjelzőt tesz a Galactica-monitorra, vagy felhúz egy demoralizáló jelzőt. Ha a játékos döntött, a 
kivett Raider visszakerül a nem használt DRADIS jelzőpakliba, összekeverve a többivel. A kivett 
Kolóniai Hajó kikerül a játékból, vissza a dobozba.

Példa: A játékosoknak nem sikerül teljesíteni egy 'DRADIS kapcsolat' krízist. A következmény 
száma kettes, így két DRADIS jelzőt kell húzni a lefordított pakliból. Mindkettő Kolóniai Hajó. 
Azonban a DRADIS monitoron már van fent két Raider. Az aktív játékos büntetésül a Galactica 
megsebzését választja. Az egyik Kolóniai Hajó azonnal megsemmisül, kikerül a játékból, az egyik 
Raider jelző pedig visszakerül a nem használt DRADIS jelzők paklijába. Most egy Raider jelző, és 
egy Kolóniai Hajó jelző van a DRADIS monitoron. A két húzott Kolóniai Hajóból az egyik 
megmenekült, mert már nincs lent két Raider, ami elpusztítaná. Azonban, ha a jövőben egy második 
Raider jelző is lekerül a DRADIS monitorra, a Kolóniai Hajó automatikusan megsemmisül.



5. (Történésfüggő) Ugrás előkészítése
Ha a választott kríziskockán ugrásszimbólum van, az ugrást jelző pályán annyival előbbre kell 
lépni, amennyit a kocka jelez, függetlenül a krízis sikerességétől/kudarcától.

6. (Történésfüggő) Ugrás a flottával
Ha az ugrásjelző a pályán eléri a hármat, a flotta azonnal ugrik.

- Az ugrást előkészítő jelző a nullára kerül.
- Minden játékos visszakapja az elhasznált kockáit (kivéve azt, aki demoralizált vagy a 

FOGDÁBAN van, ebben az esetben csak egy, általuk választott elhasznált kockát vehetnek 
magukhoz).

- A jelenlegi Admirális fog egy 'magas szakértelem' kockát és egy 'alacsony szakértelem' 
kockát, dob velük, és az egyiket kiválasztja.

- Ha a dobás pozitív értékű, a távolságjelző a dobás értékével kerül előbbre.
- Ha a dobás negatív értékű, a távolságjelző a kockán szereplő érték abszolútértével 

megegyező mezővel kerül előbbre, azonban ez büntetést is von maga után. Az Admirálisnak 
döntenie kell: a kockán szereplő értékkel megegyező mértékben sebzi a Galactica hajót vagy húz 
demoralizó jelzőt (vagy elosztja a kettő lehetőség közt a pontokat).

- Az Admirális ezután visszakapja a távolságért bedobott kockáját.

Példa: Az Admirális egy "-2" értékű kockát dob be. Az ugrást jelző pályán kettő mezőt előrelép, 
ezután választani kell: sebzi a Galactica hajót, vagy húz demoralizáló jelzőt. Úgy dönt, hogy eggyel 
sebzi a hajót, és egy demoralizáló jelzőt húz.

7. (Történésfüggő) Új hűségkártyák osztása
Ha a távolságjelző eléri a négyet vagy többet, minden játékosnak ki kell osztani egy új hűségkártyát 
a hűségpakliból. Azok a játékosok, akik eddig emberek voltak, lehet, hogy innentől Cylonokként 
játszanak tovább. A 'Cylon' hűségkártya elsőbbséget élvez a 'Nem Cylon' kártyák fölött. Ha van egy 
'Cylon' kártyát, gratulálunk: egy kipaszott kenyérpirító vagy (frakking toaster)!

Játék Cylonként
Ha egy Cylon játékos felfedi magát, a következő változások lépnek életbe:

- Ha a felfedés pillanatában a Cylon játékos demoralizált, a demoralizáló jelző a táblán 
marad, de nem lesz további hatása. Az emberként játszó játékosok a szokványos módon 
megpróbálhatják morálnöveléssel eltávolítani ezt a demoralizáló jelzőt is.

- A Cylon játékosok, felfedésük után csak két szakértelemkockával játszhatják a játékot. Egy 
'magas szakértelem' kockával, és egy 'gyenge szakértelem' kockával.

- Cylon játékosok minden szakértelempróbára (szavazásra is) kizárólag egyetlen kockát 
adhatnak a közösbe, még ha két aktív kockájuk is van.

- A karakterükhöz tartozó különleges cselekedetek és képességek többé már nem érvényesek 
és nem használhatók.

- Ha egy Cylon játékos passzol, legyen az önként vagy kényszerből, minden elhasznált 
kockáját visszakapja.

- A Cylon játékosok körükben a megszokott módon dobnak a kríziskockákkal, egyet 
megoldásra választva. A nehézséget jelző számok, következmények és ugrást jelző ikonok 
ugyanúgy érvényben vannak.

- Felfedett Cylonok kapnak egy további cselekvési lehetőséget amit megjátszhatnak, ha ők 
vannak soron. Kríziskockákkal való dobás helyett (hogy ne kockáztassák egy esetleges ugrást jelző 
szimbólum felbukkanását), a Cylonok kiválaszthatják, melyik konkrét krízist kell az embereknek 
megoldaniuk. Ebben az esetben a nehézség 4, a következmény 1, és nincs ugrást jelző szimbólum.



Morál Változat

Talán túl könnyű lenne a játék az emberek szemszögéből? Gyakran nyiffantják ki Cylon 
ellenfeleiket? Próbáljátok ki a játék ezen változatát is:

Mikor egy játékos 'Morál Növelése' cselekedetet kíván végrehajtani, és ha negatív értékű kockát 
kerül a közösbe, a lelkesítő beszéd fordítva sül el: húzni kell MÉGEGY demoralizáló jelzőt és a 
megfelelő karakterre kell tenni azt. Cylon játékosok előnyükre használhatják így ezt a lehetőséget, 
könnyebben demoralizálhatják így az embereket.

Kivétel: Ha már csak egyetlen nem használt demoralizáló jelző maradt és a játékos negatív értékű 
kockát ad a közösbe, elbukva ezzel a Morálnövelést, az utolsó demoralizáló jelző NEM kerül 
felvételre, vagyis ilyen módon nem lehet közvetlenül elpusztítani az embereket.



Kártyák

WILLIAM ADAMA
UTASÍTÁS
Krízisek szakértelempróbája során, a körödben minden -1-es beadott érték 0-ként kezelendő.

LEE ADAMA
KEZDEMÉNYEZÉS
Körönként egyszer újra dobhatsz az aktív kockákkal, közösbe adás helyett.

LAURA ROSLIN
POLITIKAI BEFOLYÁS
Ha szavazást kezdeményezel, a szavazatok leadása után leveheted az egyik szakértelemkockát.

KARA THRACE
VAKMERŐSÉG
Körönként egyszer, ha egy szakértelempróbához 3 vagy 4 kockát adsz a közösbe, azonnal 
visszaveheted azokat.

GAIUS BALTAR
CYLON DETEKTOR
AKCIÓ - Játékonként egyszer megnézheted egy másik játékos hűségkártyáit.

--
FOGDÁBAN:
William A:
A fogdában nem használhatod a különleges képességedet.

Lee A:
Körönként egyszer újra dobhatsz az aktív kockákkal közösbe adás helyett.

Laura R:
Ha szavazást kezdeményezel, a szavazatok leadása után leveheted az egyik szakértelemkockát.

Kara T:
A fogdában nem használhatod a különleges képességedet.

Gaius B:
Akció - Játékonként egyszer megnézheted egy másik játékos hűségkártyáit.

--
ADMIRÁLIS
Flottaugráskor dobj egy 'magas' és egy 'alacsony' szakértelemkockával. Az egyiket dobd be. Ha a 
kocka pozitív értékű, a számnak megegyező mértékben lépj előre a távolságjelzővel. Ha a kocka 
negatív értékű, ugyanúgy lépj a távolságjelzővel, de a kockán jelzett értékkel sebesítsd meg a 
Galactica hajót, vagy demoralizálj egy karaktert.

--
EGYES



CYLON VAGY
AKCIÓ - Fedd fel ezt a kártyát, és ha nem vagy Fogdában, demoralizálj egy választott karaktert.

KETTES
CYLON VAGY
AKCIÓ - Fedd fel ezt a kártyát, és ha nem vagy Fogdában, húzz két Galactica sebzésjelzőt és egyet 
válassz megoldásra.

HÁRMAS
CYLON VAGY
AKCIÓ - Fedd fel ezt a kártyát, és ha nem vagy Fogdbában, húzz két DRADIS jelzőt.

HATOS
CYLON VAGY
AKCIÓ - Fedd fel ezt a kártyát, és ha nem vagy Fogdában, két különböző játékostól vegyél el 1-1 
elhasznált szakértelemkockát. Innentől az elvett kockák nem játszanak.

--
NEM VAGY CYLON


